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จุดเด่นจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 2553 2554 2555

รายได้จากการขาย 6,591 7,944 9,395
รายได้รวม 7,214 8,258 9,809
ก�าไรขั้นต้น 1,461 1,541 1,706
ต้นทุนขาย 5,131 6,403 7,689
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 977 1,078 1,222
ก�าไรสุทธิ 934 623 696
สินทรัพย์รวม 4,733 5,098 5,807
หนี้สินรวม 1,464 1,759 2,101
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,269 3,339 3,706

อัตราส่วนทางการเงิน 2553 2554 2555

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 12.95 7.55 7.09
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 32.15 18.86 19.75
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 22.23 12.68 12.76
อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 50.04 50.32 -  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.53 0.57
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 42.47 28.32 31.63
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 21.25 14.25 -  
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 148.59 151.75 168.48

13% พัดลม

79% ตู้เย็น

7% เครื่องปั๊มน�้า

1% อื่นๆ

ผลการขายผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่ เม.ย. 2554 - มี.ค. 2555

ณ 31 มีนาคม
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 ในช่วงปีงบประมาณทีผ่่านมาแม้จะมเีหตกุารณ์ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
เกิดข้ึนหลายเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การเกิด 
ภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดการค้าหลักของบริษัทฯ ในช่วงเดือน
มนีาคม 2554 เหตกุารณ์ความไม่สงบในการเมอืงไทยช่วงเดอืนเมษายน - มถินุายน 2554 
เหตกุารณ์อทุกภยัครัง้ใหญ่ในประเทศไทยระหว่างเดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2554 ตลอดจน 
เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวในภาวะ
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศต่างๆ ในยุโรป รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองในประเทศต่างๆ แถบตะวันออกกลาง เป็นต้น 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะผูบ้รหิารตลอดจนพนกังานของบรษิทัฯ ได้ร่วมแรงและ

ร่วมใจด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้
ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจการ จนประสบความส�าเร็จมาได้ด้วยดี 
 นับเป็นย่างก้าวกระโดดอีกครั้งของความส�าเร็จของบริษัทฯ ที่ผลการประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีงบประมาณ 2554  
ทีผ่่านมา มยีอดรายได้รวมในปีนี ้9,395 ล้านบาท ซึง่ถอืเป็นสถติทิีส่งูสดุของบรษิทัฯ นบัตัง้แต่ด�าเนนิกจิการมาจนเกอืบครบรอบ 50 ปี 
โดยยอดการขายสามารถบรรลุเกินกว่าเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ 
 อัตราการเติบโตของยอดรายได้จากการขายรวมของบริษัทฯ บรรลุถึง 18% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และนับเป็นสถิติสูงสุด 
อีกครั้งท่ียอดการขายทุกผลิตภัณฑ์ มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าปีที่แล้วในทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะยอดการขายผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและ
พัดลม ที่มีอัตราการเติบโตถึง 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส�าหรับอัตราการเติบโตของยอดการขายผลิตภัณฑ์พัดลมระบายอากาศอยู่
ที่ 7% และเครื่องปั๊มน�้า 4% และในปีนี้บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจใหม่คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องเป่ามือ ซึ่งได้มีการผลิตและเริ่มส่งมอบไปยัง
ตลาดประเทศญี่ปุ่น และจะมีการพัฒนารุ่นอื่นๆ ไปยังตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการแข่งขันต่อๆ ไป 
 ส�าหรับยอดการขายทุกผลิตภัณฑ์แยกตามตลาด การเติบโตของยอดการขายจากตลาดหลักประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงมีอัตรา
การเติบโตถึง 23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนอัตราการเติบโตจากตลาดต่างประเทศอื่นๆ มีอัตราการเติบโต 17% และจากตลาด 
ในประเทศก็ยังมีอัตราการเติบโตถึง 12% 
 ด้านค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ต้นทุนการขายมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผันแปรตามยอดขายซึ่งมีค่าลิขสิทธิ์ในการขาย
และค่าใช้จ่ายในการส่งออก และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบจากเหล็กแผ่น และทองแดง และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นโดยได้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาและขยายการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 คณะผูบ้รหิารและพนกังานได้มุง่มัน่และทุม่เทในการด�าเนนิกจิกรรมการปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะกจิกรรม
การลดต้นทนุ และรวมถงึการควบคมุการใช้จ่ายในการจดัการโดยรวมเพือ่ให้อยูใ่นกรอบทีค่วบคมุ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
 โดยสรุป บริษัทฯ มีผลประกอบการในปีงบประมาณที่มีก�าไรสุทธิมีมูลค่ารวม 696 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ปัจจัยหลักส�าคัญ เกิดจากปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น 
 ส�าหรบัในปีงบประมาณ 2555 ภาวะเศรษฐกจิโลกและภาวะเศรษฐกจิไทย มแีนวโน้มทีฟ้ื่นตวั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงต้อง
เผชญิและตระเตรยีมการรองรบัผลกระทบจากปัจจยัส�าคญัต่างๆ อาท ิความผนัแปรจากภยัธรรมชาตใินประเทศต่างๆ ความไม่แน่นอน
จากสภาวะการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความผันผวนจากราคาน�้ามัน ราคาต้นทุนวัตถุดิบและชิ้นส่วน การปรับตัวของค่าแรงขั้นต�่า
ในประเทศและการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานของไทย และรวมถึงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงิน
เยนและเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ เป็นต้น 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่ด�าเนินธุรกิจในสภาวการณ์ดังกล่าว ด้วยการด�าเนินนโยบายการบริหารงานในด้านต่างๆ คือ การเสริมสร้าง
ความพงึพอใจแก่ลกูค้า โดยการเน้นกจิกรรมการสร้างผลติภณัฑ์ทีส่งูด้วยคณุภาพและต้นทนุทีส่ามารถแข่งขนัในตลาด การสร้างระบบ
การบริหารที่แข็งแกร่ง และการสร้างเสริมความมั่นคงทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะผูบ้รหิารตลอดจนพนกังานของบรษิทัฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผูถ้อืหุน้ ผูม้อีปุการคณุ ตลอดจน 
ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่าน ท่ีได้ให้ความไว้วางใจ มีส่วนร่วมและให้การสนบัสนนุต่อบรษิทัฯ เป็นอย่างดตีลอดมา ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้ 

รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ



รายงานประจ�าปี 2554

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) 3

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสถาพร กวิตานนท์
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

นายทาดาชิ คาวาโกอิชิ
กรรมการ

นายประพนธ์   โพธิวรคุณ
กรรมการ

นายศุภชัย เศรษฐเสถียร
กรรมการ

นายฮิเดอากิ นากาโตโมะ
กรรมการ

ร้อยต�ารวจตรี
เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ
กรรมการ

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ประธานกรรมการ

นายโกมล วงศ์ทองศรี
กรรมการ

นายโยชิฟูมิ เบปปุ
กรรมการ

นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
กรรมการ

นายซาดาฮิโร โทมิตะ
รองประธานกรรมการ

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
กรรมการ

นายอคิระ นาคามิชิ
กรรมการ

นายมนู  เลียวไพโรจน์
กรรมการ

นายโยะชิคะซึ นันคาคุ
กรรมการ

ณ 31 มีนาคม 2555
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New Hybrid
Design

1.	 เสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
Q : Quality  ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพ
D : Delivery  ร่วมผลิตสินค้าสนองความต้องการ
    ของลูกค้าตรงตามประเภท
    จ�านวน และเวลาที่ก�าหนด
C : Cost  ร่วมน�าเสนอสินค้าด้วยต้นทุน
    และราคาที่สมเหตุสมผล

2.	 เสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างการบริหาร
• ร่วมพัฒนาระบบการประสานงานที่ดีระหว่างงานการตลาด

และงานการผลิต
• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง
• ร่วมรณรงค์ลดต้นทุนโดยรวม
• ร่วมเสริมแรงจูงใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ
• ร่วมศึกษาพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความเจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืน

3.	 เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางธุรกิจ
• ร่วมเสริมความเข้มแข็งในพื้นฐานระบบการจัดการโดยรวม 

(ประกอบด้วยระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
การยึดมั่นในข้อก�าหนด ทางกฎหมาย หลักจริยธรรม  
หลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และอื่นๆ)

• ร่วมพัฒนายกระดับศักยภาพความสามารถของพนักงาน
• ร่วมเสริมความแข็งแกร่งในระบบแรงงานสัมพันธ์
• ร่วมเสริมความแข็งแกร่งในการสมัครสมานสายสัมพันธ์ 

อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย (ประกอบด้วยพนักงาน ลูกค้า
 คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนในสังคมและหน่วยงานราชการ
 ที่เกี่ยวข้อง)

นโยบายการบริหาร
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

งบการเงิน

 ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

	 รายงานการสอบบัญชีในช่วงระยะเวลา	3	รอบปีบญัชทีีผ่่านมา	ซึง่ตรวจสอบโดยบรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัชี	จ�ากัด	

โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน	ณ	31	มีนาคม	2555,	2554	และ	2553	ผลการด�าเนินงาน	และ

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

ส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 ข) สรุปงบการเงิน

	 งบการเงินเปรียบเทียบส�าหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555,	2554	และ	2553

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555, 2554 และ 2553

2555 2554 2553
สินทรัพย์ บาท % บาท % บาท %
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,546,269,221 44 2,218,973,768 44 2,439,745,206 52
ลูกหนี้การค้า	 1,143,357,278 20 1,007,884,021 20 826,549,215 17
ลูกหนี้อื่น 61,135,219 1 37,581,373 1 46,786,219 1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 62,436,612 1 30,434,987 1 72,033,783 2
สินค้าคงเหลือ	 865,256,832 15 733,622,368 14 431,348,524 9
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 4,843,815 0 3,573,590 0 2,643,066 0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,683,298,977 81 4,032,070,107 79 3,819,106,013 81

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 เงินลงทุนเผื่อขาย 16,500,002 0 30,862,727 1 9,559,188 0
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14,800,366 0 13,446,984 0 9,501,034 0
	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 157,361,700 3 157,361,700 3 157,361,700 3
	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11,497,734 0 14,305,380 0 17,113,027 0
	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 905,011,852 16 832,670,590 16 700,575,597 15
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19,054,462 0 17,137,747 0 19,500,209 0
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,124,226,116 19 1,065,785,128 21 913,610,755 19
 รวมสินทรัพย์ 5,807,525,093 100 5,097,855,235 100 4,732,716,768 100
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555, 2554 และ 2553

2555 2554 2553
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บาท % บาท % บาท %
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า	 1,071,178,587 18 870,948,274 17 726,472,657 15
เจ้าหนี้อื่น 438,918,571 8 377,958,958 7 311,914,323 7
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 61,712,467 1 24,392,492 0 94,826,571 2
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,022,923 0 13,792,616 0 10,375,458 0
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,578,832,548 27 1,287,092,340 25 1,143,589,009 24

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 384,714,016 7 340,593,071 7 297,090,667 6
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 117,084,857 2 110,271,804 2 - -
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 20,397,958 0 21,321,449 0 23,021,948 0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 522,196,831 9 472,186,324 9 320,112,615 7
รวมหนี้สิน 2,101,029,379 36 1,759,278,664 35 1,463,701,624 31

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
	 	ทุนจดทะเบียน 220,000,000 4 220,000,000 4 220,000,000 5
	 	ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 220,000,000 4 220,000,000 4 220,000,000 5
ส่วนเกินทุน
	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 726,100,000 13 726,100,000 14 726,100,000 15
ก�าไรสะสม
	จัดสรรแล้ว
			ทุนส�ารองตามกฎหมาย 22,000,000 0 22,000,000 0 22,000,000 0
			อื่นๆ 420,000,000 7 420,000,000 8 420,000,000 9
			ยังไม่ได้จัดสรร 2,307,161,196 40 1,924,879,328 38 1,876,621,440 40
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
	 					ของเงินลงทุนเผื่อขาย 11,234,518 0 25,597,243 1 4,293,704 0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,706,495,714 64 3,338,576,571 65 3,269,015,144 69
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,807,525,093 100 5,097,855,235 100 4,732,716,768 100
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555, 2554 และ 2553

2555 2554 2553
รายได้ บาท % บาท % บาท %
	 รายได้จากการขายและการให้บริการ 9,395,189,143 96 7,943,600,461 96 6,591,241,329 91
	 รายได้จากการลงทุน 357,551,526 4 269,636,504 3 577,774,435 8
	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 16,323,527 0 - - - -
	 รายได้อื่น 39,875,037 0 44,288,026 1 45,296,679 1

 รวมรายได้ 9,808,939,233 100 8,257,524,991 100 7,214,312,443 100
ค่าใช้จ่าย 
	 ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 7,689,057,278 78 6,402,619,455 78 5,130,598,376 71
	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 578,176,710 6 508,985,340 6 495,048,723 7
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 643,803,630 7 564,378,133 7 479,526,183 7
	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 4,912,878 0 2,237,552 0
	 ต้นทุนทางการเงิน 9,034 0 29 0 29 0

 รวมค่าใช้จ่าย 8,911,046,652 91 7,480,895,835 91 6,107,410,863 85
	 ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,353,382 0 3,945,950 0 535,387 0
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 899,245,963 9 780,575,106 9 1,107,436,967 15
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 203,465,520 2 157,509,218 2 173,092,920 2
ก�าไรส�าหรับปี 695,780,443 7 623,065,888 8 934,344,047 13

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	 การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุ		 
					เผื่อขาย (14,362,725) 21,303,539 6,569,630
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (14,362,725) 0 21,303,539 0 6,569,630 0
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 681,417,718 7 644,369,427 8 940,913,677 13

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 31.63  28.32 42.47
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น) 22,000,000 22,000,000 22,000,000



รายงานประจำาปี 2554

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)8

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรสะสม

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555, 2554 และ 2553

2555 2554 2553
บาท บาท บาท

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
	 ยอดยกมาจากปีก่อนรายการปรับปรุง 1,924,879,328 1,876,621,440 1,155,676,423
		หกั	ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชี (107,310,125) -
		ยอดยกมาจากปีก่อนหลังรายการปรับปรุง 1,924,879,328 1,769,311,315 1,155,676,423
		หัก	จัดสรรก�าไรสุทธิปีก่อน
			 	เงินปันผล (313,498,575) (467,497,875) (213,399,030)
	ส�ารองทั่วไป
	ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 695,780,443 623,065,888 934,344,047
รวมก�าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,307,161,196 1,924,879,328 1,876,621,440
ก�าไรสะสมที่ได้จัดสรรแล้ว
	 ส�ารองตามกฎหมาย 22,000,000 22,000,000 22,000,000
	 อื่นๆ 420,000,000 420,000,000 420,000,000
			 รวมก�าไรสะสมที่ได้จัดสรรแล้ว 442,000,000 442,000,000 442,000,000
   รวมก�าไรสะสม 2,749,161,196 2,366,879,328 2,318,621,440

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555, 2554 และ 2553

2555 2554 2553
บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
	ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 695,780,443 623,065,888 934,344,047
 รายการปรับปรุง
	 ค่าเสื่อมราคา 201,311,500 209,589,333 173,186,141
	 ค่าตัดจ�าหน่าย 1,339,426 1,152,370 835,455
	 รายได้จากเงินลงทุน (357,551,526) (269,636,504) (577,774,435)
	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 9,957,123 9,679,471 -
	 ต้นทุนทางการเงิน 9,034 29 29
	 ขาดทนุ	(ก�าไร)	จากอตัราแลกเปลีย่นฯทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 713,263 998,444 709,519
	 กลับรายการ	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (88,919) (1,244,101)
	 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 10,644,154 2,441,782 (2,610,364)
	 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 44,120,945 43,502,404 47,443,995
	 ส่วนแบ่งขาดทุน	(ก�าไร)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,353,382) (3,945,950) (535,387)
	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 761,333	 4,529,308	 991,889	
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 203,465,520	 157,509,218	 173,092,920	
	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
	 	 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 809,197,833	 778,796,874	 748,439,708	
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 
	 ลูกหนี้การค้า (135,443,833) (183,218,957) (59,545,710)
	 ลูกหนี้อื่น (21,774,234) 14,113,145	 6,285,529	
	 สินค้าคงเหลือ (142,278,617) (304,715,626) 36,367,491	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,270,225) (930,224) 5,557,353	
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555, 2554 และ 2553

2555 2554 2553
บาท บาท บาท

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,256,141) 1,210,092	 4,786,127	
	 เจ้าหนี้การค้า 199,966,046	 144,566,610	 153,947,047	
	 เจ้าหนี้อื่น 39,972,945	 51,136,284	 8,234,795	
	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 (6,769,693) 3,417,158	 20,543,259	
	 จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (3,144,070) (6,717,792) - 
	 จ่ายเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (923,491) (1,700,499) (1,324,806)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 734,276,520	 495,957,065	 923,290,793	
	 จ่ายภาษีเงินได้	 (166,145,545) (227,943,297) (78,266,349)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 568,130,975 268,013,768 845,024,444 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
	 รับดอกเบี้ย 76,123,881	 36,846,393	  23,438,219	
	 รับเงินปันผล 265,160,081	 213,487,151	  700,923,550	
	 รับค่าเช่า 14,487,951	 14,483,280	  14,700,177	
	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (537,726,861) (472,873,665)  (456,639,261)
	 รับช�าระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 505,725,236	 514,472,461	  394,892,951	
	 ซื้ออุปกรณ์ (254,157,101) (330,361,078)  (234,525,546)
	 ขายอุปกรณ์ 3,058,900	 2,658,156	  1,743,104	
  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ใปใน)กิจกรรมลงทุน 72,672,087 (21,287,302)  444,533,194 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน (9,034) (29)  (361,277)
จ่ายเงินปันผล (313,498,575) (467,497,875)  (213,399,030)
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (313,507,609) (467,497,904)  (213,760,307)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ 327,295,453 (220,771,438)  1,076,015,833 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	1	เมษายน 2,218,973,768	 2,439,745,206	  1,363,729,373	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันที่ 31 มีนาคม 2,546,269,221 2,218,973,768  2,439,745,206 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	บริษัทฯ	ได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นจ�านวนเงินรวม	274.7	ล้านบาท	(2554	:	

346.1	ล้านบาท)	ซึ่งในจ�านวนนี้	บริษัทฯ		จัดซื้อโดยเงินสดจ�านวนเงิน	254.2	ล้านบาท	(2554	:	330.4	ล้านบาท)	และคงค้าง

เป็นหนี้สินค้างช�าระ	ณ	วันสิ้นปี	จ�านวนเงิน	20.5	ล้านบาท	(2554	:	15.7	ล้านบาท)
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สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555, 2554 และ 2553

2555 2554 2553

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.97	 เท่า 3.13	 เท่า 3.34	 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.38	 เท่า 2.54	 เท่า 2.90	 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.40	 เท่า 0.22	 เท่า 0.85	 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 8.73	 เท่า 8.66	 เท่า 8.26	 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 42	 วัน 42	 วัน 44	 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 9.62	 เท่า 10.99	 เท่า 11.45	 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 38	 วัน 33	 วัน 32	 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 7.92	 เท่า 8.02	 เท่า 7.90	 เท่า
ระยะเวลาช�าระหนี้ 46	 วัน 46	 วัน 46	 วัน
CASH CYCLE 34	 วัน 30	 วัน 30	 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
อัตราก�าไรขั้นต้น 18.16	 % 19.40	 % 22.16	 %
อัตราก�าไรสุทธิ 7.09	 % 7.55	 % 12.95	 %
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 19.75	 % 18.86	 % 32.15	 %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 12.76	 % 12.68	 % 22.23	 %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 103.25	 % 108.61	 % 164.26	 %
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.80	 เท่า 1.68	 เท่า 1.72	 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.57	 เท่า 0.53	 เท่า 0.45	 เท่า
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	 2.29	 เท่า 1.35	 เท่า 3.06	 เท่า
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	(Cash	basis) 1.00	 เท่า 0.34	 เท่า 1.89	 เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล - % 50.32	 % 50.03	 %

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 168.48	 บาท 151.75	 บาท 148.59	 บาท
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 31.63	 บาท 28.32	 บาท 42.47	 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น - บาท 14.25	 บาท 21.25	 บาท

อัตราเติบโต 
สินทรัพย์รวม 13.92	 % 7.72	 % 28.86	 %
หนี้สินรวม 19.43	 % 20.19	 % 30.34	 %
รายได้จากการขายหรือบริการ 18.27	 % 20.52	 % 4.33	 %
ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 13.33	 % 10.39	 % 0.78	 %
ก�าไรสุทธิ 11.67	 % (33.32) % 119.10	 %

EBITDA 1,101,896,889 991,316,809 1,281,458,563
EBITDA	Margin 11.71% 12.46% 19.43%
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์การเงินและผลการด�าเนินงาน

	 ประจ�าปี	2554	(1	เมษายน	2554	-	31	มีนาคม	2555)

 ผลการด�าเนินงาน

	 ผลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี	 2554	สิ้นสุด	ณ	31	มีนาคม	2555	 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ 

ปี	2553	สิ้นสุด	ณ	31	มีนาคม	2554	มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	12	โดยมีผลการด�าเนินงานที่เปลี่ยนแปลง

เกิดจาก	:-

1)	 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก	 7,944	 ล้านบาทในปี	 2553	 เป็น	 9,395	 ล้านบาทในปี	 2554	 คิดเป็นร้อยละ	 

18.3	ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งออกตู้เย็นและพัดลมไปประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น

2)	 รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	47	ล้านบาท

3)	 ต้นทุนขายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	81	เป็นร้อยละ	82	ของยอดขายเกิดจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น	โดยเฉพาะ

เม็ดพลาสติกและทองแดง

4)	 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ขึน้	สาเหตสุ่วนใหญ่เกดิจากค่าลขิสทิธิใ์นการขายและค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิม่ขึน้ซึง่ผันแปร

ไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

5)	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

โดยสรุป	ก�าไรหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากเงินปันผลรับ	และรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น	

ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์รวม

	 ณ	31	มนีาคม	2555	บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบั	ณ	31	มนีาคม	2554	เพิม่ขึน้จาก	5,098	ล้านบาท 

เป็น	5,807	ล้านบาท	เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	651	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพิ่มขึ้น	327	ล้านบาท	ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	135	ล้านบาท	สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	132	ล้านบาท	เพื่อการส่งออกสินค้าไป

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ	

 หนี้สินรวม

	 ณ	31	มีนาคม	2555	บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	31	มีนาคม	2554	เพิ่มขึ้นจาก	1,759	ล้านบาท 

เป็น	2,101	ล้านบาท	เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	200	ล้านบาท	และประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	44	ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ณ	31	มีนาคม	2555	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้น	เมื่อเปรียบเทียบกับ	ณ	31	มีนาคม	2554	เพิ่มขึ้นจาก	3,339	ล้านบาท 

เป็น	3,706	ล้านบาท	เนื่องจากผลประกอบการในงวดนี้มีก�าไร	696	ล้านบาท	มีการจ่ายเงินปันผล	313.5	ล้านบาท	และผลจาก

รายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนลดลง	14	ล้านบาท

 วิเคราะห์งบการเงิน

	 1)	 อัตราสว่ นสภาพคล่องของบริษัทฯ	 อยใู่ นอัตราส่วนทล่ี ดลงจาก	 3.13	 เท่าในป	ี 2553	 เป็น	 2.97	 เท่าในปี	 2554 	 

โดยมสีนิทรพัย์เพยีงพอต่อการช�าระหนีร้ะยะส้ันได้	เน่ืองจากมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสงูถงึ	2,546	ล้านบาท	อตัราส่วน

หมุนเวียนลูกหนี้การค้า	และการบริหารสินค้าคงคลังมีระยะเวลาการหมุนเวียนอยู่ในเกณฑ์ดี

	 2)	 ความสามารถในการท�าก�าไรลดลง	 โดยมีก�าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ	 19.40	 ในปี	 2553	 เป็นร้อยละ	 18.16	 

ในปี	2554	เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

	 3)	 ความสามารถในการบรหิารสนิทรพัยล์ดลง	โดยอตัราผลตอบแทนจากการใชส้นิทรพัยถ์าวรลดลงจากรอ้ยละ	108.61	

ในปี	2553	เป็นร้อยละ	103.25	ในปี	2554	จากการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	254	ล้านบาท	ซึ่งมีสินทรัพย์บางส่วน	ที่ยังไม่ก่อ

ให้เกิดรายได้
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท	กันยงอีเลคทริค	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ได้จัดท�าขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถอืปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอตลอดจน

ได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

	 ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลรายงานทางการเงนิ	ประเมนิระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	

เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า	มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอและทันเวลา	ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี	2554	นี้แล้ว	

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ	สามารถสร้างความเชือ่มัน่ 

ได้ว่างบการเงินของบริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)	แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดถูกต้อง

ในสาระส�าคัญแล้ว

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ต่อรายงานทางการเงิน

(นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

(นายซาดาฮิโร	โทมิตะ)

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	 ที่เป็นกรรมการ

อิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	คือ	นายโกมล	วงศ์ทองศรี	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์	และนายอรรถกฤช	

วิสุทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ	โดยมีนายโกมล	วงศ์ทองศรี	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้เป็น 

ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ	โดยมท่ีีปรกึษา

ทางการเงินคณะกรรมการตรวจสอบ	ร่วมในการสอบทานดังกล่าว

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ตามบทบาท	และภาระหน้าที่ในเรื่องต่างๆ	ส�าหรับปีงบประมาณ	2554	

สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปีงบประมาณ	 2554	 โดยการ

สอบถามและรับฟังค�าชีแ้จง	รวมถงึการสอบถามในประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากผูส้อบบญัช	ีและผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิของบรษิทัฯ	

ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้รับทราบสาระส�าคัญและการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทาง

บัญชีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

การสอบทานระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการปฏิบัติการเพ่ือประเมินความ

เพียงพอ	ความเหมาะสม	โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี	2554	เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า	บริษัทฯ	มีการ

ด�าเนินงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	 เพียงพอ	 และไม่พบประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิบัติงานในเรื่องที่ไม่

ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย	ข้อบังคับ	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 หรือเรื่องความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญอันอาจเกิดความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	แต่อย่างใด

	 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งได้ติดตามเรื่องต่างๆ	 ที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ	เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยได้พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา

ในเรื่องคุณสมบัติ	 การแต่งตั้ง	 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้น�าเสนอและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2555	ที่ผ่านมา	

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจ�าปี

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนประจ�าปีงบประมาณ	2554	ซึง่เห็น

ว่ามีความเป็นอสิระในการท�าหน้าทีก่ารสอบบัญชีและมคีวามเหมาะสมของค่าตอบแทน	รวมทัง้ได้มกีารประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมปีละ	1	ครั้ง	
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การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานและให้ความเหน็เก่ียวกับรายการทีเ่กีย่วโยงกันซึง่อาจท�าให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ	ซึง่ในปีงบประมาณ	2554	ท่ีผ่านมาได้มีการพิจารณาการเข้าท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัและการเปิดเผย 

ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ	แล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	หรือส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	ก�าหนด	และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปีงบประมาณ	2554	ที่ผ่านมา	ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจ�านวน	6	ครั้ง	รวมทั้งการประชุม

ร่วมกับฝ่ายจัดการ	และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้า

ร่วมการประชุมดังกล่าวทุกครั้ง	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเองทัง้คณะ	(Self	-	Assessment)	ประจ�าปีงบประมาณ	

2554	โดยใช้หลักเกณฑ์และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เป็นแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอ	

	 โดยสรปุในภาพรวมแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีค่รอบคลมุตามขอบเขต	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้

ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	และได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ	โดยมีการประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสูง 

กบัผูจ้ดัการทีรั่บผดิชอบในหน่วยงานตรวจสอบภายใน	และผูส้อบบญัชใีนวาระท่ีเก่ียวข้อง	โดยมกีารสอบทานงบการเงนิว่ามีความ 

ถกูต้อง	เหมาะสม	ตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป	สอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ว่ามปีระสทิธภิาพเพียงพอ 

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	 รวมถึงการติดตามการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย 

ของบริษัทฯ	 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	 ที่มีการเข้าท�ารายการและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ	 ตลท.	

และ	 กลต.	 ก�าหนด	 ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระส�าคัญมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์	และถูกต้อง

(นายโกมล	วงศ์ทองศรี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ำกัด (มหำชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้ส่วนเสยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ	

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	 และงบกระแสเงินสดของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัของแต่ละปีของบรษิทั	กนัยงอเีลคทรกิ	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่ผู้บรหิาร

ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่าน้ี	 ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ 

แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ 

ปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า	 งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 การ 

ตรวจสอบรวมถงึการใช้วธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ป็นจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ	การประเมนิ

ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 ซึ่งผู้บริหารเป็น 

ผู้จัดท�าขึ้น	 ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน�าเสนอในงบการเงินโดยรวม	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ 

ตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	ผลการด�าเนินงาน	และ

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 กันยงอีเลคทริก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่ควรใน 

สาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 2	 และ	 3	 กิจการได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก 

และปรบัปรงุใหม่ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่วนัที	่1	เมษายน	2554	งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2554	ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว

	 	 (บงกช	อ�่าเสงี่ยม)	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 	 เลขทะเบียน	3684

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร	

16	พฤษภาคม	2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554

(บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 2,546,269,221 2,218,973,768 2,546,269,221 2,218,973,768

ลูกหนี้การค้า 5,7 1,143,357,278 1,007,884,021 1,143,357,278 1,007,884,021

ลูกหนี้อื่น 5,8 61,135,219 37,581,373 61,135,219 37,581,373

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
	 ที่เกี่ยวข้องกัน 5 62,436,612 30,434,987 62,436,612 30,434,987

สินค้าคงเหลือ 9 865,256,832 733,622,368 865,256,832 733,622,368

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,843,815 3,573,590 4,843,815 3,573,590

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,683,298,977 4,032,070,107 4,683,298,977 4,032,070,107

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 11 16,500,002 30,862,727 16,500,002 30,862,727

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 14,800,366 13,446,984 3,000,000 3,000,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11 157,361,700 157,361,700 157,361,700 157,361,700

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12 11,497,734 14,305,380 11,497,734 14,305,380

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 13 905,011,852 832,670,590 905,011,852 832,670,590

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14 19,054,462 17,137,747 19,054,462 17,137,747

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,124,226,116 1,065,785,128 1,112,425,750 1,055,338,144

รวมสินทรัพย์ 5,807,525,093 5,097,855,235 5,795,724,727 5,087,408,251

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 5,15 1,071,178,587 870,948,274 1,071,178,587 870,948,274

เจ้าหนี้อื่น 5,16 438,918,571 377,958,958 438,918,571 377,958,958

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 61,712,467 24,392,492 61,712,467 24,392,492

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,022,923 13,792,616 7,022,923 13,792,616

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,578,832,548 1,287,092,340 1,578,832,548 1,287,092,340

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 18 384,714,016 340,593,071 384,714,016 340,593,071

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 117,084,857 110,271,804 117,084,857 110,271,804

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 20,397,958 21,321,449 20,397,958 21,321,449

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 522,196,831 472,186,324 522,196,831 472,186,324

รวมหนี้สิน 2,101,029,379 1,759,278,664 2,101,029,379 1,759,278,664

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

	 ทุนจดทะเบียน 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000

	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000

ส่วนเกินทุน 19

	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 726,100,000 726,100,000 726,100,000 726,100,000

ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว

	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 20 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

			 อื่นๆ 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000

	 ยังไม่ได้จัดสรร 2,307,161,196 1,924,879,328 2,295,360,830 1,914,432,344

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
	 	 ของเงินลงทุนเผื่อขาย 11 11,234,518 25,597,243 11,234,518 25,597,243

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,706,495,714 3,338,576,571 3,694,695,348 3,328,129,587

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,807,525,093 5,097,855,235 5,795,724,727 5,087,408,251

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554
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(บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 5

รายได้จากการขายและการให้บริการ 21 9,395,189,143 7,943,600,461 9,395,189,143 7,943,600,461

รายได้จากการลงทุน 22 357,551,526 269,636,504 357,551,526 269,636,504

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 16,323,527 - 16,323,527 -

รายได้อื่น	 23 39,875,037 44,288,026 39,875,037 44,288,026

รวมรำยได้ 9,808,939,233 8,257,524,991 9,808,939,233 8,257,524,991

ค่าใช้จ่าย 5,21

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 7,689,057,278 6,402,619,455 7,689,057,278 6,402,619,455

ค่าใช้จ่ายในการขาย 24 578,176,710 508,985,340 578,176,710 508,985,340

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25 643,803,630 564,378,133 643,803,630 564,378,133

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ - 4,912,878 - 4,912,878

ต้นทุนทางการเงิน 9,034 29 9,034 29

รวมค่ำใช้จ่ำย 8,911,046,652 7,480,895,835 8,911,046,652 7,480,895,835

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
			ในบริษัทร่วม 10 1,353,382 3,945,950 - -

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 899,245,963 780,575,106 897,892,581 776,629,156

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28 (203,465,520) (157,509,218) (203,465,520) (157,509,218)

ก�ำไรส�ำหรับปี 695,780,443 623,065,888 694,427,061 619,119,938

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
	 	 ของเงินลงทุนเผื่อขาย (14,362,725) 21,303,539 (14,362,725) 21,303,539

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี (14,362,725) 21,303,539 (14,362,725) 21,303,539

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 681,417,718 644,369,427 680,064,336 640,423,477

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 30 31.63 28.32 31.56 28.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554

(บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นกำาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ
ทุนสำารอง

ตามกฎหมาย สำารองอื่นๆ ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2553
 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,876,621,440 4,293,704 3,269,015,144

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
	 นโยบายการบัญชี 3 - - - - (107,310,125) - (107,310,125)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2553 
 ปรับปรุงใหม่ 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,769,311,315 4,293,704 3,161,705,019

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
 เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

	 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

	 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 31 - - - - (467,497,875) - (467,497,875)

	 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - - (467,497,875) - (467,497,875)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

	 ก�าไร - - - - 623,065,888 - 623,065,888

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - 21,303,539 21,303,539

รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี - - - - 623,065,888 21,303,539 644,369,427

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,924,879,328 25,597,243 3,338,576,571
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นกำาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ
ทุนสำารอง

ตามกฎหมาย สำารองอื่นๆ ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2554
 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,035,151,132 25,597,243 3,448,848,375

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
	 นโยบายการบัญชี 3 - - - - (110,271,804) - (110,271,804)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2554 
 ปรับปรุงใหม่ 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,924,879,328 25,597,243 3,338,576,571

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
 เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

	 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

	 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 31 - - - - (313,498,575) - (313,498,575)

	 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - - (313,498,575) - (313,498,575)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

	 ก�าไร - - - - 695,780,443 - 695,780,443

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - (14,362,725) (14,362,725)

รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี - - - - 695,780,443 (14,362,725) 681,417,718

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,307,161,196 11,234,518 3,706,495,714

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554



ราย
งาน

ป
ระจำาป

ี 2554

บ
ริษ

ัท
 ก

ัน
ย

งอ
ีเล

ค
ท

ริก
 จำาก

ัด
 (ม

ห
าชน

)
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นกำาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ
ทุนสำารอง

ตามกฎหมาย สำารองอื่นๆ ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2553
 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,870,120,406 4,293,704 3,262,514,110

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
	 นโยบายการบัญชี 3 - - - - (107,310,125) - (107,310,125)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2553 
 ปรับปรุงใหม่ 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,762,810,281 4,293,704 3,155,203,985

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
 เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

	 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

	 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 31 - - - - (467,497,875) - (467,497,875)

	 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - - (467,497,875) - (467,497,875)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

	 ก�าไร - - - - 619,119,938 - 619,119,938

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - 21,303,539 21,303,539

รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี - - - - 619,119,938 21,303,539 640,423,477

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,914,432,344 25,597,243 3,328,129,587

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นกำาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ
ทุนสำารอง

ตามกฎหมาย สำารองอื่นๆ ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2554
 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,024,704,148 25,597,243 3,438,401,391

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
	 นโยบายการบัญชี 3 - - - - (110,271,804) - (110,271,804)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษำยน 2554 
 ปรับปรุงใหม่ 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 1,914,432,344 25,597,243 3,328,129,587

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
 เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

	 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

	 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 31 - - - - (313,498,575) - (313,498,575)

	 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - - (313,498,575) - (313,498,575)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

	 ก�าไร - - - - 694,427,061 - 694,427,061

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - (14,362,725) (14,362,725)

รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี - - - - 694,427,061 (14,362,725) 680,064,336

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,295,360,830 11,234,518 3,694,695,348

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554



รายงานประจำาปี 2554

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน) 23

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554

(บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี 695,780,443	 623,065,888	 694,427,061	 619,119,938	

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคา 201,311,500	 209,589,333	 201,311,500	 209,589,333	

ค่าตัดจ�าหน่าย 1,339,426	 1,152,370	 1,339,426	 1,152,370	

รายได้จากการลงทุน (357,551,526) (269,636,504) (357,551,526) (269,636,504)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 9,957,123	 9,679,471	 9,957,123	 9,679,471	

ต้นทุนทางการเงิน 9,034	 29	 9,034	 29	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 713,263	 998,444	 713,263	 998,444	

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	  - (88,919)  - (88,919)

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 10,644,154	 2,441,782	 10,644,154	 2,441,782	

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 44,120,945	 43,502,404	 44,120,945	 43,502,404	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,353,382) (3,945,950)  -  - 

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 761,333	 4,529,308	 761,333	 4,529,308	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 203,465,520	 157,509,218	 203,465,520	 157,509,218	

809,197,833	 778,796,874	 809,197,833	 778,796,874	

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้า (135,443,833) (183,218,957) (135,443,833) (183,218,957)

ลูกหนี้อื่น (21,774,234) 14,113,145	 (21,774,234) 14,113,145	

สินค้าคงเหลือ (142,278,617) (304,715,626) (142,278,617) (304,715,626)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,270,225) (930,224) (1,270,225) (930,224)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3,256,141) 1,210,092	 (3,256,141) 1,210,092	

เจ้าหนี้การค้า 199,966,046	 144,566,610	 199,966,046	 144,566,610	

เจ้าหนี้อื่น 39,972,945	 51,136,284	 39,972,945	 51,136,284	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (6,769,693) 3,417,158	 (6,769,693) 3,417,158	

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (3,144,070) (6,717,792) (3,144,070) (6,717,792)

จ่ายเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (923,491) (1,700,499) (923,491) (1,700,499)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 734,276,520	 495,957,065	 734,276,520	 495,957,065	

จ่ายภาษีเงินได้ (166,145,545) (227,943,297) (166,145,545) (227,943,297)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 568,130,975 268,013,768 568,130,975 268,013,768 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554

(บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 76,123,881	 36,846,393	 76,123,881	 36,846,393	

รับเงินปันผล 265,160,081	 213,487,151	 265,160,081	 213,487,151	

รับค่าเช่า 14,487,951	 14,483,280	 14,487,951	 14,483,280	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (537,726,861) (472,873,665) (537,726,861) (472,873,665)

รับช�าระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 505,725,236	 514,472,461	 505,725,236	 514,472,461	

ซื้ออุปกรณ์ (254,157,101) (330,361,078) (254,157,101) (330,361,078)

ขายอุปกรณ์ 3,058,900	 2,658,156	 3,058,900	 2,658,156	

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 72,672,087 (21,287,302) 72,672,087 (21,287,302)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (9,034) (29) (9,034) (29)

จ่ายเงินปันผล (313,498,575) (467,497,875) (313,498,575) (467,497,875)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (313,507,609) (467,497,904) (313,507,609) (467,497,904)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 
 (ลดลง) สุทธิ 327,295,453 (220,771,438) 327,295,453 (220,771,438)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	 ณ	วันที่	1	เมษายน 2,218,973,768	 2,439,745,206	 2,218,973,768	 2,439,745,206	

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2,546,269,221 2,218,973,768 2,546,269,221 2,218,973,768 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด        

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่	31	มนีาคม	2555	บรษิทัได้ซือ้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เป็นจ�านวนเงนิรวม	274.7	ล้านบาท	(2554:	346.1	

ล้านบาท)	ซึ่งในจ�านวนนี้	บริษัทจัดซื้อโดยเงินสดจ�านวนเงิน	254.2	ล้านบาท	(2554:	330.4	ล้านบาท)	และคงค้างเป็นหนี้สิน

ค้างช�าระ	ณ	วันสิ้นปี	จ�านวนเงิน	20.5	ล้านบาท	(2554:	15.7	ล้านบาท)	 	 	 	 	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554

หมายเหตุ สารบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี				

4 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7 ลูกหนี้การค้า	

8 ลูกหนี้อื่น

9 สินค้าคงเหลือ

10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

13 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15 เจ้าหนี้การค้า

16 เจ้าหนี้อื่น

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

19 ทุนเรือนหุ้น

20 ส�ารอง

21 ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

22 รายได้จากการลงทุน

23 รายได้อื่น

24 ค่าใช้จ่ายในการขาย

25 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

26 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

28 ภาษีเงินได้

29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

30 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

31 เงินปันผล

32 เครื่องมือทางการเงิน

33 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

35 การจัดประเภทรายการใหม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2555

1.	 ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท	 กันยงอีเลคทริก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 “บริษัท”	 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	 และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ 

เลขที่	67	หมู่	11	ถนนบางนา-ตราด	กม.20	ต�าบลบางโฉลง	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	

	 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน	ตุลาคม	2536

	 บริษัทใหญ่ของบริษัท	 คือ	 Mitsubishi	 Electric	 Corporation	 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	 (ถือหุ้นร้อยละ	

40.81)

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“มิตซูบิชิ	

อีเล็คทริค”	โดยบริษัทได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัทใหญ่

2.	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย 

สภาวชิาชพีบญัชฯี	(“สภาวชิาชพีบญัช”ี)	กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

ที่เกี่ยวข้อง

 ระหว่างปี	 2553	 และ	 2554	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ 

ซึง่เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั	และมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	

2554	ดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552) การน�าเสนองบการเงิน	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2552) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552) นโยบายการบญัช	ีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัช	ีและข้อผดิพลาด	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552) ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552) สัญญาเช่า	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2552) รายได้	

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่		23	(ปรับปรุง	2552)

ผลประโยชน์พนักงาน

ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2552) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2552) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2552) ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	17/2554 การปฏิบตัใินช่วงเปล่ียนแปลงส�าหรบัผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่

	 การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่นัน้	มผีลให้เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการ

บัญชีของบริษัท	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	

	 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น	 ระหว่างปี	 2553	สภาวิชาชีพบัญชี

ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ	 ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลัง 

วันที่	 1	 มกราคม	 2556	 เป็นต้นไป	 และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้	 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	34

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า

	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม	 ยกเว้นรายการที่ส�าคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินดังต่อไปนี้

 	สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

(ค)	 สกุลเงินที่น�าเสนองบการเงิน

	 งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท	 ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท	ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)	 การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ	 การประมาณ

และข้อสมมติฐานหลายประการ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่ 

เกี่ยวกับ	สินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

	 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง	 การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

	 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบัญชี	มีผลกระทบ

ส�าคัญต่อการรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้	

	 	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	12	 ราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17	 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

	 	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	32	 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

3.	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	

(ก)	 ภาพรวม

	 ตัง้แต่วนัที	่1	เมษายน	2554	ผลจากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ตาม

ที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2	บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้	

 	การน�าเสนองบการเงิน

 	การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

 	การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 	การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

	 รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหม่ที่ถือปฏิบัติโดยบริษัทและผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ	3	(ข)	ถงึ	3	(จ)	ดงัต่อไปนี	้ส่วนการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหม่
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และฉบับปรับปรุงอื่นๆ	ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายบัญชี	ฐานะทางการเงิน	หรือ	ผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัย

ส�าคัญ	ผลกระทบต่องบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด	31	มีนาคม	2555	และ	2554	สรุปได้ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2554 หมำยเหตุ
งบกำรเงินที่แสดงเงิน

ลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	1	เมษายน	2553	
	 ตามที่รายงานในปีก่อน 3,269,015 3,262,514

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการปรับย้อนหลัง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์พนักงาน 3(จ) (107,310) (107,310)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษำยน 2553 - ปรับปรุงใหม่ 3,161,705 3,155,204

ส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2554	
	 ตามที่รายงานในปีก่อน 3,448,848 3,438,401

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการปรับย้อนหลัง	
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์พนักงาน 3(จ) (110,272) (110,272)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 3,338,576 3,328,129

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที	่31	มีนาคม	2554

ก�าไรตามที่รายงานในปีก่อน 626,028 622,082

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการปรับย้อนหลัง
	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์พนักงาน 3(จ) (2,962) (2,962)

ก�ำไร  - ปรับปรุงใหม่ 623,066 619,120

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง (บำท) 0.13 0.13

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555
งบกำรเงินที่แสดงเงิน

ลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2555

(พันบาท)

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	มนีาคม	2555

ก�าไรเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ซึ่งรวมผลของการถือปฏิบัติ

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	16	เรื่อง	ที่ดิน	

	 		อาคารและอุปกรณ์ 3(ค) 6,292 6,292

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์พนักงาน 3(จ) (9,957) (9,957)

ก�ำไรลดลง (3,665) (3,665)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง (บำท) 0.17 0.17
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(ข)	 การน�าเสนองบการเงิน	

 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน	ภายใต้ข้อก�าหนด

ของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่	งบการเงินประกอบด้วย

 	งบแสดงฐานะการเงิน

 	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 	งบกระแสเงินสดและ

 	หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ทัง้นีเ้ป็นผลให้บรษิทัแสดงการเปลีย่นแปลงทัง้หมดของส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ	ผูถ้อืหุน้	

และแสดงการเปลีย่นแปลงทัง้หมดทีไ่ม่ใช่ส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็	โดยก่อนหน้านี	้การเปลีย่นแปลง

ทั้งหมดดังกล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการน�าเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานฉบบัปรบัปรงุใหม่	การเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีดังกล่าวกระทบเพียงการน�าเสนองบการเงินเท่านั้น	โดยไม่กระทบต่อก�าไรหรือก�าไรต่อหุ้น	

(ค)	 การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ในการระบุ

และบันทึกบัญชีต้นทุนและค่าเสื่อมราคาของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

	 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	และมีผลกระทบต่อบริษัท	ดังนี้	(ก)	ต้นทุน

การรื้อถอน	การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์	ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเสื่อม

ราคาประจ�าปี	(ข)	การก�าหนดค่าเสื่อมราคา	ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้น

มีสาระส�าคัญ	(ค)	มูลค่าคงเหลือของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วย	มูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับ

ในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น	 หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์	 

นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี

	 การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืปฏบัิติโดยวธิเีปล่ียนทนัทตีามทีก่�าหนดในวธิปีฏิบตัใินช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานฉบบั

ปรับปรุงใหม่ดังกล่าว	 ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื้อถอน	 การขนย้ายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธีปรับ

ย้อนหลัง	การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่องบการเงิน	2555	และ	2554	ดังต่อไปนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุด	

		วันที่	31	มีนาคม

ค่าเสื่อมราคาลดลงท�าให้ต้นทุนขายลดลง 6,292 - 6,292 -

ก�ำไรเพิ่มขึ้น 6,292 - 6,292 -

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (บำท) 0.29 - 0.29 -

(ง)	 การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 ภายใต้มาตรฐานฉบับปรับปรุง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	หมายถึง	อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์

จากรายได้ค่าเช่า	หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง	ทั้งนี้ได้เปิดเผยแยกต่างหากจากที่ดิน	

อาคารและอุปกรณ์	 และวัดมูลค่าโดยวิธีราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม	 โดยก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
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	 ก่อนหน้านี้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบันทึกรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์และวัดมูลค่าโดยวิธี

ราคาทุน

	 บริษัทเลือกวิธีราคาทุนส�าหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนภายใต้มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่	 

การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีได้ถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลังและงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2554	

ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินส�าหรับปี	 2555	 ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการ

ใหม่โดยโอนอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุมาจากท่ีดนิ	อาคารและอุปกรณ์	โดยแยกเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้

หัวข้อ	“อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”	ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท	

ณ	 วันที่	 1	 เมษายน	 2553	 และ	 31	 มีนาคม	 2554	 ในอดีตรวมอยู่ในที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 และได้มีการ 

จัดประเภทรายการใหม่เป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ	 “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”	 นอกเหนือจากการ

จดัประเภทรายการใหม่	การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชไีม่มผีลกระทบต่องบการเงนิ	2554	ตัง้แต่วนัที	่1	เมษายน		

2554	 ค่าเส่ือมราคาและอายุการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้มีการประเมินใหม่ตามข้อก�าหนด 

ของมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3(ค)	การเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องดังกล่าวได้ถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กล่าวในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี	 

ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	ยกเว้นการพิจารณาต้นทุนการรื้อถอน	การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์	 

ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงิน	2555	และ	2554	ดังต่อไปนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้

เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	มีนาคม

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ลดลง (11,498) (14,305)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 11,498 14,305

ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - -

(จ)	 การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

 บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่องผลประโยชน์พนักงาน	

	 ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่	 หนี้สินของบริษัทเก่ียวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 และหน้ีสินผลประโยชน์	 

ระยะยาวอ่ืน	ได้บันทกึในงบการเงินด้วยวธีิคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ซึง่ค�านวนโดยนักคณติศาสตร์ประกนัภัยทกุป	ี

ที่ผ่านมาหนี้สินเหล่านี้รับรู้เมื่อจะต้องจ่ายช�าระ

	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีได้ถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง	งบการเงินปี	2554	ของบริษัท	ซึ่งรวมในงบการเงิน

ของบริษัทในปี	2555	เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบนั้นได้ปรับปรุงแล้ว	ผลกระทบต่องบการเงิน	2555	และ	

2554	มีดังต่อไปนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	มีนาคม

ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 117,085 110,272 117,085 110,272

ก�ำไรสะสมลดลง 117,085 110,272 117,085 110,272
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งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	มีนาคม

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้

 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 7,739 2,962 7,739 2,962

 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 393 - 393 -

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 1,825 - 1,825 -

ก�ำไรลดลง 9,957 2,962 9,957 2,962

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง (บำท) 0.45 0.13 0.45 0.13

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน	 ยกเว้นท่ีได้

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

(ก)	 เงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ	 ณ	 วันท่ีรายงาน	 แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 

แลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน

	 สินทรัพย์และหนี้สินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุน

เดิมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

(ข)	 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้

เพื่อค้า	อย่างไรก็ตาม	ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข	การก�าหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการ

เพื่อค้า

	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ารายการตราสารอนุพันธ์บันทึกในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น	 การวัดมูลค่าใหม่ภายหลัง

การบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม	ก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือ

ขาดทุนทันที

(ค)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย	 ยอดเงินสด	 ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผื่อเรียก	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็น 

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง)	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะห์ประวตักิารช�าระหน้ี	และการคาดการณ์เก่ียวกับการช�าระหน้ีในอนาคต

ของลูกค้า	ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
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(จ)	 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน	หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

	 ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ	ต้นทุนในการดัดแปลง

หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน	 ในกรณีของสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที ่

ผลิตเอง	 ต้นทุนสินค้าค�านวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยซึ่งได้

พิจารณารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม	โดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตามปกติ

	 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย	

	 บริษัทตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	ส�าหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเสียหาย	ล้าสมัยและค้างนาน

(ฉ)	 เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีราคาทุน	 ส่วนการบันทึกบัญชี	 เงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

 เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

	 ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	 นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก�าหนด

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย	 ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม	 และ

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น	 ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	เมื่อมีการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุน	จะรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

โดยตรงเข้าในก�าไรหรือขาดทุน

	 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ	ณ	วันที่ในรายงาน

 การจ�าหน่ายเงินลงทุน

 เม่ือมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุน

จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น	จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

	 ในกรณท่ีีบรษัิทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุทีถ่อือยู	่การค�านวณต้นทนุส�าหรบัเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายไปและ	เงนิลงทนุ

ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ช)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 ได้แก่	 อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่

เพิ่มขึ้นหรือท้ังสองอย่าง	 ท้ังนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือ

ใช้ในการบริหารงาน

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

	 ต้นทนุรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือ่ให้ได้มาซึง่อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	ต้นทนุการก่อสร้างทีก่จิการก่อสร้างเองรวม

ถึงต้นทุนวัตถุดิบ	ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

และรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

	 ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน	 ซึ่งค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์

แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

	 อาคาร	 20	ปี

 บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน
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 การจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใช้งานของอสงัหารมิทรพัย์โดยจดัประเภทไปเป็นทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	มลูค่าตามบญัช	ี

ณ	วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

(ซ)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

 การรับรู้และการวัดมูลค่า

 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	

	 ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรงทีเ่กีย่วข้องกับการได้มาของสนิทรัพย์	ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้าง

เอง	รวมถงึต้นทนุของวสัด	ุแรงงานทางตรง	และต้นทนุทางตรงอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัหาสนิทรพัย์เพือ่ให้สนิทรพัย์

นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์	 ต้นทุนในการรื้อถอน	 การขนย้าย	 การบูรณะสถานที่ตั้งของ

สินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม	ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจาก

ลิขสทิธิซ์อฟต์แวร์นัน้ให้ถอืว่า	ลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอปุกรณ์และถอืเป็นท่ีดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์	

	 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน	

	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ

จ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน

 การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใช้งานจากอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ไีว้ใช้งานไปยงัอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ	อสงัหารมิทรพัย์

นั้นจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

ถ้ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบรษัิทจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้	และสามารถวัดมลูค่า

ต้นทนุของรายการนัน้ได้อย่างน่าเช่ือถอื	 ชิน้ส่วนทีถ่กูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจ�าหน่ายตามมลูค่าตามบญัช	ี ต้นทนุทีเ่กดิขึน้ 

ในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าเสื่อมราคา

 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร	 และอุปกรณ์	 ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น	หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์	

	 ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ	ค�านวณโดยวธิเีส้นตรง	(ยกเว้นเครือ่งมอืและเครือ่งใช้ในโรงงาน

ประเภทแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด	ซึ่งค�านวณโดยวิธียอดลดลงทวีคูณ)	ตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุง 5	-	20 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5	-	25 ปี

เครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน 5 ปี

อุปกรณ์ส�านักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

	 บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

	 วธีิการคดิค่าเส่ือมราคา	 อายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์	 และมลูค่าคงเหลอื	 ถกูทบทวนอย่างน้อยทีส่ดุทกุสิน้รอบปี	

บัญชี	และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ฌ)	 การด้อยค่า

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	ในกรณี

ที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

	 ขาดทนุจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าทีจ่ะได้รบัคนื	ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทกึ

ในก�าไรหรือขาดทุน	เว้นแต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์เพิม่ของสนิทรพัย์ชิน้เดยีวกนัทีเ่คย

รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา	ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	 เม่ือมกีารลดลงในมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ทางการเงนิเผือ่ขาย	ซึง่ได้บนัทกึในส่วนของผูถ้อืหุน้	และมคีวามชดัเจน

ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า	 ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน 

โดยไม่ต้องปรบักบัยอดสินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าว	ยอดขาดทนุทีบ่นัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุเป็นผลต่างระหว่างราคา

ทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์	 หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ	 ซึ่งเคย

รับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน

 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย	ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	 หมายถึง	 มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า	 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สนิทรพัย์	ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนค�านงึภาษี

เงนิได้เพือ่ให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนั	ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย์	ส�าหรบั

สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น	 จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับ

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

 การกลับรายการด้อยค่า

 ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิ	จะถกูกลบัรายการ	เมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืเพ่ิมขึน้ในภายหลงั		

และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	 ส�าหรับสินทรัพย์ทาง 

การเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย	 การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื่น

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ	ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน	ณ	ทุกวัน

ทีท่ีอ่อกรายงานว่ามข้ีอบ่งชีเ้รือ่งการด้อยค่าหรอืไม่	ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการ	หากมกีารเปลีย่นแปลง

ประมาณการทีใ่ช้ในการค�านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื	ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าทีม่ลูค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย	 เสมือนหนึ่งไม่เคยมี

การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ญ)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฎ)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

	 โครงการสมทบเงนิเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน	ซึง่กจิการจ่ายสมทบเป็นจ�านวนเงนิทีแ่น่นอน

ไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก	 (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)	 และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดย

อนมุานทีจ่ะต้องจ่ายสมทบเพิม่เตมิ	ภาระผกูพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิจะถกูรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน

ในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ	

 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงนิ	ภาระ

ผกูพนัสทุธขิองบรษัิทจากโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ถกูค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
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ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ	 ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการ

คิดลดกระแสเงนิลดเพือ่ให้เป็นมลูค่าปัจจบุนั	ท้ังน้ีได้สทุธจิากต้นทุนบรกิารในอดตีท่ียงัไม่รบัรูแ้ละมูลค่ายตุธิรรมของ

สินทรัพย์โครงการ	อัตราคิดลดเป็นอัตรา	ณ	วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล	ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียง

กับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท	และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

	 การค�านวณนัน้จดัท�าโดยนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นประจ�าทกุปี	โดยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ

การไว้

	 เมือ่มกีารเพิม่ผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์	สดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนบรกิารใน

อดีตของพนักงานรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิ

ขาด	ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนทันที	

	 บริษัทรับรู้ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ในรายการก�าไรหรือขาดทุน

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

	 ภาระผกูพนัสทุธขิองบรษิทัทีเ่ป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานนอกเหนอืจากโครงการบ�านาญ	เป็นผลประโยชน์

ในอนาคตท่ีเกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน	 ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้

เป็นมูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	 อัตราคิดลดเป็นอัตรา	 ณ	 วันที่รายงานจาก

พนัธบตัรรฐับาล	ซึง่มรีะยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพันของบรษัิท	โดยค�านวณตามวิธคีดิ

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก�าไร

หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงานวดัมลูค่าโดยมไิด้คิดลดกระแสเงนิสดและรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่พนกังาน

ท�างานให้

	 หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�าไร	หากบริษัท

มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ใน

อดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล	

(ฏ)	 ประมาณการหนี้สิน

	 ประมาณการหนีสิ้นจะรับรู้กต่็อเม่ือบรษิทัมภีาระหนีส้นิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัหรอืทีก่่อตวัขึน้อนัเป็นผลมา

จากเหตุการณ์ในอดีต	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระ 

ภาระหนี้สินดังกล่าว	ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลด

ในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงภาษีเงินได้	เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ

ความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน	ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

 ประมาณการค่าประกันความเสียหายจากการรับประกันคุณภาพสินค้า	 จะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่

ลูกค้าแล้ว	 ประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ผ่านมาและปัจจัย

ต่างๆ	ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว	

(ฐ)	 รายได้

 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ	และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

 การขายสินค้าและให้บริการ

 รายได้รบัรูใ้นงบก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้าทีม่นียัส�าคญัไปให้

กบัผู้ซ้ือแล้ว	และจะไม่รบัรูร้ายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิค้าทีข่ายไปแล้วนัน้หรอืมคีวามไม่แน่นอน

ทีม่นียัส�าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากการขายสนิค้าหรอืให้บรกิารน้ัน	ไม่อาจวดัมลูค่าของจ�านวนรายได้

และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า	รายได้จากการให้

บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
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 การลงทุน

	 รายได้จากการลงทนุประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน	เงนิปันผลและดอกเบีย้รบัจากการ

ลงทุนและเงินฝากธนาคาร

 รายได้ค่าเช่า

 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	ค่าใช้จ่าย

เริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา	 ค่าเช่าที่อาจเกิด

ขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

 เงินปันผลรับ

	 เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

 รายได้อื่น

 รายได้อื่นบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฑ)	 ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ 

ผ่านไป	และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย	ขาดทุน

จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง 

การเงิน	(นอกเหนือลูกหนี้การค้า)	รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	

(ฒ)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	

	 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า	 เมื่อได้

รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

(ณ)	 ภาษีเงินได้

 ภาษเีงนิได้จากก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัปีประกอบด้วยภาษีเงนิได้ปัจจบุนั	ซึง่ได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระโดยค�านวณ

จากก�าไรประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี	 โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้	 ณ	 วันที่รายงาน	 ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่ 

เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

	 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบัน	 บริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและ

อาจท�าให้จ�านวนภาษท่ีีต้องจ่ายเพิม่ขึน้	และมดีอกเบีย้ทีต้่องช�าระ	บรษิทัเชือ่ว่าได้ตัง้ภาษเีงนิได้ค้างจ่ายเพยีงพอส�าหรบั

ภาษเีงนิได้ทีจ่ะจ่ายในอนาคต	ซ่ึงเกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั	รวมถงึการตคีวามทางกฏหมายภาษ	ี

และจากประสบการณ์ในอดีต	การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน	และอาจจะเกี่ยวข้อง

กับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต	ข้อมูลใหม่ๆ	อาจจะท�าให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความ

เพยีงพอของภาษเีงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่	การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ในงวด

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

(ด)	 ก�าไรต่อหุ้น

 บริษทัแสดงก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัหุ้นสามญั		ก�าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรอืขาดทนุของ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	 ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ้น

สามัญที่ซื้อคืน	

5.	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 เพือ่วตัถปุระสงค์ในการจดัท�างบการเงิน	บุคคลหรือกจิการเป็นบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทั	หากบรษิทัมอี�านาจ
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ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ

ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน	 หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระ

ส�าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น	การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

	 ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้

ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัทใหญ่

Mitsubishi	Electric	Corporation ญี่ปุ่น เป็นบริษัทใหญ่	ถือหุ้นร้อยละ	40.81

บริษัทร่วม

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทร่วม	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	33.33	

ผู้บริหารส�าคัญ

ผู้บริหารส�าคัญ ญี่ปุ่น	ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน	สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้

รวมถึงกรรมการของกิจการ	(ไม่ว่าจะท�า

หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	ไทยรีฟริเจอเรชั่น	คอมโพเน้นท์	จ�ากัด ไทย เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ดี.เอส.	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด ไทย เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน) ไทย เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัทและ

	 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	คอนซูมเมอร์	โปรดักส์	

		(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัทและ

	 เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม	จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Life	Network	Co.,	Ltd. ญี่ปุ่น เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Engineering	Co.,	Ltd. ญี่ปุ่น เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Home	Appliance	Co.,	Ltd. ญี่ปุ่น เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Taiwan	Co.,	Ltd. ไต้หวัน เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Asia	Pte.	Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Australia	Pty.	Ltd. ออสเตรเลีย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Ryoden	Air	-	Conditioning	& ฮ่องกง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

			Visual	Information	Systems	(Hong	Kong)	Ltd.

Melco	Sales	Malaysia	Sdn.	Bhd. มาเลเซีย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Setsuyo	Astec	Corporation ญี่ปุ่น เป็นบริษัทร่วมของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Ryoden	International	Co.,	Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

บริษัท	เมลโค	ไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Information	Network ญี่ปุ่น เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Melco	Travel		Co.,	Ltd. ญี่ปุ่น เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi		Electric	(H.K.)	Ltd. ฮ่องกง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ออโตเมชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

บริษัท	เคจีเอ็ม	เซอร์วิส	จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

บริษัท	เมลโค	โลจิสติกส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Trading	Corp. ญี่ปุ่น เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Melco	Trading	(Thailand)	Co.,	Ltd. ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric&Electronic	(Shanghai)	Co.,	Ltd. จีน เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

Mitsubishi	Electric	Vietnam	Co.,	Ltd. เวียดนาม เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	ของบริษัท

	 บรษิทัมนีโยบายในการก�าหนดราคาโดยใช้หลกัเกณฑ์	“ราคาตลาดตามปกตธิรุกิจหรอืราคาตลาดภายใต้เงือ่นไขการค้าทัว่ไป”	

ในการพิจารณาก�าหนดราคาส�าหรับรายการค้าระหว่างกัน	 ทั้งนี้ให้รวมถึงรายการซื้อหรือขายสินค้า	 การให้หรือรับบริการ	 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	 นโยบายก�าหนดราคาขายสินค้า

 	ส�าหรบัการจ�าหน่ายในประเทศ	ก�าหนดในอัตราการบวกเพ่ิมจากต้นทุนผลิตสนิค้ามาตรฐานโดยถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกั 

	 ของสินค้าทุกผลิตภัณฑ์

 	ส�าหรับการจ�าหน่ายต่างประเทศขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและการแข่งขันในแต่ละประเทศ

2.	 ค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า	ก�าหนดช�าระเป็นรายปีตามสัดส่วนของยอดขาย

3.	 ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์	ก�าหนดช�าระเมื่อมีการเรียกเก็บตามจ�านวนที่เกิดขึ้นจริง

4.	 ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	ก�าหนดค่าบริการภายใต้สัญญาการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค	โดยสัญญามีอายุ	

5	ปี	และต่อสัญญาอัตโนมัติครั้งละ	5	ปี	

5.		 บริษัทมีสัญญาเช่ากับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง	โดยก�าหนดอัตราค่าเช่าตามหลักเกณฑ์มูลค่าตลาด

6.	 บริษัทมีสัญญาค่าบริการด้านบริหารสินค้าคงเหลือกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง	 โดยก�าหนดอัตราค่าบริการตามขนาดของ

พื้นที่ใช้สอย

7.	 บริษัทได้ลงนามกับบริษัทในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื่อเปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน	 ทั้งนี้เพื่อบริหารกระแสเงินสดโดยรวมของ

ทัง้กลุม่	โดยบรษิทัอาจได้รบัหรอืจ่ายดอกเบีย้ตามจ�านวนเงนิทุนท่ีบริษัทมีอยู่หรือใช้ไปในอัตราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียระหว่าง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคาร

8.	 เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิให้กูย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	ก�าหนดอตัราดอกเบีย้โดยอ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

9.	 ค่าประกันความเสียหาย	ก�าหนดช�าระตามจ�านวนที่เกิดขึ้นจริง

10.	 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ	 ก�าหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทนและตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด
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 รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	สรุปได้ดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

รายได้จากการขายสินค้า 4,590,969 3,841,207 4,509,969 3,841,207

รายได้อื่น 871 255 871 255

ค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า 217,647 183,250 217,647 183,250

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 275,248 226,183	 275,248 226,183

ค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้า 183,845 154,966 183,845 154,966

ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 15,846 12,594 15,846 12,594

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 3,085 2,883 3,085 2,883

บริษัทร่วม

รายได้จากการขายสินค้า 185 65 185 65

รายได้ค่าเช่า 14,465 14,465 14,465 14,465

รายได้อื่น 802 817 802 817

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดเก็บสินค้า 69,312 57,682 69,312 57,682

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 4,680 1,744 4,680 1,744

ผู้บริหำรส�ำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นพนักงาน 63,051 53,740 63,051 53,740

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 810 760 810 760

	 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 11 14 11 14

	 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 63,872 54,514 63,872 54,514

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายสินค้า 4,548,380 3,827,123 4,548,380 3,827,123

รายได้เงินปันผล 265,467 218,284 265,467 218,284

รายได้อื่น 1,848 2,469 1,848 2,469

ค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้า 3,164 2,068 3,164 2,068

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 40,628 39,434 40,628 39,434

	 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า	

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555       2554

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

Mitsubishi	Electric	Corporation 394,440 408,479

บริษัทร่วม

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด 35 -
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ลูกหนี้การค้า	

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555       2554

(พันบาท)

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด 418,382 351,886

Mitsubushi	Electric	Asia	Pte.	Ltd. 45,440 84,071

Mitsubishi	Electric	Vietnam	Co.,	Ltd. 56,590 -

Mitsubishi	Electric	Ryoden	Air	-	Conditioning	&	Visual	Information

		Systems	(Hong	Kong)	Ltd. 55,816 43,256

Mitsubishi	Electric	Australia	Pty.	Ltd. 51,554 38,419

Melco	Sales	Malaysia	Sdn.	Bhd.	 42,530 29,652

Mitsubishi	Electric	Life	Network	Co.,	Ltd. 19,373 12,459

อื่นๆ 194 1,974

รวม 1,084,354 970,196

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี - -

ลูกหนี้อื่น

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

เงินปันผลค้างรับ

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม	จ�ากัด 11,868 11,547

11,868 11,547

อื่นๆ

บริษัทใหญ่

Mitsubishi	Electric	Corporation 16 -

บริษัทร่วม

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด 1,285 1,290

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Mitsubishi	Electric	Life	Network	Co.,	Ltd. 3,537 -

Melco	Trading	(Thailand)	Co.,	Ltd. 1,585 230

บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด - 124

อื่นๆ 51 93

6,474 1,737

รวม 18,342 13,284
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้น งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	เมลโค	ไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด 2.00 1.87 62,437 30,435

	 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	 31	 มีนาคม	 2555	 และ	 2554	 

	 มีดังนี้		

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ณ	วันที่	1	เมษายน 30,435 72,034

เพิ่มขึ้น 537,727 472,873

ลดลง (505,725) (514,472)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 62,437 30,435

เจ้าหนี้การค้า

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน) 47,410 31,283

Melco	Trading	(Thailand)	Co.,	Ltd. 16,780 15,946

บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ออโตเมชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 15,457 15,139

Setsuyo	Astec	Corporation 10,815 8,581

Mitsubishi	Electric	Asia	Pte.	Ltd. 20,659 5,292

Mitsubishi	Electric	&	Electronic	(Shanghai)	Co.,	Ltd. 5,798 -

Mitsubishi	Electric	Trading	Corp. 3,458 -

บริษัท	ไทยรีฟริเจอเรชั่น	คอมโพเน้นท์	จ�ากัด 2,097 982

อื่นๆ 46 1,163

รวม 122,520 78,386

เจ้าหนี้อื่น

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

Mitsubishi	Electric	Corporation 313,544 281,728
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เจ้าหนี้อื่น

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

บริษัทร่วม

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด 8,061 6,828

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Mitsubishi	Electric	Trading	Corp. 7,386 -

บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด 5,683 3,788

อื่นๆ 1,392 2,393

รวม 336,066 294,737

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

 บริษัทได้ท�าสัญญากับ	Mitsubishi	Electric	Corporation	(MELCO)	โดยบริษัทดังกล่าวตกลงที่จะให้ข้อมูล	ด้านเทคนิคและ

ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต	 ในการน้ี	 บริษัทตกลงท่ีจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า	 ค่าพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	 และค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	 ซึ่งค�านวณตามวิธีการท่ีได้ตกลงกันให้แก่	 MELCO	 สัญญาน้ีมีก�าหนด 

ห้าปี	 และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอัตโนมัติคราวละห้าปี	 ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีการแจ้งความจ�านงในการยกเลิกเป็น

ลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยหกเดือนก่อนหมดสัญญา	

สัญญาเช่าสถานที่อาคารโรงงาน

	 บรษิทัท�าสญัญาเช่าสถานท่ีอาคารโรงงานเพือ่เป็นโกดงัเกบ็สนิค้ากบับรษิทั	สไมล์	ซปุเปอร์	เอก็ซ์เพรส	จ�ากดั	มกี�าหนดระยะ

เวลาสองปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฎาคม	2544	โดยมีอัตราค่าเช่าตามที่ระบุในสัญญา	สัญญานี้จะต่ออายุออกไปอีกโดยการแจ้ง

ความจ�านงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยหกสิบวันก่อนหมดสัญญาในเดือนพฤษภาคม	2554	บริษัทได้แจ้ง

ต่อสัญญาดังกล่าวโดยมีระยะเวลาสองปีสิ้นสุดวันที่	31	กรกฏาคม	2556

สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม

 ในเดือนพฤษภาคม	2545	บรษิทัได้ท�าสญัญาบรกิารบรหิารเงนิบาทกลุ่มกับบรษัิท	เมลโค	ไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	โดยบรษิทั

ดงักล่าวตกลงท่ีจะให้บรกิารบรหิารบญัชีกระแสรายวนัส�าหรบัเงนิบาทของบรษิทั	ในการนี	้บรษิทัผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายหรอืได้รบั

ดอกเบ้ียในอตัราและวธิกีารทีต่กลงกนัตามสญัญา	โดยไม่มีก�าหนดสิน้สดุสญัญา	เว้นแต่เป็นไปตามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหน่ึงใน

การสิ้นสุดสัญญาตามที่ก�าหนดในสัญญา

6.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เจ้าหนี้การค้า

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

เงินสดในมือ 150 150

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 46,119 28,824

เงินลงทุนระยะสั้น	-	ตั๋วแลกเงิน	 2,500,000 2,190,000

รวม 2,546,269 2,218,974

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษัท	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	เป็นสกุลเงินบาท
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7.	 ลูกหนี้การค้า
 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 1,084,354 970,196

กิจการอื่นๆ	 59,003 37,688

รวม 1,143,357 1,007,884

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี - -

 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า	มีดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,077,087 960,048

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 7,267 10,148

เกินวันครบก�าหนดช�าระน้อยกว่า	3	เดือน 1,084,354 970,196

กิจกำรอื่นๆ

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 59,003 37,688

59,003 37,688

รวม 1,143,357 1,007,884

	 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่	30	วัน	ถึง	120	วัน

	 ยอดลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	มีนาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 807,420 756,378

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 316,564 239,047

สกุลเงินเยน 19,373 12,459

รวม 1,143,357 1,007,884
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8.	 ลูกหนี้อื่น

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ 33,382 17,184

เงินปันผลค้างรับ 5 11,868 11,547

ลูกหนี้อื่น 8,881 5,972

อื่นๆ 7,004 2,878

รวม 61,135 37,581

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี - (89)

 ลูกหนี้อื่นทั้งหมดของบริษัท	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	เป็นสกุลเงินบาท	

9.	 สินค้าคงเหลือ

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

สินค้าส�าเร็จรูป 415,994 356,771

สินค้าระหว่างผลิต 216,982 172,935

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 242,547 200,252

สินค้าระหว่างทาง 8,270 11,556

883,793 741,514

หัก	ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (18,536) (7,892)

สุทธิ 865,257 733,622

10.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	เมษายน 13,447 9,501 3,000 3,000

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,353 3,946 - -

ณ วันที่ 31 มีนำคม 14,800 13,447 3,000 3,000

 ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 2555	 และ	 2554	 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้รวมเงินลงทุนในหุ้นทุนของ 

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด	ซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยค�านวณจากงบการเงินของบริษัทดังกล่าว	ส�าหรับ

แต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น
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	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	มีดังนี้

 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

บริษัทที่ลงทุน ประเภทธุรกิจ สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ ทุนช�ำระแล้ว วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้เสีย

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด ศูนย์รับและกระจายสินค้า 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 14,800 13,447

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัทที่ลงทุน ประเภทธุรกิจ สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ ทุนช�ำระแล้ว วิธีรำคำทุน

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด ศูนย์รับและกระจายสินค้า 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000

	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย	แต่ไม่ได้ปรับปรุงให้แสดงข้อมูลตามสัดส่วนที่ถือหุ้นโดยบริษัท

 

วันที่รำยงำน สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รำยได้รวม ก�ำไรสุทธิ

ปี	2555 (ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด 31	มีนาคม 33.33 59,432 15,031 114,665 8,591

รวม 59,432 15,031 114,665 8,591

ปี	2554

บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด 31	มีนาคม 33.33 51,398 11,057 96,495 11,838

รวม 51,398 11,057 96,495 11,838
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11.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 16,500 30,862

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 157,362 157,362

รวม 173,862 188,224

 

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่นทั้งหมดของบริษัท	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	เป็นสกุลเงินบาท

	 ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	มีดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม

(พันบาท)

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	-	หลักทรัพย์เผื่อขาย

	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน) 4,965 16,221 4,965 30,510

	 บริษัท	เทพธานีกรีฑา	จ�ากัด	(มหาชน) 300 279 300 352

5,265 16,500 5,265 30,862

บวก	การปรับมูลค่า 11,235 - 25,597 -

รวม 16,500 16,500 30,862 30,862
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	 ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�าหรับแต่ละปี	มีดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัทที่ลงทุน ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนควำมเป็น

เจ้ำของ ทุนช�ำระแล้ว วิธีรำคำทุน กำรด้อยค่ำ รำคำทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท	ไทย	รีฟริเจอเรชั่น	

	 คอมโพเน้นท์	จ�ากัด

ผลิตชิ้นส่วน

ตัวท�าความเย็น

10.57 10.57 50,000 50,000 5,286 5,286 - - 5,286 5,286 528 528

บริษัท	มิตซูบิชิ	อิเล็คทริค	คอนซูเมอร์	

	 โปรดักส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ผลิต	เครื่อง

ปรับอากาศ

10.00 10.00 1,200,000 1,200,000 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 244,600 198,700

บริษัท	สยาม	คอมเพรสเซอร์	

	 อุตสาหกรรม	จ�ากัด

ผลิตคอมเพรสเซอร์	

ส�าหรับเครื่อง

ปรับอากาศ

2.00 2.00 1,603,800 1,603,800 32,076 32,076 - - 32,076 32,076 19,566 18,283

บริษัท	ดี.เอส.	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 18.18 18.18 55,000 55,000 - 10,000 - (10,000) - - - -

รวม 157,362 167,362 - (10,000) 157,362 157,362 264,694 217,511
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12.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	เมษายน	2553 101,796

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 และ 1 เมษำยน 2554 101,796

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 101,796

ค่าเสื่อมราคาสะสม	

ณ	วันที่	1	เมษายน	2553 84,683

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,808

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 และ 1 เมษำยน 2554 87,491

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,807

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 90,298

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 เมษำยน 2553 17,113

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 และ 1 เมษำยน 2554 14,305

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 11,498

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม	 และที่ดินที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน	 มูลค่า

ยุติธรรมของที่ดินและอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สามค�านวณโดยฝ่ายบริหารของบริษัท	ตามวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด	

โดยใช้สมมติฐานหลักในการค�านวณมูลค่ายุติธรรมเกี่ยวกับอัตราคิดลด	และก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษีเงินได้	และค่าเสื่อม

ราคา	(EBITDA)	รวมถึงการทบทวนอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม	มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน

ที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงานพิจารณาตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน

และอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม	และที่ดินที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน	มีจ�านวนเงินประมาณ	239.5	ล้านบาท	(2554:	241.8	

ล้านบาท)	
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13.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้
ในโรงงำน

อุปกรณ์
ส�ำนักงำน ยำนพำหนะ

สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	เมษายน	2553 164,911 590,219 1,092,450 2,056,574 80,611 2,534 44,109 4,031,408

เพิ่มขึ้น - 77 14,746 31,789 3,619 - 295,833 346,064

โอน - 1,225 167,776 145,128 273 - (314,402) -

จ�าหน่าย - (45) (23,208) (24,851) (5,938) (945) - (54,987)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 และ 1 เมษำยน 2554 164,911 591,476 1,251,764 2,208,640 78,565 1,589 25,540 4,322,485

เพิ่มขึ้น - 813 19,760 32,862 4,722 114 216,394 274,665

โอน - 18,782 84,839 61,678 1,830 - (167,129) -

จ�าหน่าย - (1,751) (63,464) (103,355) (4,496) - - (173,066)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 164,911 609,320 1,292,899 2,199,825 80,621 1,703 74,805 4,424,084
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งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้
ในโรงงำน

อุปกรณ์
ส�ำนักงำน ยำนพำหนะ

สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	เมษายน	2553 22,151 490,479 950,888 1,801,663 60,555 2,288 - 3,328,024

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,952 24,861 38,582 136,035 6,992 168 - 209,590

จ�าหน่าย - (45) (17,669) (23,541) (5,600) (945) - (47,800)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 และ 1 เมษำยน 2554 25,103 515,295 971,801 1,914,157 61,947 1,511 - 3,489,814

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,952 22,529 49,144 120,414 6,219 54 - 201,312

จ�าหน่าย - (4,559) (63,401) (99,973) (4,121) - - (172,054)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 28,055 533,265 957,544 1,934,598 64,045 1,565 - 3,519,072

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 เมษำยน 2553 142,760 99,740 141,562 254,911 20,056 246 44,109 703,384

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 และ 1 เมษำยน 2554 139,808 76,181 279,963 294,483 16,618 78 25,540 832,671

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 136,856 76,055 335,355 265,227 16,576 138 74,805 905,012

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	มีจ�านวน	2,815.2	ล้านบาท	(2554:	

2,809.8	ล้านบาท)
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14.	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

อากรขาเข้าได้รับคืน 8,383 6,397

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 6,426 5,816

อื่นๆ 4,245 4,925

รวม 19,054 17,138

15.	 เจ้าหนี้การค้า
 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 5 122,520 78,386

กิจการอื่นๆ 948,659 792,562

รวม 1,071,179 870,948

 

	 ยอดเจ้าหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	มีนาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

 

2555 2554

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 1,025,958 848,353

สกุลเงินเยน 10,565 14,117

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 34,531 8,445

สกุลเงินอื่นๆ 125 33

รวม 1,071,179 870,948

 
16.	 เจ้าหนี้อื่น

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 5 336,066 294,737

กิจการอื่นๆ 102,853 83,222

รวม 438,919 377,959
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	 ยอดเจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	มีนาคม	จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 326,781 265,555

สกุลเงินเยน 103,433 110,630

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 8,084 662

สกุลเงินอื่นๆ 621 1,112

รวม 438,919 377,959

17.	 ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินส�ำหรับ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 104,738 97,748

ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น 12,347 12,524

รวม 117,085 110,272

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 8,992 8,692

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 965 988

รวม 9,957 9,680

 

	 บริษทัถอืปฏิบัตติามมาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่19	เรือ่งผลประโยชน์พนักงาน	ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัท่ี	1	มกราคม	2554	

ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 3(จ)	 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ	3(จ)	บริษัทได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับย้อนหลัง	และได้ปรับงบการเงินปีก่อนแล้ว	

	 บริษัทจัดการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญพนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 2541	 และตาม

นโยบายของบรษิทัในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน	และผลประโยชน์จากการท�างานเป็น

ระยะเวลานานตามนโยบายของบริษัท
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	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	ณ	วันที่	1	เมษายน 110,272 107,310

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,144) (6,718)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	และดอกเบี้ย 9,957 9,680

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนำคม 117,085 110,272

 ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,081 5,848

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 3,876 3,832

รวม 9,957 9,680

	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

ต้นทุนขาย 7,739 7,424

ค่าใช้จ่ายในการขาย 393 371

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,825 1,885

รวม 9,957 9,680

	 ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันที่รายงาน	(แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(ร้อยละ)

อัตราคิดลด 3.5 3.5

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0

 

	 ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะไทย	2551	(TMO2008)
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18.	 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่าประกันความเสียหาย

(พันบาท)

ณ	วันที่	1	เมษายน	2553	 297,091

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	 201,899

ประมาณการหนี้สินใช้ไป	 (158,397)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2554 และ 1 เมษำยน 2554 340,593

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 233,402

ประมาณการหนี้สินใช้ไป (189,281)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 384,714

19.	 ทุนเรือนหุ้น

มูลค่ำหุ้น

ต่อหุ้น

2555 2554

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนเงิน

(บาท) (พันหุ้น/พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ	วันที่	1	เมษายน

-	หุ้นสามัญ 10 22,000 220,000 22,000 220,000

ณ วันที่ 31 มีนำคม

- หุ้นสำมัญ 10 22,000 220,000 22,000 220,000

หุ้นที่ออกและช�าระแล้ว

ณ	วันที่	1	เมษายน

-	หุ้นสามัญ 10 22,000 220,000 22,000 220,000

ณ วันที่ 31 มีนำคม

- หุ้นสำมัญ 10 22,000 220,000 22,000 220,000

	 ผูถ้อืหุน้สามญัจะได้รบัสิทธิในการรบัเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนหน่ึงเสยีงต่อหนึง่

หุ้นในที่ประชุมของบริษัท

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 51	 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า 

มูลค่าหุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว้	บรษิทัต้องน�าค่าหุน้ส่วนเกนิน้ีตัง้เป็นทุนส�ารอง	(“ส่วนเกนิมลูค่าหุน้”)	ส่วนเกนิมลูค่าหุน้น้ีจะน�าไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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20.	 ส�ารอง

	 ส�ารองประกอบด้วย

 การจัดสรรก�าไร	และ/หรือ	ก�าไรสะสม

 ส�ำรองตำมกฎหมำย

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	116	บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง	(“ส�ารอง

ตามกฎหมาย”)	อย่างน้อยร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าส�ารองดังกล่าว

มีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

 ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมแสดงในส่วนของผูถ้อืหุน้ประกอบด้วยผลรวมการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม

ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

21.	 ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 บริษัทด�าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว	 คือ	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	 ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์

เดียวกัน	บริษัทด�าเนินกิจการทั้งหมดในประเทศไทย	รายได้และก�าไรขั้นต้นส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	จ�าแนก

ส่วนทางการตลาด	ดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

รายได้จากส่วนงาน

ในประเทศ 3,061,723 2,744,677

ต่างประเทศ 6,333,466 5,198,923

รวม 9,395,189 7,943,600

ผลการด�าเนินงานจากส่วนงาน	(ก�าไรขั้นต้น)

ในประเทศ 362,020 477,510

ต่างประเทศ 1,344,112 1,063,471

รวม 1,706,132 1,540,981

22.	 รายได้จากการลงทุน
 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

ค่าเช่ารับ

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14,483 14,483

14,483 14,483
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งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

เงินปันผลรับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 265,467 218,284

กิจการอื่น 14 15

265,481 218,299

ดอกเบี้ยรับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 812 559

กิจการอื่น 76,776 36,296

77,588 36,855

รวม 375,552 269,637

23.	 รายได้อื่น

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

รายได้จากการขายเศษวัสดุ 32,092 31,817
อื่นๆ 7,783 12,471
รวม 39,875 44,288

24.	 ค่าใช้จ่ายในการขาย

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

ค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้า 5 233,402 201,900

ค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า 5 217,647 183,250

ค่าขนส่งสินค้า 80,477 74,724

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	 16,212 21,038

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 26 15,687 14,855

อื่นๆ 14,752 13,218

รวม 578,177 508,985
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25.	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 276,176 226,197

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 26 148,699 149,184

ค่าเช่าคลังสินค้า 5 71,263 59,633

ภาษีและอากร 21,450 20,242

ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 5 16,792 12,983

ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้ามูลค่าลดลง 13,710 9,019

อื่นๆ 95,714 87,120

รวม 643,804 564,378

26.	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

ผู้บริหาร 63,051 53,740

เงินเดือน 821 774

อื่นๆ 63,872 54,514

พนักงานอื่น 392,850 354,022

เงินเดือนและค่าแรง 12,945 12,133

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 123,005 118,915

อื่นๆ 528,800 485,070

รวม 592,672 539,584

 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	17

 โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

 เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีซึง่แสดงภายใต้หนีส้นิไม่หมนุเวยีน	ได้แก่	เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีทีบ่รษิทัจดัตัง้ขึน้จนถงึปี	2543	

โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ	 3	 ของเงินเดือน	 บริษัทจะจ่ายสะสมให้พนักงานในอัตราร้อยละ	 5	 ถึงอัตรา 

ร้อยละ	7	ของเงินเดือน	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของพนักงาน

	 ต้ังแต่ปี	2544	บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนักงานของบรษัิทบนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการ

เป็นสมาชิกของกองทุน	โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือนทุกเดือน	และบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา

ร้อยละ	5	ถึง	อัตราร้อยละ	7	ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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27.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

รวมอยู่ในต้นทุนขาย

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า (103,270) (258,063)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,748,606 5,700,628

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 428,286 375,545

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 191,240 198,118

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้า 24 233,402 201,900

ค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า 24 217,647 183,250

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 193 439

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 276,176 226,197

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	 25 148,699 149,184

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 9,879 11,033

28.	 ภาษีเงินได้
 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีปัจจุบัน 203,466 157,509

 

	 จ�านวนภาษเีงนิได้ในงบก�าไรขาดทนุน้อยกว่าจ�านวนภาษเีงนิได้ทีค่�านวณโดยการใช้อตัราภาษเีงนิได้คณูกบัยอดก�าไรสทุธติาม

บัญชีส�าหรับปีเนื่องจาก

(ก)	 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการ	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในเรือ่งเกีย่วกบัรายได้เงินปันผล	และค่าประกันความเสยีหายคุณภาพสนิค้า	ทีร่บัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

(ข)	 การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

	 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่	475	พ.ศ.	2551	ลงวันที่	6	

สิงหาคม	2551	ให้สิทธิแก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ	 30	 เป็นร้อยละ	 25	 ส�าหรับก�าไรสุทธิเฉพาะ

ส่วนทีไ่ม่เกนิ	300	ล้านบาท	เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชต่ีอเน่ืองกันนับแต่รอบระยะเวลาบญัชแีรกท่ีเริม่ภายใน

หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2551
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29.	 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

	 คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุอนมุตัใิห้บรษิทัได้รับสทิธปิระโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทนุตาม 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	เกี่ยวกับการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ

	 เนือ่งจากเป็นกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ	บรษิทัจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อก�าหนดตามทีร่ะบไุว้ในบตัรส่งเสรมิ

การลงทุน

30.	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555	และ	2554	ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็น	ส่วนของ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปี	โดยแสดงการค�านวณ	ดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554 2555 2554

(พันบาท/พันหุ้น)

ก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ ของบริษัท

 (ขั้นพื้นฐำน) 695,780 623,066 694,427 619,120

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ�ำหน่ำยแล้ว 22,000 22,000 22,000 22,000

ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 31.63 28.32 31.56 28.14

31.	 เงินปันผล

	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2554	ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็น

เงนิปันผลในอตัราหุน้ละ	14.25	บาท	เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้	313.5	ล้านบาท	เงนิปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระหว่าง

ปี	2554

	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2553	ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็น

เงินปันผลในอัตราหุ้นละ	 21.25	 บาท	 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	 467.5	 ล้านบาท	 เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

ระหว่างปี	2553

32.	 เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 บรษิทัมคีวามเส่ียงจากการด�าเนนิธรุกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	

และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา	บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสาร

อนุพันธ์	เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

	 การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนทีส่�าคญัของธรุกจิของบรษิทั	บรษิทัมรีะบบในการควบคมุให้มคีวามสมดลุของระดบัความเสีย่ง

ทีย่อมรบัได้	โดยพจิารณาระหว่างต้นทนุทีเ่กดิจากความเสีย่งและต้นทนุของการจดัการความเสีย่ง	ฝ่ายบรหิารได้มกีารควบคมุ

กระบวนการการจัดการความเส่ียงของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุม

ความเสี่ยง

 การบริหารจัดการทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท	คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน	เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด

และก่อให้เกดิการพฒันาของธรุกจิในอนาคต	คณะกรรมการได้มกีารก�ากบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ	ซึง่บรษิทัพจิารณา

จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 อีกทั้งยังก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก ่

ผู้ถือหุ้นสามัญ
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 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด	

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท	อย่างไรก็ตาม	ผู้บริหารเชื่อว่า	บริษัทไม่มีความเสี่ยงในอัตรา

ดอกเบีย้ทีเ่ป็นมีสาระส�าคญั	เนือ่งจากบริษัทมีจ�านวนเงนิกู้ยมืทีไ่ม่มสีาระส�าคัญ	และวนัครบก�าหนดของเงนิฝากและสนิทรพัย์

ทางการเงนิอืน่มรีะยะสัน้	และดอกเบีย้เป็นไปตามอัตราตลาด	ดงัน้ัน	บรษัิทจงึไม่ได้ท�าสญัญาเพ่ือป้องกันความเสีย่งดงักล่าว

	 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินลงทุนระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 และ

ระยะเวลาที่ครบก�าหนดช�าระหรือก�าหนดอัตราใหม่	มีดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้ส่วนเสียและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ย 

ที่แท้จริง ภำยใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

2555

เงินฝากสถาบันการเงิน	-	ออมทรัพย์ 0.50 46,119

เงินลงทุนระยะสั้น	-	ตั๋วแลกเงิน 2.64 2,500,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.00 62,437

2554

เงินฝากสถาบันการเงิน	-	ออมทรัพย์ 0.50 28,824

เงินลงทุนระยะสั้น	-	ตั๋วแลกเงิน 2.37 2,190,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.87 30,435

	 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ซ่ึงเกิดจากการซื้อและขายสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ		

บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี	เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ

หนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 ณ	 วันที่ในรายงานเป็นรายการที่

เกี่ยวข้องกับรายการซื้อหรือขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันและงวดถัดไป

	 ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และ 

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้ส่วนเสียและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้การค้า 7 316,564 239,047
เจ้าหนี้การค้า 15 34,351 8,445
เจ้าหนี้อื่น 16 8,084 662
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งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้ส่วนเสียและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมำยเหตุ 2555 2554

(พันบาท)

เงินเยน
ลูกหนี้การค้า 7 19,373 12,459
เจ้าหนี้การค้า 15 10,565 14,117
เจ้าหนี้อื่น 16 103,433 110,630

สกุลเงินอื่นๆ
เจ้าหนี้การค้า 15 125 33
เจ้าหนี้อื่น 16 621 1,112
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง 493,116 386,505

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (67,196) (75,822)
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ 425,920 310,683

	 ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555		บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจ�านวนเงิน	2.2	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

เทียบเท่าเงินบาทจ�านวนเงิน	67.2	ล้านบาท	(2554:	2.5	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	เทียบเท่าจ�านวนเงิน	75.8	ล้านบาท)

 ความเสี่ยงจากสินเชื่อ

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	 คือ	 ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ

ก�าหนด	 ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	 โดย

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ	 ณ	 วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจาก

สินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ	 ความเส่ียงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน	อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

 บรษิทัมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดให้เพยีงพอ 

ต่อการด�าเนินงานของบริษัท	และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 การก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทให้มีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่

ทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกันในขณะที่ทั้ง

สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน	และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกัน	 วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่า	 และ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกก�าหนดโดยวิธีต่อไปนี้	 ข้อมูล 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

เงินลงทุนระยะยาวอื่นซึ่งเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	 เจ้าหนี้การค้า	 และเจ้าหนี้อื่นถือตามจ�านวนที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	ถือตามราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาด

	 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียถือตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์
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33.	 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2555 2554

(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

ซื้อที่ดิน	อาคาร	และ	อุปกรณ์ 16,145 16,837

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน

ภายในหนึ่งปี 5,298 6,266

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 6,733 12,031

รวม 12,031 18,297

(ก)	 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบับส�าหรับยานพาหนะ	โดยมีระยะเวลาเช่าสี่ปี	สิ้นสุดในระยะเวลาต่างๆ	กัน	

จนถึงปี	2557	ในการนี้	บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราค่าเช่าต่อปีที่แตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(ข)	 ณ	 วันท่ี	 31	 มีนาคม	 2555	 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 เป็นจ�านวนเงิน	 2.2	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	เทียบเท่าเงินบาทจ�านวนเงิน	67.2	ล้านบาท	(2554:	2.5	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	เทียบเท่าเงิน

บาทจ�านวนเงิน	75.8	ล้านบาท)

34.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

 บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้	ณ	วันที่รายงาน	เนื่องจากยังไม่มีการ

บังคับใช้	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	ในปีดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้ 2556

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

	 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2556

 

	 ผู้บริหารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ	 โดยผู้บริหาร

พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง

ใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัทซ่ึงมีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ	 มาตรฐานการบัญชีดัง

กล่าวมีดังต่อไปนี้

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	-	ภาษีเงินได้

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 12	 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช	ี

และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ	 จ�านวนภาษีเงินได้ท่ี

กิจการต้องจ่าย	หรือได้รับ	ตามล�าดับในอนาคต	ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้

สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้นและ	 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	 ปัจจุบัน

บริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน

	 บริษัทจะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2556	เป็นต้นไป	

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน	 และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	

มีนาคม	2555	ขณะนี้ผู้บริหารก�าลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวต่องบการเงิน

ของบริษัท
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 21	 (ปรับปรุง	 2552)	 -	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศ

	 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 21	 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ใช้ในการรายงาน	ซึ่งเป็น

สกลุเงนิทีพ่จิารณาว่าเป็นสกลุเงนิในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีก่จิการน้ันประกอบกิจการ	มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่21	

ก�าหนดให้กิจการ	ระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน	

และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 21	มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 21	 ได้ให้ค�า

นิยามส�าหรับ	เงินตราต่างประเทศ	กล่าวคือ	เงินตราสกุลอื่น	นอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ

	 ผูบ้รหิารก�าหนดสกลุเงนิทีใ่ช้รายงานของบรษิทัเป็นสกุลเงนิบาท	ดงัน้ันการถอืปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี	21	ส�าหรบั

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2556	จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์	หนี้สิน	และ	ก�าไร

สะสมของบริษัท

35.	 การจัดประเภทรายการใหม่

 รายการบางรายการในงบการเงิน	 2554	 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน�าเสนอใน	 งบการเงินปี	

2555	การจัดประเภทรายการเหล่านี้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	ซึ่งเป็นผลจากการการใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่	ดังที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3	การจัดประเภทรายการอื่นที่

มีสาระส�าคัญเป็นดังนี้

2554
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	มีนาคม

ลูกหนี้อื่น - 37,581 37,581

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 13,284 (13,284) -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 27,871 (24,297) 3,574

เงินลงทุนเผื่อขาย - 30,862 30,862

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 188,224 (30,862) 157,362

เจ้าหนี้อื่น - 377,959 377,959

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 294,737 (294,737) -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 97,015 (83,222) 13,793

-
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2554
งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่

(พันบาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม

รายได้เงินปันผล 218,299 (218,299) -

รายได้อื่น 95,626 (51,338) 44,288

รายได้จากการลงทุน - 269,637 269,637

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 516,388 47,990 564,378

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 47,990 (47,990) -

-

 

	 การจดัประเภทรายการใหม่นีเ้นือ่งจากผู้บริหารเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัมากกว่า	และเพือ่ให้สอดคล้องกับ

การจัดประเภทรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เรื่อง	 ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	 พ.ศ.	 2554 

ลงวันที่	28	กันยายน	2554
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โครงสร้างการจัดการ ณ 31 มีนาคม 2555

การจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

(15 ท่าน)

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน 

(5 ท่าน)

คณะกรรมการบริหาร 

(4 ท่าน)

คณะกรรมการก�าหนด

ราคาสินค้า (5 ท่าน)

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(3 ท่าน)

กรรมการผู้จัดการ / 

กรรมการรองผู้จัดการ

ฝ่ายส�านักกรรมการ 

ผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายผลิตตู้เย็น

ฝ่ายผลิตเครื่องมือและ

งานฉีดพลาสติก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายผลติพดัลมและป๊ัมน�า้

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ผู้จัดการทั่วไป /  

รองผู้จัดการทั่วไป

แผนกตรวจสอบภายใน
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหญ่ 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด (ณ 31 มีนาคม 2555) ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำาหนดราคาสินค้า

1.	 นายสถาพร	 	กวิตานนท์ 1.	 นายประพัฒน์	 โพธิวรคุณ 1.	 นายโกมล	 วงศ์ทองศรี 1.	 นายจักก์ชัย	 พานิชพัฒน์ 1.	 นายอรรถกฤช	วิสุทธิพันธ์

	 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 	 ประธานกรรมการบริหาร 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ 	 ประธานกรรมการสรรหาและ 	 ประธานกรรมการก�าหนดราคาสินค้า
	 ก�าหนดค่าตอบแทน

2.	 นายประพัฒน์		โพธิวรคุณ 2.	นายซาดาฮิโร	 โทมิตะ 2.	 นายจักก์ชัย	 พานิชพัฒน์		 2.	 นายประพัฒน์	 โพธิวรคุณ 2.	 นายซาดาฮิโร	 โทมิตะ
	 ประธานกรรมการ	 	 รองประธานกรรมการบริหาร	 

 
	 กรรมการตรวจสอบ 	 กรรมการสรรหาและก�าหนด

	 ค่าตอบแทน
	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

3.	 นายซาดาฮิโร		โทมิตะ 3.	นายศภุชยั	 เศรษฐเสถยีร 3.	 นายอรรถกฤช	วิสุทธิพันธ์		 3.	 นายซาดาฮิโร	 โทมิตะ 3.	 นายอคิระ	 นาคามิชิ
	 รองประธานกรรมการ 	 กรรมการบริหาร		

 
	 กรรมการตรวจสอบ 	 กรรมการสรรหาและก�าหนด

	 ค่าตอบแทน
	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

4.	 นายโกมล	 วงศ์ทองศรี 4.	นายอคิระ	 นาคามิชิ		 4.	 นายโกมล	 วงศ์ทองศรี 4.	 ร้อยต�ารวจตรีเกรียงศักดิ์		โลหะชาละ
	 กรรมการอิสระ 	 กรรมการบรหิาร	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนด

	 ค่าตอบแทน
	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

5.	 นายทาดาชิ	 คาวาโกอิชิ	 กรรมการ 5.	 นายมนู	 เลียวไพโรจน์
	 กรรมการสรรหาและก�าหนด
 ค่าตอบแทน

5.	 นายมนู	 เลียวไพโรจน์
	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า6.	 นายศุภชัย	 เศรษฐเสถียร	กรรมการ

7.	 นายโยะชิคะซึ	นันคะคุ	 กรรมการ
8.	 นายอคิระ	 นาคามิชิ	 กรรมการ
9.	 นายโยชิฟูมิ	 เบปปุ	 กรรมการ
10.	 นายฮิเดอากิ	 นากาโตโมะ	 กรรมการ
11.	 ร้อยต�ารวจตรีเกรียงศักดิ์		
	 โลหะชาละ		 	 กรรมการอิสระ
12.	 นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	 กรรมการ
13.	 นายจักก์ชัย	 พานิชพัฒน์	 กรรมการอิสระ
14.	 นายอรรถกฤช		วิสุทธิพันธ์	 กรรมการอิสระ
15.	นายมนู	 เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ 
	 1.	 นายสถาพร	กวิตานนท์	ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ	วันที่	2	กุมภาพันธ์	2555
	 2.	 นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	26	พฤษภาคม	2554	แทน	นางทิพย์วิมล	แสงสุพรรณ
	 3.	 นายโยะชคิะซ	ึนนัคะค	ุได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ	ตัง้แต่วนัที	่9	พฤศจกิายน	2554	แทนนายฮโิรช	ิอโิต
	 4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระ	จ�านวน	5	ท่าน	เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2553
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1.	 นายสถาพร	กวิตานนท์	 (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่	2	ก.พ.	2555)

 ต�าแหน่ง  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

 การศึกษา	 	 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย	Vanderbill	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

 ประสบการณ์ท�างาน	 ปี	2534	-	ก.ค.	2544	 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 	 	 พ.ย.	2544	-	2	ก.พ.	2555	 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

2.	 นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	

	 ต�าแหน่ง	 	 ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร

 การศึกษา		 	 บริหารธุรกิจ	Sheffield	College	of	Technology	ประเทศอังกฤษ	

	 	 	 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์	และปริญญาโทบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 	 	 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

 ประสบการณ์ท�างาน มิ.ย.	2537	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 พ.ย.	2538	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด

	 	 	 ก.ค.	2539	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 บริษัท	โยโกฮามา	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 	 ต.ค.	2542	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ปี	2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ

	 	 	 	 บริษัท	โพลีเพล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 พ.ค.	2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 บริษัท	นครหลวงลิสซิ่ง-แฟ็กเตอริง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ส.ค.	2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

3.	 นายซาดาฮิโร	โทมิตะ 

 ต�าแหน่ง  รองประธานกรรมการ	/	รองประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ

 การศึกษา	 	 M.B.A.	in	Engineering, Tohoku	University	Miyagi-Ken

 ประสบการณ์ท�างาน ธ.ค.	2549	-	ม.ค.	2552	 Department	Manager	Manufactuing	Department,

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 Ryoden	Asahi	Technica	Co.,	Ltd.

	 	 	 ก.พ.	2552	-	มี.ค.	2552	 Manager,	Works	Manager	Room	

	 	 	 	 Mitsubishi	Electric	Corporation,	Shizuoka	Works

	 	 	 มี.ค.	2552	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ	/

	 	 	 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 มี.ค.	2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 พ.ย.	2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2555 มีทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้
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4.	 นายโกมล	วงศ์ทองศรี	

 ต�าแหน่ง	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการอิสระ

 การศึกษา	 	 วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเครื่องกล	(Dipl.	-	Ing.)	ประเทศเยอรมัน

 ประสบการณ์ท�างาน	 ปี	2538	-	ปี	2548	 กรรมการ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 ปี	2542	-	ปี	2546	 กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการ

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.พ.	2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.พ.	2548	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.พ.	2548	-	ก.พ.	2552	 ประธานกรรมการก�าหนดราคาสินค้า

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.พ.	2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.พ.	2552	-	ก.ค.	2553	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

5.	 นายทาดาชิ	คาวาโกอิชิ	

	 ต�าแหน่ง	 	 กรรมการ 

 การศึกษา	 	 B.A.	in	Commerce,	Hitotsubashi	University	ประเทศญี่ปุ่น

 ประสบการณ์ท�างาน	 ปี	2551	-	ปี	2552	 รองผู้จัดการทั่วไป,	Corporate	Accounting	Division,

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง		 	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	คอร์ปอเรชั่น
	 	 	 ปี	2552	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการทั่วไป,	Planning	&	Administration	Dept.,		 	

	 	 	 	 Living	 Environment	 &	Digital	Media	 Equipment	 Group 

    บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	คอร์ปอเรชั่น

	 	 	 พ.ค.	2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน) 

6.	 นายศุภชัย	เศรษฐเสถียร 

 ต�าแหน่ง  กรรมการบริหาร	/	กรรมการรองผู้จัดการ

 การศึกษา	 	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 	 	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

 ประสบการณ์ท�างาน	 ม.ค.	2544	-	ธ.ค.	2545	 ผูจ้ดัการทัว่ไป	(สายการผลติ)	/	ผูจ้ดัการฝ่ายผลติตูเ้ยน็	

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ม.ค.	2546	-	มี.ค.	2546	 ผู้จัดการทั่วไป	(สายการผลิต)	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 เม.ย.	2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	/	กรรมการรองผู้จัดการ

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)
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7.	 นายอคิระ	นาคามิชิ	

 ต�าแหน่ง	 	 กรรมการบริหาร	/	ผู้จัดการทั่วไป

 การศึกษา	 	 B.A.	in	Engineering,	Tokyo	Metropolitan	University	ประเทศญี่ปุ่น

 ประสบการณ์ท�างาน	 ต.ค.	2548	-	ก.ย.	2551	 รองผู้จัดการฝ่ายตู้เย็น	

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	คอร์ปอเรชั่น,	Shizuoka	Works

	 	 	 ก.พ.	2552	-	พ.ค.	2555	 กรรมการ	/	ผูจ้ดัการทัว่ไป	บรษิทั	กนัยงอเีลคทรกิ	จ�ากดั	(มหาชน)

	 	 	 พ.ย.	2554	-	พ.ค.	2555	 กรรมการบริหาร	/	กรรมการก�าหนดราคาสินค้า	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

8.	 นายโยชิฟูมิ	เบปปุ	

 ต�าแหน่ง	 	 กรรมการ

 การศึกษา	 	 B.A.	in	Economics,	Keio	University,	ประเทศญี่ปุ่น

 ประสบการณ์ท�างาน	 มิ.ย.	2546	-	มี.ค.	2551	 รองผู้จัดการทั่วไป

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 Global	 Strategic	 Marketing	 &	 Operation	 Division,	 

	 	 	 	 Mitsubishi	Electric	Corporation

	 	 	 เม.ย.	2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	มติซบูชิ	ิอเีล็คทรกิ	เอเชยีพีทอี	ีจ�ากดั

	 	 	 พ.ค.	2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

9.	 นายฮิเดอากิ	นากาโตโมะ	

 ต�าแหน่ง	 	 กรรมการ 

 การศึกษา	 	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์,	Kyushu	University	ประเทศญี่ปุ่น

 ประสบการณ์ท�างาน	 ปี	2548	-	2553	 กรรมการผู้จัดการ	

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 Shanghai	Mitsubishi	Electric	Manufacturing

	 	 	 ปี	2553	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	คอร์ปอเรชั่น

	 	 	 	 Shizuoka	Works

	 	 	 มี.ค.	2553	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเลคทริก	คอนซูมเมอร์	โปรดักส์

	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 	 	

	 	 	 พ.ค.	2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

10.	ร้อยต�ารวจตรีเกรียงศักดิ์	โลหะชาละ

 ต�าแหน่ง	 	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า	/	กรรมการอิสระ	

 การศึกษา	 	 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์,	Kent	State	University,	U.S.A.

 ประสบการณ์ท�างาน	 ปี	2543	-	2545	 ปลัดกรุงเทพมหานคร	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 ก.พ.	2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.พ.	2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

	 	 	 ปัจจุบัน	 นายกสภามหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

	 	 	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	มาสเตอร์แอด	จ�ากัด	(มหาชน)
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11.	นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	

 ต�าแหน่ง	 	 กรรมการ

 การศึกษา	 	 ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยเมเซ	ประเทศญี่ปุ่น	

 ประสบการณ์ท�างาน	 ปี	2525	-	2530	 กรรมการ	/	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท	กันยงวัฒนา	จ�ากัด

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง 

	 	 	 ปี	2530	-	2547	 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	กันยงวัฒนา	จ�ากัด

	 	 	 ปี	2547	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการ

	 	 	 	 บริษัท	มิตซูบิชิอีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด

	 	 	 พ.ค.	2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

12.	นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์ 

 ต�าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการอิสระ

 การศึกษา	 	 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้า	

	 	 	 University	of	Texas,	Austin,	Texas,	U.S.A.

 ประสบการณ์ท�างาน	 ธ.ค.	2542	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	/

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 	 บริษัท	เทพธานีกรีฑา	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ปี	2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.ค.	2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 	 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	

	 	 	 ก.ค.	2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	

	 	 	 	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ต.ค.	2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	เทพธานีกรีฑา	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 ธ.ค.	2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการที่ปรึกษา	

	 	 	 	 บริษัท	สหยูเนี่ยน	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ปี	2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	

	 	 	 	 บริษัท	แมกเนคอมพ์	พรีซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.พ.	2550	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)
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13.	นายอรรถกฤช	วิสุทธิพันธ์	

 ต�าแหน่ง	 	 กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการก�าหนดราคาสินค้า /	กรรมการอิสระ

 การศึกษา	 	 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์,	University	of	Southern	California	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประสบการณ์ท�างาน	 เม.ย.	2541	-	ต.ค.	2546	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	/	

	 	 	 	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน

	 	 	 ธ.ค.	2542	-	ปัจจุบัน		 กรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	กนัยงอเีลคทรกิ	จ�ากดั	(มหาชน)

	 	 	 พ.ย.	2546	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการ	-	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 	 	 	 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ก.พ.	2552	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการก�าหนดราคาสินค้า	

	 	 	 	 บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

14.	นายมนู	เลียวไพโรจน์ 

 ต�าแหน่ง  กรรมการก�าหนดราคาสินค้า	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการอสิระ

 การศึกษา		 	 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  	 M.Sc.(Econ.)	University	of	Kentucky,	USA.

	 	 	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(กิตติมศักดิ์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ท�างาน	 ปี	2546	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 บริษัท	โพลิเพล็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ปี	2547	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ปี	2543	-	2552	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	พาวเวอร์	จ�ากัด	 	

	 	 	 พ.ค.	2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า	/	กรรมการสรรหาและก�าหนด 

	 	 	 	 ค่าตอบแทน	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรววจสอบ	

	 	 	 	 บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

15.	นายโยะชิคะซึ	นันคาคุ	 (เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	9	พ.ย.	2554)

 ต�าแหน่ง	 	 กรรมการ	/	รองผู้จัดการทั่วไป		

 การศึกษา		 	 Master	of	Mechanical	Engineering	Doshisha	University	ประเทศญี่ปุ่น

 ประสบการณ์ท�างาน	 ต.ค.	2546	-	เม.ย.	2552	 ผู้จัดการแผนก,	Residential	Ventilation	Engineering	 	

 ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง	 	 บรษิทั	มติซบูชิ	ิอเีลค็ทรคิ	คอร์ปอเรชัน่,	Nakatsugwa	Works

	 	 	 เม.ย.	2552	-	พ.ย.	2553	 ผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต

	 	 	 	 บรษิทั	มติซบูชิ	ิอเีลค็ทรคิ	คอร์ปอเรชัน่,	Nakatsugwa	Works

	 	 	 พ.ย.	2553	-	ก.ค.	2554	 ผู้จัดการฝ่าย,	Photovoltaic	Power	Systems	Dept.	B	 	

	 	 	 	 บรษิทั	มติซบูชิ	ิอเีลค็ทรคิ	คอร์ปอเรชัน่,	Nakatsugwa	Works

	 	 	 ก.ค.	2554	-	ต.ค.	2554	 ผู้จัดการฝ่าย,	Residential	Ventilation	Manufacturing	

	 	 	 	 บรษิทั	มติซบูชิ	ิอเีลค็ทรคิ	คอร์ปอเรชัน่,	Nakatsugwa	Works

	 	 	 ต.ค.	2554	-	ปัจจุบัน	 รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 พ.ย.	2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดใหญ่	1	ชุด	และคณะกรรมการชุดย่อย	4	ชุด	ประกอบด้วย

 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	 จ�านวน	 15	 ท่าน	 แต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและมี

กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	5	ท่าน	

  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ	

 2.	 คณะกรรมการบริหาร	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	มีจ�านวน	4	ท่าน

	 กรรมการบริหารซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	 คือ	 นายประพัฒน์	 โพธิวรคุณ	 หรือ	 นายศุภชัย	 เศรษฐเสถียร 

ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นายซาดาฮิโร	โทมิตะ	หรือ	นายอคิระ	นาคามิชิ	รวมเป็นสองคน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	 มีหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ	 แทนคณะกรรมการบริษัทฯ	 ใน

การก�าหนดนโยบายต่างๆ	 ควบคุม	 และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดแล้วรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบ	

 3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	มอี�านาจหน้าทีส่อบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุและ

การจัดการภายในบริษัทฯ	และระบบบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการก�าหนดขึ้น	สอบทานข้อมูลทางการเงิน	สอบทานการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	ระเบียบ	หลักเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	เพื่อให้บริษัทฯ	มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการจัดการที่

เหมาะสม	มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด	ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	แล้วรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	

 4.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	5	ท่าน

	 อนึ่ง	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2011	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2555	ได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัฯ	อย่างน้อย	5	คน	อนัประกอบ

ด้วย	กรรมการอิสระ	3	คนและ	กรรมการบริหาร	2	คน	โดยประธานกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ	จ�านวนกรรมการอิสระ

มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาฯ

	 2.	 การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งสอดคล้องกับการด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

	 1.	 ก�าหนดและสร้างความชัดเจนโปร่งใสในนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการสรรหา	 การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ต่างๆ	แก่กรรมการบริษัทฯ	กรรมการบริหาร	กรรมการชุดต่างๆ	และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

	 2.	 สรรหา	 คัดเลือกและน�าเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ฯ	(กลต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	มาด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการบริษัทฯ	กรรมการบริหาร	และ

กรรมการชุดต่างๆ	เพื่อรับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 3.	 ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามการเปล่ียนแปลงของกฏเกณฑ์ข้อก�าหนดของ

ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงสร้าง

หลักของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการชุดต่างๆ	รวมทั้งทบทวนให้สอดคล้องตามสภาวะการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือน�าเสนอขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ
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	 4.	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ	และปรับแก้ให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์	ข้อก�าหนดของ

ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 5.	 ปฏิบัติการตามภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในเรื่องต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 5.	 คณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	5	ท่าน	ประกอบด้วย

 กลุม่ที	่1	กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังบรษัิท	กันยงอเีล็คทรคิ	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บรษัิท	มติซบูชิิ 

อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด	จ�านวน	2	ท่าน	

 กลุ่มที่	2	กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า	

	 1)	 ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	ด�าเนินการก�าหนดราคาสินค้าให้แก่บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด	ให้

เป็นไปตามนโยบายก�าหนดราคาสินค้าของบริษัทฯ	กล่าวคือ	มีอัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนการผลิตสินค้ามาตรฐานโดยถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนักของการขายทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	20

	 2)	 ลงลายมือชื่ออนุมัติเมื่อมีการตกลงราคาขายสินค้าให้แก่บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด	ทุกครั้ง	และ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ	ไม่สามารถด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นได้	บริษัทฯ	จะต้อง

มอีตัราการบวกเพิม่จากต้นทนุการผลติสินค้ามาตรฐานโดยถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนักของการขายทกุผลิตภัณฑ์ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	10	ทัง้นี	้

ต้องชี้แจงเหตุผลและต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า

	 3)	 ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการก�าหนดราคาสินค้าดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	ในกรณีที่คณะกรรมการฯ	พบว่ามีการกระท�าการหรือละเว้นการกระท�าการใดอัน

เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย	คณะกรรมการฯจะต้องด�าเนินการเพื่อให้บริษัทฯ	ได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ*	มีจ�านวน	16	ท่าน	ดังต่อไปนี้

1.	 นายประพัฒน์	 โพธิวรคุณ	 ประธานกรรมการบริหาร

2.	 นายซาดาฮิโร	 โทมิตะ	 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

3.	 นายศุภชัย	 เศรษฐเสถียร	 กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการ

4.	 นายอคิระ	 นาคามิชิ	 กรรมการบริหาร	และผู้จัดการทั่วไป

5.	 นายโยะชิคะซึ	 นันคะคุ	 รองผู้จัดการทั่วไป

6.	 นายมงคล	 คูรัตน์	 รองผู้จัดการทั่วไป

7.	 นายอนุชา	 ประลองกิจ	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

8.	 นายฮิโตชิ		 	โอทาเกะ	 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

9.	 นายกฤษณะ	 ชัชชัยวรวงศ์	 ผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการ

10.	 นายโชจิโร		 เซกะ	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

11.	 นางสาวพจนา	 ตฤณวร	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

12.	 นายอรรถกฤษณ์	 ศิวสฤษดิ์	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตพัดลมและปั๊มน�้า

13.	 นายสินชัย	 โกวิทวัฒนไพศาล	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตตู้เย็น

14.	 นายมงคล	 ตัถยาธิคม	 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	

15.	 นายวินิจ	 พรหมมา	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องมือและงานฉีดพลาสติก

16.	 นายเพ็ญศักดิ์	 พละวุฑิโฒทัย	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

	 (*ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	 หมายถึง	 กรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารถึงระดับผู้จัดการฝ่าย	 ตาม

ประกาศโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555)	
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	 •	 เลขานุการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้ง	นายกฤษณะ	ชัชชัยวรวงศ์	เป็นเลขานุการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	8	

สิงหาคม	2551	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่4)	พ.ศ.2551	มาตรา	89/15	

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1	 ทะเบียนกรรมการ

1.2	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

1.3	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ	หรือผู้บริหาร

3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

4.	 ด�าเนินการในภารกิจต่างๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 การสรรหากรรมการบริษัทฯ

	 1.	 กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 	 (2)	 การเลอืกตัง้กรรมการ	จะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบคุคลหรอืหลายคนพร้อมกนัเตม็ตามจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้	 ทั้งนี้	 ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ

เป็นการเลือกต้ังเป็นรายบคุคลหรอืหลายคนดงักล่าว	บคุคลแต่ละคนท่ีผูถ้อืหุน้ออกเสยีงเลือกตัง้จะได้รบัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุ้น

ตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น	มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใด

ไม่ได้

	 	 (3)	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะ

พงึม	ีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณท่ีีบคุคลซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ

ที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 2.	 ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	เลอืกบคุคล

คนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	แก้ไขเพิ่ม

เติม	พ.ศ.	2544	เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	คราวถัดไป	

	 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่	ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่	

ทั้งนี้	การพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	นั้นจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน	ก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมมีมติเลือกตั้งตามแต่กรณีทุกครั้ง

 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	4	ท่าน	เป็นคณะกรรมการบริหาร

	 •	 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย	ประธานกรรมการบริหารหนึ่งท่าน	รองประธานกรรมการบริหารหนึ่งท่าน	และ

กรรมการบริหารอีกสองท่าน
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 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ	อย่างน้อย	3	ท่าน	เป็นคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็น

คณะกรรมการชุดย่อยที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติงาน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	ท่านและกรรมการตรวจสอบอีก	2	ท่าน	ซึ่ง

ในจ�านวนดังกล่าวมกีรรมการ	1	ท่านเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชือ่

ถือของงบการเงิน	โดยมีผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ	เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ

 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งกรรมการจ�านวน	5	ท่าน	โดยมีกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	และกรรมการบริหาร	

2	 ท่าน	 เป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์ในการบริหารงาน	

ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเงินเดือน	และค่าตอบแทนเป็นอย่างดี	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสอดคล้องกับการ

ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ	

	 •	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	1	 ท่าน	 

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 4	 ท่าน	 โดยมีผู้จัดการฝ่ายการเงินเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหา

 การสรรหาคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	5	ท่าน	เป็นคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้ามีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น	2	กลุ่มของบริษัทฯ	คือ	

- กรรมการตัวแทนที่มีส่วนได้เสียในบริษัท	 กันยงอีเล็คทริค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 มิตซูบิชิ	 อีเล็คทริค	 

	 กันยงวัฒนา	จ�ากัด	จ�านวน	2	ท่าน

-	 กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน

 โดยมีผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทฯ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ	

	 •	 คณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า	ประกอบด้วยประธานกรรมการก�าหนดราคาสินค้า	1	ท่าน	และกรรมการก�าหนด

ราคาสินค้า	4	ท่าน

 การสรรหากรรมการอิสระ

	 การพจิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ	บรษัิทฯ	ยึดถอืตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	

ดงันี้

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�าในบริษัท	

บริษัทย่อย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทย่อย	เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	 มารดา	 

คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ

ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มี	หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

	 6.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทย่อย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็น

ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีน้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปี

	 7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้น

ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้น

เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ท่ีมสิีทธอิอกเสียงท้ังหมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	บริษัทย่อย

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ	ส�าหรับช่วงเวลาตั้งแต่	เดือนเมษายน	2554	-	มีนาคม	2555	

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ซึ่งท�าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

กรรมการ ตำาแหน่ง

คณะกรรมการ ค่าตอบแทน

ปี 2554 

(บาท / ปี) BOD EDC A/C P/P N/R

1.	 นายสถาพร	 กวิตานนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ü 150,000

2.	 นายประพัฒน์	 โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ ü ü ü 504,000

3.	 นายซาดาฮิโร	 โทมิตะ รองประธานกรรมการ ü ü ü ü 510,000

4.	 นายโกมล	 วงศ์ทองศรี กรรมการอิสระ	 ü ü ü 804,000

5.	 นายทาดาชิ	 คาวาโกอิชิ กรรมการ ü 192,000

6.	 นายศุภชัย	 เศรษฐเสถียร กรรมการ ü ü 264,000

7.	 นายโยะชิคะชึ	 นันคาคุ กรรมการ ü 98,000

8.	 นายอคิระ	 นาคามิชิ กรรมการ ü ü ü 308,000

9.	 นายฮิเดอากิ	 นากาโตโมะ กรรมการ ü 168,000

10.	นายโยชิฟูมิ	 เบปปุ กรรมการ ü 216,000

11.	 ร้อยต�ารวจตรเีกรยีงศกัดิ	์โลหะชาละ กรรมการอิสระ	 ü ü 286,000

12.	นายประพนธ์	 โพธิวรคุณ กรรมการ ü 206,000

13.	นายจักก์ชัย	 พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ	 ü ü ü 714,000

14.	นายอรรถกฤช	 วิสุทธิพันธ์ กรรมการอิสระ	 ü ü ü 651,000

15.	นายมนู	 เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ	 ü ü ü 392,000

	@	นายฮิโรชิ	 อิโต กรรมการ 178,000

รวม 5,641,000
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หมายเหต	ุ:	1.	 @	 หมายถึง	 นายฮิโรชิ	 อิโต	 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ	 ตั้งแต่วันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2554	 
	 	 โดยมี	นายโยชิคะซึ	นันคาคุ	กรรมการล�าดับที่	7	เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ	แทน

2.	ค�าย่อของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
	 BOD	 =	 คณะกรรมการบริษัทฯ	
	 EDC	 =	 คณะกรรมการบริหาร
	 A/C	 =	 คณะกรรมการตรวจสอบ	
	 P/P	 =	 คณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า

	 N/R	 =	 คณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัทฯ

	 ส�าหรับช่วงเวลาตัง้แต่เดอืนเมษายน	2554	-	มนีาคม	2555	บรษิทัฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

บริษัทฯ	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	และค่าตอบแทนอื่นๆ	จ�านวน	6	ราย	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	20,256,594	บาท	

รายงานการก�ากับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	มีเจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	ภายใต้นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการบริหาร	 มีนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 

ที่ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน	 ก�ากับดูแลการจัดการให้มีการด�าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

บริษัทฯ	ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ	

	 ในปี	2554	บริษัทฯ	ได้มีการด�าเนินการในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ	ที่ถูกต้องเพียงพอ	ทันเวลา	และเท่าเทียมกัน	โดยจัด

ให้มีการประชุม	ณ	สถานที่ที่อ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม	โดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้า

ร่วมประชุม	 และใช้สิทธิ์ได้โดยเท่าเทียมกัน	 และในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให ้

ผู้อื่น	หรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงมติแทนได้	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้เผยแพร่สารสนเทศของ 

บริษัทฯ	ผ่านทางระบบสารสนเทศ	(SET	Portal	Straight	Through)	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 บรษิทัฯ	ได้จดัส่งจดหมายเชญิประชมุและเอกสารทีม่ข้ีอมลูครบถ้วนเพยีงพอใช้ประกอบการประชมุแก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าตาม

ที่กฎหมายก�าหนด	และมีข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอ	เหตุผลความจ�าเป็นและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	โดย

ในปี	พ.ศ.	2554	บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	1	ครั้ง	เมื่อวันพุธที่	27	กรกฎาคม	2554	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถพจิารณาและออกความเหน็หรอืลงคะแนนเสยีงได้อย่างเหมาะสมในทีป่ระชมุ	โดยมคีณะกรรมการบรษิทัฯ	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซัก

ถามของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน	 โดยเฉพาะการด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิใน

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการประจ�าปี	2554	และ	2555	ล่วงหน้า	 

ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม	 ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	 2554ที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 

ได้ด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการล่วง

หน้าในระหว่างวันที่	 15	มีนาคม	 -	5	 เมษายน	2554	และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อม

ทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	 www.mitsubishi-kye.com	 ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและ

โปร่งใส	 ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	 2554	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือสรรหา

เป็นกรรมการ	แต่อย่างใด

http://www.mitsubishi-kye.com
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	 ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2555	ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้	บริษัทฯ	ก็ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง	

เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเช่นเดียวกัน	โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ

ไปที่	information@kye.meap.com	หรือทางโทรสาร	หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างวันที่	19	มีนาคม	-	9	เมษายน	2555	

ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	ในเรื่องดังกล่าวแล้ว

3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	 ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	 ตั้งแต่ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น	พนักงานตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมดังหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติใน

การด�าเนนิงาน	และถอืว่าเป็นภาระหน้าทีท่ีส่�าคญัของทกุคน	ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ	จดัให้มกีารประชมุต่างๆ	อาท	ิการประชมุผูถ้อืหุน้	

การประชุมลูกค้า	การประชมุ	Vendor	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ในการตกลงราคาอย่างเป็นธรรม	และประชมุร่วมกบัสหภาพแรงงาน

ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ได้รับการปฏิบัติด้วยดี	 อันเป็นการสร้างความสัมพันธ ์

อันดีและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 ผู้ถือหุ้น

	 บริษทัฯ	ตระหนักถงึการดแูลและการปฏิบัตต่ิอสทิธิของผูถ้อืหุ้นตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	ตามที่กล่าวไว้ในหมวด

เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น	และเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 พนักงาน

1.	 มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมดังนี้

•	สวัสดิการรถรับส่งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยของพนักงาน	

•	สวัสดกิารโรงอาหารโดยจดัให้มอีาหารทีถ่กูสขุลักษณะ	และจ�าหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม	ณ	โรงอาหารของบรษิทัฯ

•	การให้ทุนการศึกษาประจ�าปีแก่บุตรของพนักงาน	ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ	ปริญญาตรี

•	สวัสดิการส�าหรับพนักงานทุกระดับในด้านต่างๆ	คือ	การมงคลสมรส	การคลอดบุตร	การช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

ของพนักงาน	หรือครอบครัวของพนักงาน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	สหกรณ์ออมทรัพย์	

2.	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

3.	 การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน	รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษได้กระท�าด้วยความสุจริต	ยุติธรรม	และตั้งอยู่

บนพื้นฐานความรู้	ความสามารถ	และความเหมาะสมของพนักงานเป็นส�าคัญ

4.	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้	ความสามารถ	และทักษะของพนักงาน	โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง	และสม�่าเสมอ

5.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า 

1.	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม	หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า	ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

2.	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง	เพียงพอ	และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	 เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียง

พอในการตดัสนิใจโดยไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิท้ังในการโฆษณา	หรอืในการสือ่สารช่องทางอ่ืนๆ	กบัลูกค้าอนั

เป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	หรือเงื่อนไขใด	ๆ	ของสินค้าและบริการ

3.	 รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4.	 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเรว็	และจดัให้มรีะบบและช่องทางให้ลกูค้าร้องเรยีนเก่ียวกับคณุภาพ

ของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

mailto:information@kye.meap.com
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คู่แข่งทางการค้า

1.	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2.	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	

3.	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยการกล่าวหาในทางที่ไม่ชอบธรรม	หรือไม่สุจริต

คู่ค้าและ	/	หรือเจ้าหนี้ 

1.	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ 

ทั้งสองฝ่าย

2.	 ปฏิบัติตามสัญญา	หรือเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง	

ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า	และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข

3.	 ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ	พึงละเว้นการเรียก	รับ	หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้า

4.	 หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ	หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด	ๆ 	ทีไ่ม่สจุรติเกดิขึน้	พงึเปิดเผยรายละเอยีดต่อเจ้าหน้ี	และ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมอย่างรวดเร็ว

5.	 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ

สังคมและส่วนรวม 

1.	 ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ	 มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่ง

แวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)

2.	 รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

3.	 ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ	 ตั้งอยู่มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ	 ตลอดจนชุมชน	 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ได้บริจาคเงิน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมผ่านสภากาชาดไทย

4.	 ป้องกันอุบัติเหตุ	และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับดีกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

5.	 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	อันเนื่องมาจากการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานภาครัฐ	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ก�าหนด	 อาทิ	 การรายงานทางการเงิน	 การ

เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการชุดย่อยต่างๆ	 การอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 เป็นต้น	 โดยผ่านทางระบบ

สารสนเทศ	(SET	Portal	Straight	Through)	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

หรือการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี	2554	แบบ	(56	-	1)	แล้ว	ส�าหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์	

0-2337	-	2900	ต่อ	510	หรือที่	E-mail	:	information@kye.meap.com

mailto:information@kye.meap.com
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	 ในปีงบประมาณ	2554	บรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมกจิกรรม	“บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ”	(Opportunity	Day)	กับตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2555	ที่ผ่านมา

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนด	หลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	โดยยึดหลักปรัชญาการบริหารของบริษัทฯ	เป็นเกณฑ์ใน

การด�าเนินธุรกิจ	ซึ่งบริษัทฯ	ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวมเป็นส�าคัญ	โดยส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ	8	ประการ	อาทิ	การปฏิบัติตามกฎหมาย	การเคารพสิทธิมนุษยชน	

การสร้างประโยชน์สูส่งัคม	การสร้างสามคัคใีนชมุชนท้องถิน่	การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม	การส�านึกต่อหน้าท่ีของ

ผูท้�างานในสถานประกอบการ	การส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมือท่ีดต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยี	และการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีระบบควบคุมจัดการที่เคร่งครัดในแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม	

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีกรรมการอิสระจ�านวน	5	ท่าน	จากกรรมการบริษัทฯ	ทั้งหมด	15	ท่าน	ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ

ปฏบิตัใินเรือ่งหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	โดยควรมกีรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนคณะกรรมการบริษัทฯ	ท้ังหมด	

ซึ่งท�าให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิและประโยชน์ต่างๆ	จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ	อย่างเต็ม

ที่	นอกจากนี้ยังมีการถ่วงดุลภายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ	กล่าวคือ	มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	10	ท่าน	

มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีจ�านวน	5	ท่าน	เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความเห็นอย่างมีอิสระในการ

พิจารณาเรื่องต่างๆ	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย	

	 บริษัทฯ	ได้แบ่งแยกต�าแหน่งอ�านาจหน้าที่	และตัวบุคคลระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการออกจาก

กัน	เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจซึ่งกันและกัน	รวมทั้งบริษัทฯ	ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมา	เพื่อพิจารณาเรื่องส�าคัญๆ	

ของบริษัทฯ	ด้วยความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	อย่างสูงสุด	

	 ในปีงบประมาณ	2554	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รวม	6	ครั้ง	ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ก็มี

การประชุมในรอบปี	อาท	ิมกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม	6	ครัง้	ประชมุคณะกรรมการก�าหนดราคาสนิค้ารวม	3	ครัง้	

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรวม	2	ครัง้	คณะกรรมการบรหิารมกีารประชมุร่วมกนัทกุเดอืนๆ	ละ	2	ครัง้	

เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถด�าเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	กรรมการส่วน

ใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านปรากฎดังนี้

คณะกรรมการ
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งที่มีการประชุม

BOD A/C P/P N/R รวม

1.	 นายสถาพร	 กวิตานนท์ 0/6 0/6

2.	 นายประพัฒน์	 โพธิวรคุณ 6/6 2/2 8/8

3.	 นายซาดาฮิโร	 โทมิตะ 6/6 3/3 2/2 11/11

4.	 นายโกมล	 วงศ์ทองศรี 6/6 6/6 2/2 14/14

5.	 นายทาดาชิ	 คาวาโกอิชิ	* 3/6 3/6

6.	 นายศุภชัย	 เศรษฐเสถียร 6/6 6/6

7.	 นายอคิระ	 นาคามิชิ 6/6 2/2 8/8

8.	 นายฮิเดอากิ	 นากาโตโมะ* 2/6 2/6

9.	 นายโยชิฟูมิ	 เบปปุ	* 4/6 4/6
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คณะกรรมการ
จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำานวนครั้งที่มีการประชุม

BOD A/C P/P N/R รวม

10.	 ร้อยต�ารวจตรีเกรียงศักดิ์	โลหะชาละ 6/6 1/3 7/9

11.	 นายประพนธ์	 โพธิวรคุณ 4/6 4/6

12.	 นายจักก์ชัย	 พานิชพัฒน์ 6/6 6/6 2/2 14/14

13.	 นายอรรถกฤช	 วิสุทธิพันธ์ 6/6 6/6 3/3 15/15

14.	 นายมนู	 เลียวไพโรจน์ 5/6 2/3 2/2 9/11

15.	 นายโยะชิคะซึ	 นันคะคุ 2/2 2/2

@	 นายฮิโรชิ	 อิโต 4/4 1/1 5/5

หมายเหตุ	 1.	 @	นายฮิโรชิ	อิโต	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ	มีผลตั้งแต่วันที่	9	พฤศจิกายน	2554	

	 2.	 *หมายถึง	กรรมการที่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างประเทศ	และเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ	ด้านเทคโนโลยี	และ 

	 ด้านการตลาดในต่างประเทศ	ท�าให้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	ได้บางครั้ง

	 3.	 ความหมายของการประชุมแต่ละคณะ

	 	 BOD	 =	 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 A/C	 =	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 P/P	 =	 คณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า	

	 	 N/R	 =	 คณะกรรมการสรรหา	และก�าหนดค่าตอบแทน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

	 บริษัทฯ	 มีมาตรการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะข้อมูลที่

เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ	เท่านั้น	แต่ยังรวมถึงข้อมูลส�าคัญอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหล	ขณะเดียวกันก็เพื่อ

เป็นการป้องกันมิให้	ผู้บริหารหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก	หรือ

บุคคลทีไ่ม่มีหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิทฯ	เว้นแต่ผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากบรษิทัฯ	เท่าน้ัน	ซึง่มาตรการ

ดังกล่าวจะสามารถป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเองหรือผู้อื่น	

บุคลากร

	 ส�าหรบัรอบปีส้ินสุด	ณ	วนัที	่31	มีนาคม	2555	พนกังานประจ�าของบรษิทัฯ	มจี�านวนทัง้สิน้	1,162	คน	มรีายละเอยีดดงันี้

พนักงานประจ�าสายงานผลิต	 จ�านวน	879	คน

พนักงานประจ�าสายงานบริหารและสนับสนุนการผลิต	 จ�านวน	283	คน

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

	 ในปีงบประมาณ	2554	เท่ากับ	592.67	ล้านบาท	ในรูปของเงินเดือน	ค่าแรง	ค่าล่วงเวลาและโบนัส	รวมทั้งบริษัทฯ	ยังมี

สวัสดิการที่ให้กับพนักงานอีก	เช่น	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ,	ค่ารักษาพยาบาล,	รถรับส่งพนักงาน	และค่าอาหารกลางวัน	เป็นต้น
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 นโยบายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

	 บริษัทฯ	ถือเป็นนโยบายหลักที่ส�าคัญประการหนึ่งในเรื่องการพัฒนาบุคลากร	โดยบริษัทฯ	จัดให้มีการอบรมพนักงานใน

ระดับต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	 โดยมีระดับความเข้มข้นของการด�าเนินการต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆ	 เริ่มต้นด้วย

การจดัท�าการส�ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรมในหวัข้อต่างๆ	ของทกุฝ่าย	จากผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั	แยกแยะออกเป็นภาพ

รวมของทัง้บริษัทฯ	และแจกแจงตามกลุ่มของการปฏิบัติงาน	ตามความจ�าเป็นเร่งดว่นเพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติงานประจ�าและ

ในอนาคต	 มีการด�าเนินการตรวจวัดระดับของความพึงพอใจของการฝึกอบรมในปีท่ีผ่านมาว่ามีระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ	

มากน้อยเพียงใดและมีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแล้วจึงน�ามาจัดท�าแผนฝึกอบรมประจ�าปีภายในของบริษัทฯเพ่ือก�าหนดผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมให้เหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ	และด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มของผู้เข้าอบรม

	 การฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ	นั้น	บริษัทฯ	จะพิจารณาให้พนักงานเข้ารับการอบรมจากสถาบันภายนอกตามความเหมาะ

สม	และทันต่อสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ	ที่เข้ามากระทบต่อการด�าเนินการของทางบริษัทฯ	ภายใต้งบประมาณการฝึกอบรม	ที่

แต่ละฝ่ายก�าหนดไว้	ทั้งนี้การด�าเนินการปรับปรุงในภาพรวม	เพื่อให้ได้ระบบที่ยั่งยืนอีกหลายๆ	โครงการ	ก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะ

ต้องด�าเนินการ	เพื่อให้บรรลุในผลรวมของประสิทธิภาพองค์กรในท้ายที่สุด
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 1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการตลาด และการแข่งขัน

	 1.1	 ความเสี่ยงในเรื่องราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ส�าคัญท่ี

ใช้ส�าหรับการผลิตสินค้า	เช่น	พลาสติก	ทองแดง	อลูมิเนียม	นอกเหนือจากนั้นปัจจัยในเรื่องของราคาน�้ามันที่มีความผันผวนใน

ตลาดโลกทีส่่งผลต่อราคาขายปลกีในประเทศ	และส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์เพิม่สูงขึน้

ด้วย	ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ	

	 1.2	 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 และมีผลกระทบต่อ

ระบบ	 Supply	 Chain	 System	 ของผู้ผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ใช้ส�าหรับการผลิตสินค้า	 อาทิ	 เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ในเดือน

ตุลาคม	2554	ในประเทศไทย	ท�าให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายรายไม่สามารถประกอบกิจการได้	ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ

ระบบการผลติ	นอกเหนอืจากนัน้	ภยัพบัิติทางธรรมชาตยิงัก่อให้เกดิความเสยีหายกบัรายได้เกษตรกร	จนส่งผลต่อการใช้จ่ายของ

ประชาชนหรอืผู้บริโภคให้ลดลงอีกด้วย	บริษัทฯ	จงึได้ปรบักลยทุธ์ส�าหรบัการผลติและการขายเพือ่ให้สามารถส่งมอบสนิค้าให้เป็น

ไปตามแผนที่วางไวบ้รษิัทฯ	ยังได้มกีารปรับแผนธรุกจิบางประการ	เพื่อพลกิวกิฤตการณ์ที่เกดิขึ้นใหก้ลายเป็นโอกาสเพือ่เพิม่ยอด

ขายให้สูงขึ้น

	 1.3	 ความเส่ียงจากสภาพเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ	จากสถานการณ์การเมอืงทีผ่่านมาส่งผลต่อความ

ผันผวนในการด�าเนินธุรกิจ	การส่งสินค้าวัตถุดิบและชิ้นส่วน	ตลอดจนกระบวนการผลิต	กระบวนการจัดส่งสินค้า	และยังท�าให้

เกดิความไม่เช่ือมัน่การชะลอตวั	การจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้รโิภค	ซ่ึงถอืเป็นความเสีย่งต่อการขายสนิค้าภายในประเทศในช่วงเวลา

ที่ผ่านมา

 2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

	 2.1	 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	 ซึ่งเกิด

จากขายสินค้า	ช�าระค่าสินค้า	 วัตถุดิบ	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	บริษัทฯ	 ได้ท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า	 ซ่ึงรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตรา 

ต่างประเทศ

	 2.2	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ	เน่ืองจากดอกเบีย้มอีตัราลอยตวั	อย่างไรกต็าม	

ผู้บริหารเชื่อว่า	บริษัทฯ	ไม่มีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นสาระส�าคัญ	เนื่องจากบริษัทฯ	ไม่มีเงินกู้ยืมและวันครบก�าหนด

ของเงินฝากและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	 มีระยะสั้นและดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงไม่ได้ท�าสัญญาเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไว้

	 2.3	 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ	 คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ	 ตามเงื่อนไข

ที่ตกลงกันไว้เมื่อครบก�าหนดฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพ่ือควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่าง

สม�่าเสมอ	โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ไม่ได้คาด

ว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

	 2.4	 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง	บริษัทฯ	มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานบริษัทฯ	 และเพ่ือท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแส

เงินสดลดลง

ปัจจัยความเสี่ยง
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 3. ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน

	 ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในทุกภาคส่วน	 เน่ืองจากอัตราเพ่ิมของประชากรต�่ามาก	 และสินค้า

เกษตรมีราคาดีขึ้นอันเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐ	ท�าให้แรงงานกลับไปท�างานภาคเกษตรซึ่งมีรายได้ดีกว่า	และประชาชนนิยม

ศึกษาต่อสูงขึ้นในระดับปริญญา	ท�าให้คนเหลือมาสู่ภาคแรงงานน้อยมาก

	 ดงันัน้	จงึท�าให้เกดิการแย่งแรงงาน	โดยการเสนอค่าตอบแทนและสวสัดกิารท่ีสงูขึน้	เพ่ือให้ได้แรงงานเข้ามาท�างาน		

ทางบริษัทฯ	ได้ใช้มาตรการในหลายรูปแบบ	รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการจูงใจที่แข่งขันได้	จึงสามารถหาแรงงานเข้ามา

ท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

 4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง

	 ในช่วงปี	2554	ที่ผ่านมา	ประเทศไทยได้มีกฎหมายและข้อก�าหนดใหม่ๆ	ออกมาใช้บังคับ	เช่น	การปรับภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลตามรอบบัญชีที่ก�าหนด	อัตราค่าจ้างขั้นต�่าตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย

และชีวอนามัย	การอนุรักษ์พลังงาน	ข้อก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เป็นต้น	บริษัทฯ	มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล	

และติดตามการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าว	 พร้อมรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ	 และสั่งการให้มีการ

ปฏิบัติให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ทุกประการ
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	 บริษทัฯ	ตระหนกัถงึบทบาทและหน้าทีใ่นเรือ่งการบรหิารจดัการ	และการก�ากบัดแูลเรือ่งระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงพร้อมกันไปด้วย	ทั้งนี้	 เพื่อให้การด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ตาม

นโยบาย	ข้อบังคับ	และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ	และของผู้ถือหุ้น	 รวมถึงการยึดถือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย	ประกาศ

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	อย่างเคร่งครัด

	 ในการควบคมุภายในของบรษัิทฯ	คณะกรรมการบรหิารรวมถงึผูบ้รหิารในระดบัการจดัการต่างๆ	จะมกีารก�าหนดนโยบาย	

วตัถปุระสงค์	ค่าเป้าหมายของบริษัทฯ	ประจ�าปี	ในแต่ละฝ่ายต่างๆ	ซึง่จะมกีารชีแ้จงให้พนกังานน�าไปปฎบิตัเิพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย

ดังกล่าว	บริษัทฯ	ก็จะมีระบบการติดตามการปฎิบัติการซึ่งจะมีระบบการประชุมในระดับต่างๆ	ทั้งที่มีการประชุมเป็นรายสัปดาห์	

รายเดือน	รายไตรมาส	และการทบทวนการบริหารจัดการราย	6	เดือน	ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งรับฟังการสั่ง

การปรับปรุงแก้ไข	โดยผู้บริหารเพื่อให้การด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	

	 บริษัทฯ	 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน	 ซึ่งถือเป็นองค์กรอิสระได้ท�าหน้าที่ประเมินความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	 ซ่ึงจะด�าเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในตาม

แผนการตรวจสอบประจ�าปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยท�าการตรวจสอบติดตาม

ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ	ในด้านระบบการควบคุมภายใน	การปฏิบัติการตามข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ	ข้อ

ก�าหนด	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 ซึ่งจะมีการรายงานผลการตรวจสอบท้ังต่อคณะกรรมการบริหารและต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง	เพื่อรับทราบและพิจารณา	รวมถึงการรายงานผลกรณีเร่งด่วนต่างๆ	การด�าเนินการติดตามผลการปฎิบัติการ

แก้ไขหรอืปรบัปรงุการด�าเนนิงานตามผลการตรวจสอบภายใน	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบพร้อมให้ความเหน็	ข้อเสนอ

แนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อฝ่ายจัดการต่อไป	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 จะด�าเนินการสอบทานความถูกต้อง	 เชื่อถือได้ในรายงานทางการเงินซึ่งได้มีการน�าเสนอจาก

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว	ทั้งรายไตรมาสและรายประจ�าปี	การสอบทานระบบการควบคุม

ภายใน	 การปฏิบัติงานตามข้อก�าหนด	 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ�าปี	รวมทัง้การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการสอบทานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในทกุไตรมาสเพือ่ทราบและพจิารณาด้วย

	 บริษัทฯ	ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน	โดยมีองค์คณะจากผู้บริหาร

งานจากส่วนต่างๆ	และกลุ่มคณะท�างานจากฝ่ายจัดการต่างๆ	ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ได้ก�าหนดนโยบายจัดตั้งให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีการชี้บ่งความเสี่ยงและระดับ

ความเสีย่ง	การประเมนิและมาตรการจดัการความเสีย่ง	รวมทัง้การตดิตามความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องทกุด้านอนัอาจมผีลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ	อย่างเป็นระบบเดียวกัน	ด้วยการจัดการ

หลีกเลี่ยง	หรือลด	หรือโอน	หรือยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยค�านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็น

ส�าคัญ	

	 ในช่วงปีงบประมาณท่ีผ่านมา	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด�าเนินการสอบทานการชี้บ่งความเสี่ยงและการ

ประเมินระดับความเสี่ยง	รวมทั้งมาตรการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มคณะท�างานจากฝ่ายจัดการต่างๆ	ท้ังบริษัทฯ	ซึ่งได้มีการ

ทบทวนการจัดการความเสี่ยงต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อองค์กร	พร้อมท้ังการติดตามและรายงานกิจกรรม

การด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายจัดการต่างๆ	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้รับทราบ

และพิจารณาต่อไป	

การควบคุมภายใน
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	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดมาตรการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของบริษัทฯ	ได้มีช่องทางการร่วมมือ

ในการแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์	หรือ	การกระท�าใดๆ	ท่ีอาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และ/

หรือ	ขัดต่อคุณธรรม	จริยธรรมอันดี	ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัทฯ	โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้รับทราบ

ทั่วกันดังเช่นที่ปฏิบัติในทุกๆ	ปีดังนี้

	 ผู้พบเห็นเหตุการณ์	หรือ	การกระท�าดังกล่าวข้างต้น	รวบรวมข้อมูล	เบาะแส	และหลักฐานที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงเท่า

ที่สามารถหาได้	และแจ้งตรงมายังบริษัทฯ	โดยส่งเป็นเอกสารมายังที่อยู่ดังนี้

	 ส่งถึง	 ประธานกรรมการ	หรือ	กรรมการผู้จัดการ

	 	 บริษัท	กันยงอีเล็คทริค	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 ตู้	ปณ.	49	ปณฝ.	บางนาทาวเวอร์	10541	

	 ประธานกรรมการ	 หรือ	 กรรมการผู้จัดการ	 จะรับข้อมูลเหล่าน้ันโดยตรง	 โดยให้ความส�าคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ	

เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส	 รวมทั้งจะด�าเนินการอย่างเป็นธรรม	 โดยอ้างอิงข้อมูลเบาะแสที่ได้

รับ	และการพิสูจน์ทราบ	เพื่อด�าเนินการตัดสินใจและจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

	 ทั้งนี้	เพื่อให้การแจ้งข้อมูลเบาะแสเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ	และเป็นการรับรองในข้อมูลท่ีเป็นความจริงน้ันๆ	จึงใคร่

ขอให้ผู้แจ้งเบาะแส	 ระบุชื่อ	 และชื่อสกุล	 พร้อมสถานท่ีติดต่อ	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 อาจมีการขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่

จ�าเป็นด้วย

	 อย่างไรก็ดีผลจากการด�าเนินมาตรการดังกล่าวนั้นในรอบปีที่ผ่านมาไม่ปรากฎว่ามีการแจ้งข้อมูล	หรือให้เบาะแสในเรื่อง

ใดๆ	ที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแล้ว	หรืออาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ	แต่อย่างใด

	 บริษัทฯ	 มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการก�าหนดมาตรการด�าเนินการต่างๆ	 ดังที่กล่าวข้างต้นท�าให้

บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความเพียงพอเหมาะสม	สอดคล้อง	และเป็น

ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี



ราย
งาน

ป
ระจำาป

ี 2554

บ
ริษ

ัท
 ก

ัน
ย

งอ
ีเล

ค
ท

ริก
 จำาก

ัด
 (ม

ห
าชน

)
87

มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)ลำาดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ที่ ณ 31 มี.ค.54 ณ 31 มี.ค.55

1 ขายสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่
1.1)	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	(MELCO)
เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ	 
ถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ	40.81
ส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯขายสินค้าส�าเร็จรูป
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน	ได้แก่	พัดลมไฟฟ้า,	พัดลม
ระบายอากาศ,	ตู้เย็น,เครื่องปั๊มน�้า	
และชิ้นส่วนอะไหล่ให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

	3,841.21	 	4,590.97	 เนื่องจากบริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้
ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค“	และ	 
มี	MELCO	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อ	
MELCO	ก�าหนด	นโยบายการแบ่ง
ตลาดและก�าหนดลักษณะของการ
จ�าหน่ายสินค้าของบริษัทไว้อย่าง
ชัดเจน	บริษัทจึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติ
ตาม	ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการจ�าหน่าย
สินค้าตามลักษณะดงักล่าว	กม็ี
ยอดเตบิโตโดยตลอดแม้จะเป็นการ
จ�าหน่ายให้บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกันแต่ก็
เป็นการท�ารายการที่สมเหตุสมผล

1.2)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	 
กันยงวัฒนา	จ�ากัด	(MKY)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	 
และเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 
คือ	นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	และ
นายประพนธ์	โพธวิรคณุ	โดย	MELCO
ถือหุ้นใน	MKY	ร้อยละ	48.5

	2,733.93	 	3,052.16	

1.3)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ไลฟ์
เน็ตเวอร์ค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
(MSB.LN)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

 155.73  342.45 

1.4)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	
ไต้หวัน	จ�ากัด	(MSB.Taiwan)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศไต้หวัน

7.70 	-	

1.5)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
เอเชีย	พี	ที	อี	จ�ากัด	(MEAP)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

 357.12  344.55 

1.6)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
ออสเตรลีย	พี	ที	วาย	จ�ากัด	
(MSB.Australia)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และมี
ส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

 138.54  190.93 

รายการระหว่างกัน
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี	ปี	2553	และปี	2554	บริษัทมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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1.7)	 บรษิทั	มิตซูบชิิ	อีเลค็ทรคิ 
เรยีวเดน	แอร์คอนดชิั่นนิง่	แอนด์	
วชิวลอินฟอร์มเมชั่น	ซิสเตม็ส์	
(ฮ่องกง)	จ�ากดั	(MLH)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง

บริษัทฯขายสินค้าส�าเร็จรูป
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน	ได้แก่	พัดลมไฟฟ้า,	พัดลม
ระบายอากาศ,	ตู้เย็น,เครื่องปั๊มน�้า	
และชิ้นส่วนอะไหล่ให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้อง

 261.30  308.57 เนื่องจากบริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้
ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค“	และ	 
มี	MELCO	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อ	
MELCO	ก�าหนด	นโยบายการแบ่ง
ตลาดและก�าหนดลักษณะของการ
จ�าหน่ายสินค้าของบริษัทไว้อย่าง
ชัดเจน	บริษัทจึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติ
ตาม	ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการจ�าหน่าย
สินค้าตามลักษณะดงักล่าว	กม็ี
ยอดเตบิโตโดยตลอดแม้จะเป็นการ
จ�าหน่ายให้บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกันแต่ก็
เป็นการท�ารายการที่สมเหตุสมผล

1.8)	บริษัท	Melco	Sales	Malaysia	
Sdn.Bhd. 
(เดิมชื่อ	Antah	Melco	Sales	
&	Services	Sdn	Bhd)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย

 155.24  165.52 

1.9)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(MT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

 12.10  8.59 

1.10)	บริษัท	เมลโก้	เทรดดิ้ง	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(MT-T)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	  5.48  4.22 

1.11)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค
เวียดนาม	จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม

	-	  131.38 

2 ซื้อชิ้นส่วน	วัตถุดิบ

2.1)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	
คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(MELCO)

เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ	ถือหุ้นใน
บริษัทฯ	ร้อยละ	40.81

บรษิทัฯ	ซือ้ชิน้ส่วนอเีลคทรอนคิส์ใช้
ในการประกอบพดัลม	และ	ตูเ้ยน็

 1.83 	-	 บริษัทฯ	มีความจ�าเป็นต้องซื้อชิ้นส่วน
และวตัถดุบิจากบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั
เนือ่งจากข้อจ�ากดัทีจ่ะต้องผลติสนิค้าให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ	“มติซบูชิ”ิ 
การซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบในปริมาณ
มากๆ	โดยมีบริษัทย่อยของ	MELCO	
ท�าหน้าที่จัดหาชิ้นส่วนและวัตถุดิบ
ต่างๆ	จะท�าให้ต้นทุนการผลิตถูกลง
และสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็น
ไปตามที่ต้องการได้อีกด้วย

2.2)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	 
เอเชีย	พี	ที	อี	จ�ากัด	(MEAP)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

 22.12  88.88 

2.3)	บริษัท	Setsuyo	Astec 
Corporation

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	  179.90  50.67 

2.4)	บริษัท	ไทยรีฟริเจอเรชั่น	 
คอมโพเน้นท์	จ�ากัด	(TRC)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน	คือ
นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ

บริษัทฯ	ซื้อชิ้นส่วนประเภท
ท�าความเย็น	-	Evapurator	 
เพื่อใช้ประกอบ	ตู้เย็น

 28.78  31.87 

2.5)	บรษิทั	มิตซูบชิิ	อีเลค็ทรคิ 
ออโตเมชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	 บรษิทัฯ	ซือ้ชิน้ส่วนอเีลคทรอนคิส์
ใช้ในการประกอบเครือ่งปั๊มน�า้

 138.49  142.05 
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2.6)	บริษัท	กุลธร	เคอร์บี้	จ�ากัด	
(มหาชน)	(KKC)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน	คือ
นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ

บริษัทฯ	ซื้อคอมเพรสเซอร์เพื่อใช้
ประกอบตู้เย็น

 170.20  196.99 

2.7)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
เทรดดิ้ง	จ�ากัด	(MT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ 
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ	ซื้อชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์
ใช้ในการประกอบตู้เย็น

8.25 21.66

2.8)	บริษัท	เมลโก้	เทรดดิ้ง 
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(MT-T)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	 118.88 204.20

2.9)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
ฮ่องกง	จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง

- 0.24

2.10)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	& 
อิเลคทรอนิกส์	(เซี่ยงไฮ้)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศจีน

บริษัทฯ	ซื้อชิ้นส่วนอลูมิเนียมเทป	
ใช้ในการประกอบตู้เย็น

	-	 19.77

2.11)	บริษัท	เซสซูโย	เอสเทค 
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
และมีส�านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

บริษัทฯ	ซื้อวัตถุดิบ	-	เหล็ก	
ใช้ในการประกอบตู้เย็น

	-	 535.89

3 ค่าบริการ

3.1)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	 
กันยงวัฒนา	จ�ากัด(MKY)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน	คือ
นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	และ
นายประพนธ์	โพธิวรคุณ	

บริษัทฯ	จ่ายค่าสนับสนุนการขาย  8.45  10.39 การให้เงินสนับสนุนส่งเสริมการขาย	
นับเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจซึ่งต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อ
แลกกับการจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
แต่ก็ท�าในขอบเขตที่แน่ชัดและมีหลัก
การที่แน่นอน

3.2)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
เอเชีย	พี	ที	อี	จ�ากัด	(MEAP)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

 0.86  0.66 

3.3)	บรษิทั	มิตซูบชิิ	อีเลค็ทรคิ 
เรยีวเดน	แอร์คอนดชิั่นนิง่	แอนด์	
วชิวลอินฟอร์มเมชั่น	ซิสเตม็ส์	
(ฮ่องกง)	จ�ากดั	(MLH)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง

 0.78 0.43

3.4)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ไลฟ
เน็ตเวอร์ค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
(MSB.LN)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

0.01 2.34
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(ล้านบาท)ลำาดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ที่ ณ 31 มี.ค.54 ณ 31 มี.ค.55

3.5)	บริษัท	เมลโค	โลจิสติกส์ 
ไทยแลนด์	จ�ากัด	(MELT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	 ค่าจ้างกระจายสินค้า	-	โลจิสติกส์ 26.85 28.16 บริษัทฯ	มีความจ�าเป็นในการใช้
บริการจากบรษิทัตวัแทนเพือ่ให้เกดิ	
ความคล่องตวัในการบรหิารการ 
ส่งออกไปต่างประเทศและบรษิทัได้ท�า
ธรุกรรมนีก้บับรษิทัทีไ่ม่เกีย่วข้องด้วย	
โดยแยกออกแต่ละตลาด

3.6)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(MELCO)

เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ 
ถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ	40.81
ส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ	จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ
ค่าบริการหลังการขาย,	ค่าให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

350.81 420.42 การท�าสญัญาการใช้ลขิสทิธิแ์ละความ
ช่วยเหลอืทางเทคนคิ	กบั	MELCO	
ท�าให้	MELCO	ต้องให้ความช่วยเหลอื
บรษิทัฯ	ในด้านการผลติ	การตลาด	
ตลอดจนถงึ	Technicial	ของ	MELCO	
ทีญ่ีปุ่น่เข้ามาฝึกอบรมให้ความรูแ้ละ
ช่วยเหลอืพนกังานของบรษิทัฯ	ในการ
ท�างานเพือ่ให้พนกังานของบรษิทัเข้าใจ
เทคโนโลยกีารผลติ	ของ	MELCO	
และใช้เครือ่งมอืเครือ่งจกัรให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุ	ดงันัน้การจ่าย 
ค่าตอบแทนให้กบั	MELCO	ในรปูค่า	
Royalty	Fee	และ	Technicial	Fee	
จงึเป็นรายการทีส่มเหตสุมผล
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(ล้านบาท)ลำาดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ที่ ณ 31 มี.ค.54 ณ 31 มี.ค.55

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์
(ตามสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์	และ
ความช่วยเหลือทางเทคนิค)

226.18 275.25 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์มีความ
ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ	เครื่องใช้
ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก	ในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณท์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคอยู่
เสมอประกอบ	กับในปัจจุบันบริษัทฯ	
ยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงด้วย
ตนเองท�าให้ยังคงต้องพึ่งพา	MELCO	 
ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
เครื่องหมายการค้า	จึงเป็นรายการ 
ที่สมเหตุสมผล

3.7)	บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์ 
เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด	(SSE)	

เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ	33.33	และเป็นนิติบุคคลที่มี
กรรมการร่วมกันคือ 

นายศุภชัย	เศรษฐเสถียร

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ, 
เคลื่อนย้าย	และขนส่งสินค้า

59.40 73.99

4 การให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

4.1)	บริษัท	เมลโค	ไทยแคป 
ปิตอล	จ�ากัด.(MTC)

เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
คอร์ปอเรชั่น	ซึ่งถือหุ้นใน	MTC	
จ�านวน	192,994	หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ	99.99

-	 บรษิทัฯ	ฝากเงนิไว้ทีบ่รษิทั 
	 MTC	โดยรบัดอกเบีย้เงนิฝาก
	 ในอตัรา	ร้อยละ	1.91	-	3.10	ปี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้
บรษิทัฯ	เข้าท�ารายการระหว่างกนัคอื
รายการเกีย่วกบัเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
และ	เงินให้กู้ยืมจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเนื่องจากการท�ารายการ
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของ
กระแสเงินสด	และลดต้นทุนทางการ
เงนิโดยรายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ
สมผลในเรือ่งเงือ่นไขอตัราดอกเบีย้
เงนิกูซ้ึง่ต�า่กว่าธนาคาร	และอตัรา
ดอกเบีย้เงนิฝากสงูกว่าธนาคารซึง่ 
ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ

-	 เงินฝาก 30.43 62.44

-	 ดอกเบี้ยรับ 0.43 0.81
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(ล้านบาท)ลำาดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

ที่ ณ 31 มี.ค.54 ณ 31 มี.ค.55

5 รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน	3	ปี

5.1)	บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	 
เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด	(SSE)

เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ	33.33	และเป็นนิติบุคคลที่มี
กรรมการร่วมกันคือ 

นายศุภชัย	เศรษฐเสถียร

บริษัทฯ	ให้เช่าอาคารแก่	SSE 
รวมค่าน�้าค่าไฟฟ้า

15.28 15.27 การที่บริษัทฯ	ให้	SSE	เช่าอาคาร
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็น
สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของ	
SSE	เนื่องจากในท้ายที่สุดบริษัทจะ
ว่าจ้าง	SSE	เป็นผู้บริหารและจัดเก็บ
สินค้าโดยใช้พื้นที่อาคารดังกล่าวเป็น
คลังเก็บสินค้า	ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและจัดเก็บสินค้าของบริษัทฯ	
ต�่ากว่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็น
ผู้ด�าเนินการ

6 ซื้อทรัพย์สิน

6.1)	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค 
ออโตเมชัน่	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	
(MEATH)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	และ
มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

บริษัทฯ	ซื้อเครื่องจักรซึ่งใช้ในงาน
ผลิตแม่พิมพ์โลหะส�าหรับชิ้นงาน
พลาสติก

	-	 2.95 ในการซื้อเครื่องจักร	จาก	MEATH	
บริษัทฯ	จะได้รับประโยชน์โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและและลดความสูญ
เสียจากกระบวนการผลิตตามมูลค่าที่
สามารถเปรียบเทียบได้

6.2)	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	
คอร์ปอเรชั่น	 
(โรงงานนากาซึคาวา) 
(MELNAKA)

เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ	
โรงงานตั้งอยู่ที่	เมืองนากาซึคาวา
ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ	ซื้ออุปกรณ์แม่พิมพ์ใบพัด
ของพัดลมระบายอากาศ	3	ขนาด

	-	 7.99 บริษัทฯ	จะได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาออกแบบพัดลมระบายอากาศ
รุ่นใหม่ๆ	เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
เพื่อการขยายการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ	ในตลาดมากยิ่งขึ้น	บริษัทฯ
จ�าเป็นต้องสั่งซื้ออุปกรณ์แม่พิมพ์	
โดยความร่วมมือประสานงานและ
ควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์แม่พิมพ์
จาก	MELNAKA	ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ
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ยอดคงเหลือ	จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	31	มีนาคม	2555	และ	2554
หน่วย	:	ล้านบาท

ชื่อบริษัท ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น

ณ 31 มี.ค.54 ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.54 ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.54 ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.54 ณ 31 มี.ค.55

•	 บริษัท	เมลโค	ไทยแคปปิตอล	จ�ากัด - - 30.43 62.49 - - -

•	 บริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์	เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด 0.02 0.04 1.29 1.28 - - 6.83 8.06

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด 408.48 394.44 - 0.02 0.98 2.09 281.73 320.93

•	 บริษัท	ไทยรีฟริเจอเรชั่น	คอมโพเน้นท์	จ�ากัด - - - - - - -

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด 351.89 418.38 - - - - 3.79 5.68

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ไลฟ	เน็ตเวอร์ค	จ�ากัด 12.46 19.37 - 3.54 - - 0.06 0.64

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	เอเชีย	พี	ที	อี	จ�ากัด 84.07 45.44 - - 5.29 20.66 0.86 0.61

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ออสเตรเลีย	พี	ที	วาย	จ�ากัด 38.42 51.55 - - - - - -

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	เรียวเดน	แอร์คอนดิชั่นนิ่ง - - - - - - - -

	 แอนด์	วิชวลอินฟอร์มเมชั่น	ซิสเต็มส์	(ฮ่องกง)	จ�ากัด 43.26 55.82 - - - - 0.33 0.02

•	 บริษัท	Melco	Sales	Malaysia	Sdn.Bhd. 29.65 42.53 - - - - 0.02 0.06

•	 บริษัท	Setsuyo	Astec	Corporation - - - - 8.58 10.81 - -

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	&	อิเลคทรอนิกส์	จ�ากัด - - - - - 5.80 - -

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ออโตเมชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด - - - - 15.14 15.46 0.02 0.07

•	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด(มหาชน) - - - 31.28 47.41 - -

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	เทรดดิ้ง	จ�ากัด - - - - 1.12 3.46 1.06 -

•	 บริษัท	Melco	Trading	(Thailand)	Co.,	Ltd. 1.97 0.19 - 1.58 15.95 16.78 - -

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ฮ่องกง	จ�ากัด - - - - 0.04 0.05 - -

•	 บริษัท	เมลโก้	เทรเวล	จ�ากัด - - - - - - 0.04 -

•	 บริษัท	สยาม	คอมเพรสเซอร์	อินดรัสตี้	จ�ากัด - - - 11.87 - - - -

•	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	เวียดนาม	จ�ากัด - 56.59 - - - - - -

รวม 970.22 1,084.35 31.72 80.78 78.38 122.52 294.74 336.07



รายงานประจำาปี 2554

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)94

	 บริษัทฯ	ได้เริ่มก่อตั้ง	 ในปี	พ.ศ.2507	โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ	กับบริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	

คอร์ปอเรชั่น	 ประเทศญี่ปุ่น	 เดิมใช้ชื่อบริษัทว่า	 “กันยงอีเล็คทริค	 แมนูแฟคเจอริ่ง	 จ�ากัด”	 ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า	"มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค"	

	 ปัจจุบันบริษัท	 กันยงอีเล็คทริค	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีส�านักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่	 72	 ไร่	 ริมถนนบางนา-ตราด	 

กม.20	 จ.สมุทรปราการ	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า	 "มิตซูบิชิ	 อีเล็คทริค"	 

อันได้แก่	 ตู้เย็น	 พัดลม	 พัดลมระบายอากาศ	 เครื่องปั๊มน�้า	 และเครื่องเป่ามือโดยได้รับลิขสิทธิ์	 และเทคโนโลยีในการผลิตจาก

บริษัทมิตซูบิชิ	อีเล็คทริกคอร์ปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน	

	 ในปี	พ.ศ.2536	บริษัทฯ	ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน	(บริษัทมหาชน)	ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีทุนจด

ทะเบียนช�าระแล้ว	220	ล้านบาท	ซึ่งมีจ�านวนหุ้นสามัญรวม	22	ล้านหุ้น	มีมูลค่าราคาพาร์หุ้นละ	10	บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

	 ปัจจุบันประกอบด้วย	 1.กลุ่มมิตซูบิชิอีเล็คทริก	 ประเทศญี่ปุ่น	 2.กลุ่มโพธิวรคุณ	 3.กลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายและอื่นๆ	 ใน

อัตราส่วน	41.15%	:	24.65%	:	34.20%	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	คอร์ปอเรชั่น	โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น	

40.81%

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นสร้างสรรองค์กรด้วยนโยบายการด�าเนินงานหลัก	3	ประการ	เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกๆ	ด้านทั้ง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	คุณภาพ	ความปลอดภัย	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ	“We	Balance	for	the	

Best”

	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	 ISO	9001	ส�าหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า	พัดลมระบายอากาศ	

เครือ่งป๊ัมน�้า	และผลิตภณัฑ์ตู้เย็น	และยังได้รับการรับรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม	(ISO14001)เพือ่สร้างความมัน่ใจต่อลกูค้า

ถึงมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ

	 บริษัทฯ	ได้ใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริษัทฯ	ผลิตตลอดมา	ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

ได้มีการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ	(PREMIUM	SAFETY	)	ซึ่งเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์

ตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท	 มิตซูบิชิ	 อีเล็คทริก	 คอร์ปอเรชั่น	 ประเทศญี่ปุ่น	 โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์และการเลอืกใช้วสัดทุีป้่องกนัไฟลกุลามและมคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค	นอกจากนัน้ในระบบการผลติและตวัผลติภณัฑ์	

ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 กิจกรรมการลดปริมาณสารที่เป็นมลพิษต่อมนุษย์

และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการลดการใช้สารอันตราย	6	ชนิด	ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน	RoHS	(Restriction	of	the	

use	of	certain	hazardous	substances	in	electrical	&	electronic	equipment)	ซึ่งได้แก่	ตะกั่ว	ปรอท	แคดเมียม	โครเมี่ยม

เฮกซะวาเเลนซ์	โพลิมิเนทไบฟีนิล	(PBB)	และโพลิโบรมิเนท	ไดฟีนิล	อีเทอร์	(PBDE)	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า	 “มิตซูบิช	ิ อีเล็คทริค”	 ได้แก่	 ตู้เย็น	

พัดลม	พัดลมระบายอากาศ	เครื่องปั๊มน�้า	และเครื่องเป่ามือ	ทั้งตลาดภายในประเทศ	และตลาดต่างประเทศ	

	 ส�าหรบัตลาดภายในประเทศ	บริษทัฯ	ได้ด�าเนนิการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ่านทางบรษิทัตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศรายเดียว

คือ	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้จ�าหน่ายสินค้าไปยังตัวแทนจ�าหน่ายทั่วประเทศ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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	 ส�าหรับตลาดต่างประเทศ	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ	ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท	มิตซูมิชิ	อิเล็คทริค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	มากกว่า	20	ประเทศ	เช่น	ตลาดประเทศญี่ปุ่น	ฮ่องกง	ไต้หวัน	

ตลาดในแถบโอเชยีเนยี	(ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด์)	ตลาดแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	(สงิคโปร์	มาเลเซีย	และตลาดแถบประเทศ

เพื่อนบ้าน)	ตลาดเอเชียกลาง	และตลาดตะวันออกกลาง	เป็นต้น

 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ	 คือ	 รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้แก่	 ตู้เย็น	 พัดลม	 พัดลมระบายอากาศ 

เครื่องปั๊มน�้า	และเครื่องเป่ามือ	ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ส�าหรับรอบปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	มีนาคม	ปี	2555,	2554	และ	2553	 

ดังต่อไปนี้

มูลค่า	:	ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

31 มีนาคม 2555 31 มีนาคม 2554 31 มีนาคม 2553

ล้านบาท

%ต่อยอด

ขายรวม ล้านบาท

%ต่อยอด

ขายรวม ล้านบาท

%ต่อยอด

ขายรวม
มูลค่าการจ�าหน่ายภายในและต่างประเทศ
	 	 พัดลม	และ	พัดลมระบายอากาศ
	 	 ตู้เย็น
	 	 เครื่องปั๊มน�้า
	 	 เครื่องเป่ามือ
	 	 อื่นๆ

1,229.07
7,424.89
667.62
24.25
49.35

13.08
79.02

7.11
0.26
0.53

1,042.86
6,205.35
645.03

50.36

13.13
78.12
8.12

0.63

970.24
5,012.82
564.99

43.20

14.72
76.05
8.57

0.66
รวมมูลค่า 9,395.18 100.00 7,943.60 100.00 6,591.25 100.00

ที่ดิน, อาคาร และเครื่องจักร 

	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน	อุปกรณ์ส�านักงาน	

ยานพาหนะ	 และงานระหว่างก่อสร้างมีมูลค่าตามบัญชี	 ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 2555	 เท่ากับ	 905	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ 

มกีรรมสทิธิใ์นสนิทรพัย์ทุกรายการซ่ึงได้มาโดยการลงทนุและไม่มภีาระผกูพนัใดๆ	โดยมรีายละเอยีดของสนิทรพัย์ทีส่�าคญั	ดงันี	้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี

1.	ที่ดินและส่วนปรับปรุง 136.86
2.	อาคารและส่วนปรับปรุง 76.05
3.	เครื่องจักรและอุปกรณ์ 335.35
4.	เครื่องมือเครื่องใช้	ในโรงงาน 265.23
5.	อุปกรณ์ส�านักงานและยานพาหนะ 16.71
6.	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 74.80

	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	มีการลงทุนในบริษัท	สไมล์	ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด	จ�านวน	3	ล้านบาท	คิดเป็น	1	ใน	3	ส่วนของ

เงินทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วม	ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมในสัดส่วนเท่าๆ	กัน	3	บริษัท	คือ	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด	และบริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	คอนซูมเมอร์โปรดักส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	โดย

บริษัท	สไมล์ซุปเปอร์เอ็กซ์เพรส	จ�ากัด	ได้ด�าเนินธุรกิจในการจัดส่งสินค้าจากกลุ่ม	3	บริษัทดังกล่าว	ไปยังลูกค้าในประเทศและ

ต่างประเทศ	ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการส่งมอบสินค้าและประหยัดค่าใช้จ่าย	โดยมิได้มุ่งเน้นก�าไร	เนื่องจากมิได้จัด

ส่งสินค้าให้บริษัทอื่นๆ	ทั่วไป

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บรษิทัฯ	เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายสินค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	ได้แก่	ตูเ้ยน็	พดัลม	พดัลมระบายอากาศ	เครือ่งป๊ัมน�า้	และ 

เครือ่งเป่ามอื	บรษิทัฯ	ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลอืในด้านเทคโนโลยสี�าหรบัการพฒันาออกแบบและการผลติจากบรษิทั	

มิตซบิูชิ	อเีล็คทรกิ	คอร์ปอเรชัน่	ประเทศญีปุ่น่	โดยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมคุีณภาพ	มคีวามปลอดภัย	และใช้เทคโนโลยท่ีีทันสมยั 

เพื่อให้สินค้าสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

 ผลติภัณฑ์ตูเ้ยน็	เป็นผลติภณัฑ์หลกัในการผลติและจ�าหน่ายของบรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	ได้น�าแนวความคดิส�าหรบัการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ตอบสนองต่อทุกๆ	ไลฟ์สไตล์	ดังนี้	

	 1)	 Unique	Design	การออกแบบรปูลกัษณ์ภายนอกทีโ่ดดเด่น	สวยงาม	สร้างความแตกต่างอย่างชดัเจน	สวยสง่า	โดดเด่น 

พร้อมสีสันสวยงาม	 เสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามเข้ากับการตกแต่งภายในบ้านได้อย่างลงตัว	 ดีไซน์ใหม่ของรุ่น	 1	 ประตู	 และ	 2	

ประตู	ที่ล�้าสมัย	มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น	ด้วยเลเยอร์ประตูสไตล์	3D	โค้งมน	 เปิดง่ายไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากด้านบน	และ

ด้านข้าง	ขอบซ้ายขวาดูสมดุลย์	สวยเหนือชั้นพร้อมสีสันที่แตกต่าง	พร้อมเทคโนโลยีความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้วย	DC	

Fan	Motor	และเสริมฉนวนกันความร้อนภายในบานประตู	ช่วยประหยัดพลังงาน

	 2)	 Easy	to	Use	ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยทั้งภายในและภายนอก	โดยเน้นในเรื่องของความสะดวกสบาย	ประหยัด

เวลา	และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของผู้บริโภค

	 3)	 Healthy	Technology	เทคโนโลยีการถนอมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี	การออกแบบโดยสร้างพื้นที่แห่งความสะอาดด้วย

เทคโนโลยี	อาทิ	

	 •	 แผ่นกรองนาโนไททาเนีย่มพร้อมหลอดแสงว-ีเลด	ลดกลิน่ได้รวดเรว็กว่าเดมิถงึ	12	เท่า	

	 •	 Anti-bacteria	ผนงัภายในช่องแช่แขง็และช่องแช่เยน็ผสมสารแอนตีแ้บคทีเรยี	ช่วยยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยี

	 •	 ช่องแช่ผักอานภุาพแสงสีส้ม	ตดิตัง้หลอด	LED	แหล่งก�าเนดิแสงสส้ีม	ช่วยรกัษาคณุค่าวติามนิซใีนผกัใบเขยีวได้นานวนั

	 •	 ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทางผสานประจลุบ	ส่งความเยน็สูช่ัน้วางขวดหรอืทกุมมุของการแช่ให้อาหารคงความสด

และเพิม่ความชุ่มชื้นภายในตู้

	 4)	 High	Quality	with	Environmental	Friendly	&	Energy	Saving	มาตรฐานคุณภาพสินค้าสูงที่ลูกค้าเชื่อมั่น	รวมทั้ง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และประหยัดพลังงาน

	 	 Premium	Safety	มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะของผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ	อีเล็คทริค	ที่

ค�านงึถงึความปลอดภยัในการใช้งานสูงสุดแก่ผูบ้รโิภค	ชิน้ส่วนวสัดตุ่างๆ	ในผลติภณัฑ์ได้ถกูคดัสรรเลอืกใช้	และเพิม่เตมิตามเกณฑ์

ดังนี้	ใช้วัสดุที่ไม่ลุกลามไฟในชิ้นส่วนต่างๆ	ใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว	อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟ

เกินก�าหนด	รวมถึงชิ้นส่วนที่ป้องกันความร้อนเกินก�าหนด	เป็นต้น	

	 	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อก�าหนดในด้านการประหยัด

พลังงาน	รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนด	RoHS

	 	 ปัจจุบันบริษัทฯ	ได้มีการผลิตตู้เย็นในประเภทต่างๆ	เช่น	ตู้เย็น	1	ประตู	2	ประตู	3	ประตู	และตู้แช่แข็ง	เป็นต้น	ด้วย

สายการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย	เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	นอกจาก

นั้นยังได้มีการพัฒนารุ่นใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่องในทุกๆ	ปี	โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการวิจัย	พัฒนา	

 

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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 ผลิตภัณฑ์พัดลมและพัดลมระบายอากาศ	บริษัทฯ	ได้มีการผลิต	พัดลม	เป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทฯ	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

บริษัทฯ	เมื่อปี	พ.ศ.2507	และในปี	พ.ศ.2509	บริษัทฯ	ก็ได้มีการเริ่มการผลิตพัดลมระบายอากาศ	บริษัทฯ	ได้เน้นการพัฒนา

และออกแบบผลิตภัณฑ์	 เพื่อให้มีระบบการกระจายลมท่ีเหมาะกับการใช้งาน	 มีมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีความทนทานและปลอดภัย 

มีการออกแบบให้มรีปูลกัษณ์และสสีนัสดใสไม่ซ�า้ใครกบัรุน่มายวนิดีท่ี้เพ่ิม	2	สใีหม่	คือ	สม่ีวงและสส้ีมท�าให้มสีถีงึ	7	ส	ีครบ	7	วัน 

(7	Days	7	Colors)	รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามมาตรฐานความปลอดภัย	และข้อก�าหนดด้านประหยัดพลังงานและ

การใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ค�านึงต่อผลกระทบของสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนด	RoHS	

	 บริษัทฯ	ได้มีการพัฒนาพัดลมในแบบต่างๆ	เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน	ปัจจุบันได้มีการผลิตในแบบต่างๆ	เช่น	พัดลม

แบบตั้งโต๊ะ	แบบตั้งพื้น	แบบตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ	แบบติดผนัง	แบบโคจร	และแบบติดตั้งเพดาน	ซึ่งแต่ละแบบจะมีรุ่นที่มีขนาดใบพัด

ตามความเหมาะสม	รวมถึงการพัฒนามอเตอร์พัดลมแบบปิดที่มีประสิทธิภาพสูง	ป้องกันสิ่งแปลกปลอม	มีความทนทานต่อการ

ใช้งานและมีความปลอดภัยสูง

 พัดลมระบายอากาศ	บรษิทัฯ	ได้มกีารผลติพัดลมระบายอากาศในหลายรปูแบบ	เพ่ือท่ีให้เหมาะสมกับการใช้งานและการ

ติดตั้งกับสถานที่	อาคาร	บ้านเรือน	หรือห้องต่างๆ	เช่น	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง	แบบติดกระจก	แบบฝังฝ้าไม่ต้องใช้ท่อ

ระบายอากาศ	และแบบต่อท่อฝังฝ้า	ซึง่การพฒันาพัดลมระบายอากาศจะค�านึงถงึการระบายอากาศท่ีมแีรงดนัสงู	ความสะดวกใน

การตดิตัง้ใช้งาน	มกีารออกแบบใบพดัพเิศษโดยยดึหลัก	Aerodynamics	ท่ีควบคุมการเคล่ือนไหว	ความปรวนแปรและการหมนุวน

ของอากาศให้เกิดน้อยท่ีสุด	ในรุ่นใหม่ได้มีการพฒันาชตัเตอร์แบบใหม่	ช่วยให้การเปิด-ปิดชตัเตอร์นุม่นวลขึน้	เพิม่แรงต้านอากาศ

จากภายนอก-ภายใน	รวมทั้งได้มีการออกแบบใบพัดขนาด	6	นิ้ว	ดีไซน์ใหม่	ช่วยลดเสียงรบกวน	นอกจากนั้นการพัฒนาพัดลม

ระบายอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	ข้อก�าหนดในด้านการประหยัดพลังงาน	และการใช้วัสดุ	วัตถุดิบที่ค�านึงถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนด	RoHS

	 ในเดือนพฤษภาคม	 2554	 ทีผ่่านมานี	้ นบัเป็นปีแห่งความส�าเรจ็อกีปีหนึง่ทีบ่รษิทัฯ	 สามารถผลติพดัลมได้ครบจ�านวน	 20	 

ล้านเครือ่ง	นับตั้งแต่ประกอบกิจการเป็นต้นมา	ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่ส�าคัญของผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

 เครือ่งป๊ัมน�า้	บรษัิทฯ	ได้มกีารผลติเครือ่งป๊ัมน�า้ทีม่แีรงดนัสบูน�า้และส่งน�า้สงู	ซึง่ได้น�าการออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยี

ของเครื่องปั๊มน�้าจากประเทศญี่ปุ่นมาผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	 และใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ค�านึง

ต่อผลกระทบของสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนด	RoHS	บริษัทฯ	ได้มีการผลิตเครื่องปั๊มน�้าในแบบต่างๆ	ให้เหมาะกับการใช้งานของ

ผู้ใช้	เช่น	เครื่องปั๊มน�้าแบบสูบน�้าจากบ่อน�้า	หรือถังพักน�้า	แบบท�างานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน�้า	และบริษัทฯ	ได้

มีการพัฒนา	เครื่องปั๊มน�้าแบบท�างานอัตโนมัติแรงดันคงที่	(Constant	Pressure	Pump)	และล่าสุดบริษัทฯ	ได้มีการพัฒนาการ

ผลิตรุ่น	เครื่องปั๊มน�้าแบบอินเวอร์เตอร์	ที่มีระบบการควบคุมการท�างานซึ่งประหยัดพลังงาน	(ควบคุมการใช้พลังงานสัมพันธ์กับ

ปริมาณการใช้)นอกจากเครื่องปั๊มน�้ามีแบบต่างๆ	ให้เลือกแล้วในแต่ละแบบ	บริษัทฯ	ยังได้มีการผลิตแยกรุ่นตามขนาดและก�าลัง

เครื่อง	เพื่อให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
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 เครื่องเป่ามือ	(Hand	drier	/	Jet	Towel)	บริษัทฯ	ได้เริ่มท�าการผลิตเครื่องเป่ามือขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน	

2554	โดยบริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	คอร์ปอเรชั่น	 ให้เป็นฐานการผลิตเครื่องเป่ามือรุ่น	Mini	

(Jet	Towel	Mini)	โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนจนถึงการประกอบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	รวมถึงการควบคุมคุณภาพ

ในการผลิตอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน	จุดเด่นของเครื่องเป่ามือของทางบริษัทฯ	จะมุ่งเน้นไปที่ความสะดวกทั้งในการติดตั้ง	การ

ใช้งาน	การท�าความสะอาดและการดูแลรักษา	และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

1.	 ติดตั้งง่าย

•	 ผลิตภัณฑ์มีขนาดกะทัดรัด	ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

•	 สายไฟมีความยาวถึง	1.5	เมตร	พร้อมเต้าเสียบ	ช่วยลดงานเดินระบบไฟโดยไม่จ�าเป็น

•	 มีสวิตช์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าตัวเครื่องอยู่ภายใน	ไม่จ�าเป็นต้องติดตั้งสวิตช์ภายนอก

2.	 ใช้งานสะดวก

•	 บริเวณช่องเป่าแห้งได้ภายใน	5	–	9	วินาที	ด้วยลมความเร็วสูง

•	 สามารถปรับแรงลมได้หลายระดับ	รวมถึงสามารถเลือก	เปิด-ปิด	ระบบลมร้อนได้

•	 เสียงเงียบกว่า	โดยการพัฒนารูปร่างของช่องส่งลมแบบใหม่

3.	 ลดเวลาในการท�าความสะอาดและดูแลรักษา

•	 มีถาดเก็บน�้าภายในตัวเครื่อง	จึงไม่ท�าให้เกิดคราบน�้าไปจับที่ผนัง	หรือพื้นห้องน�้า

•	 มีตัวเครื่องท�าจากพลาสติกชิ้นเดียว	 และผสมสารป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจึงเกิดคราบสกปรก 

	 ได้ยาก	และง่ายต่อการเช็ดท�าความสะอาด

4.	 ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 ให้มือแห้งสะอาด	รู้สึกสบาย	และไม่ท�าให้เกิดคราบน�้าเปรอะเปื้อนกับสิ่งของที่จับต้อง

•	 ลดปริมาณการใช้กระดาษ	หรือผ้าเช็ดมือ	โดยมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่ต�่ากว่า

•	 ประหยัดพลังงาน	ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมถึง	15%

•	 วัสดุทุกชิ้นที่ใช้เป็นไปตามข้อก�าหนด	RoHS

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 บริษัทฯ	มี	3	ฐานตลาดหลัก	ได้แก่	ตลาดในประเทศ	ตลาดประเทศญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศอื่นๆ	ซึ่งในปีงบประมาณ	

2554	 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	 32:53:15	 ตามล�าดับ	 โดยตลาดในประเทศได้จัดจ�าหน่าย	 ผ่านบริษัท	 มิตซูบิชิ	 อีเล็คทริค	 

กันยงวัฒนา	จ�ากัด	ซึ่งมีร้านตัวแทนจ�าหน่ายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย	

	 ส�าหรบัตลาดต่างประเทศบรษัิทฯ	ได้ส่งออกโดยผ่านบรษิทัในกลุ่มมติซบูชิ	ิอเีล็คทรกิ	เป็นส่วนใหญ่	ซึง่มตีวัแทนจดัจ�าหน่าย

อยู่ทั่วโลกทั้งในตลาดเอเชีย	โอเชียเนีย	ตลาดตะวันออกกลาง	เป็นต้น

	 ตลาดภายในประเทศ	 ยอดการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา	 มียอดที่เกินจากเป้าหมาย

และมยีอดเติบโตจากช่วงเดยีวกนัของปีงบประมาณก่อน	ถงึแม้ว่าจะมวีกิฤตนิ�า้ท่วมในช่วงเดอืนตลุาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน	2554	

และส่งผลกระทบต่อการผลิต	แต่จากการปรับตัวอย่างรวดเร็วท�าให้บริษัทฯ	สามารถขยายการจ�าหน่ายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม 

ผู้บริโภคที่มีการซื้อสินค้าทดแทนความเสียหายจากน�้าท่วม	 สินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 ยังคงได้รับความนิยมและครอง

ต�าแหน่งผูน้�าทางการตลาดตัง้แต่ระดบักลางจนถงึระดบับน	ส�าหรับผลิตภัณฑ์ตูเ้ย็น	บริษัทฯ	ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ	

โดยมีการน�าเสนอสินค้าสีใหม่ในรุ่น	1	ประตู	2	ประตู	และ	3	ประตู	 โดยมีสีสันที่สวยงาม	ทันสมัย	และเพิ่มความสะดวกใน

การใช้งาน	และประหยัดพลังงานที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งท�าให้ได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดอย่างต่อเนื่อง	ส�าหรับการขายผลิตภัณฑ์พัดลม 

พัดลมระบายอากาศ	และเครื่องปั๊มน�้า	ในปี	2554	มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นจากนโยบาย

ภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งการน�าเสนอสีใหม่ของ	พัดลมภายใต้แนวคิด	7	วัน	7	สี	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส�าหรับ

ผู้บริโภค	
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	 ตลาดญี่ปุ่น	 สืบเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม	 2554	 ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจญี่ปุ่น	ท�าให้ผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่นมีการชะลอการซื้อสินค้า	นอกเหนือจากนั้น	ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นยัง

คงมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น	อย่างไรก็ตาม	จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ	เข้าไปในตลาดอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งการปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์ด้านการตลาดท้ังในด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ�าหน่ายใหม่ๆ	 รวมทั้งการวางแผนการขายและแผนการผลิตให้

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด	ท�าให้ภาพรวมของการขายในปีทีผ่่านมาเพ่ิมขึน้เกินจากเป้าหมายทีว่างไว้	รวมทัง้มเีปอร์เซน็ต์

การเติบโตในระดับสูง

	 ส�าหรับการส่งออกไปตลาดต่างประเทศอื่นๆ	สภาพตลาดยังคงมีการแข่งขันด้านราคา	และรูปแบบของผลิตภัณฑ์	รวมทั้ง

การประหยดัพลงังาน	จากความส�าเร็จด้านกลยุทธ์การขยายยอดขายโดยการเพิม่ตวัแทนจ�าหน่ายไปยงัต่างประเทศ	โดยเฉพาะใน

กลุ่มประชาคมอาเซียน	รวมทั้งการเพิ่มจ�านวนการแสดงสินค้าในร้านต่างๆ	 ให้มากขึ้น	นอกจากนี้	 ยังได้มีการปรับเปลี่ยนแปลง

กลยทุธ์ด้านการตลาดในแต่ละประเทศให้สอดคล้องกบัสภาพการแข่งขนัในปัจจบุนั	ผลการด�าเนนิการดงักล่าวได้ส่งผลให้ยอดขาย

ในปีที่ผ่านมาเกินเป้าหมายที่	วางไว้	รวมทั้งมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตในระดับสูง	แต่อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งด้านต้นทุน	และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดได้เป็นหลัก	รวม

ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ	เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

	 ในปีที่ผ่านมา	 จากภาวะอากาศทั่วโลกที่ร้อนมากขึ้น	 และมีช่วงระยะเวลาท่ียาวนานกว่าเดิมท�าให้การขายสินค้าประเภท

พัดลม	และพัดลมระบายอากาศเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในปีงบประมาณ	2554	ที่ผ่านมา	ทั้งยอดการผลิตและยอดการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์พัดลมและพัดลมระบายอากาศนับรวมทั้งปีมียอดเกินกว่า	1	ล้านเครื่อง	ซึ่งเป็นปีที่	3	ติดต่อกันจากปีก่อนหน้า	และมี

แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ

	 บริษัทฯ	 มีโรงงานผลิต	 ตั้งอยู่เลขที่	 67	หมู่	 11	 ถนนบางนา	 -	 ตราด	กม.20	ต�าบลบางโฉลง	 อ�าเภอบางพลี	 จังหวัด

สมุทรปราการ	10540	ใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทตู้เย็น	พัดลม	พัดลมระบายอากาศ	เครื่องปั๊มน�้า	และเครื่องเป่ามือของ 

บริษัทฯ	

	 (ก)	กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	

	 	 บริษัทฯ	ได้มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	โดยเริ่มจาก	กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่น

ใหม่ๆ	บรษิทัฯ	ได้รบัความร่วมมอืและประสานงานในการออกแบบผลติภณัฑ์และเทคโนโลยีก่ารผลติจากบรษิทั	มติซบูชิ	ิอเีลค็ทรคิ 

คอร์ปอเรช่ัน	 ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งได้มีการศึกษา	 และส�ารวจความต้องการของตลาด	 และน�าไปสู่กระบวนการตกลงสเปคความ

ต้องการกับลูกค้า	จากนั้นบริษัทฯ	จะด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกมา	และน�าไปสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามค�า

สั่งซื้อของลูกค้า

	 	 ลกัษณะของการผลติผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ	มลีกัษณะเป็นระบบการผลติ	ผลติภณัฑ์แบบเชงิมวล	(Mass	Production)	

จากกระบวนการรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการเข้าสู่กระบวนการวางแผนการผลิตและกระบวนการจัดหา	 จัดซื้อ

วตัถดุบิและชิน้ส่วนอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการผลติ	จากนัน้กจ็ะด�าเนนิการเข้าสูก่ระบวนการผลติซึง่จะด�าเนนิการผลติตามแผนการ

ผลิตที่ก�าหนดตามสายงานการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์	 ซึ่งจะมีกระบวนการย่อยที่ส�าคัญในการผลิต	 ได้แก่	 งานผลิตชิ้นส่วน	 งาน

เตรียมอุปกรณ์การผลิต	และงานประกอบและบรรจุเป็นสินค้าส�าเร็จรูป	เป็นต้น	

	 	 ในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์	บรษัิทฯ	ได้ตระหนกัถงึคณุภาพทีด่ขีองผลติภณัฑ์	จะมกีระบวนการตรวจสอบคณุภาพ

ของผลิตภัณฑ์ในทุกๆ	ขั้นตอนของกระบวนการผลิต	ซึ่งท�าให้มั่นใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ก่อนการส่งมอบสินค้า 

สู่ตลาด
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	 (ข)	การบริการด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

	 	 บริษัทฯ	มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย	ซึ่งจะประสานงานกับตัวแทน

จัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	 ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ	 ในการด�าเนินการให้ข้อมูลข่าวสารทางเทคนิคส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์	การอบรมความรู้ทางเทคนิคส�าหรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่	การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการ	แก้ไขปัญหา	การให้ค�าปรึกษา

และข้อแนะน�าการติดตั้ง	 การใช้ผลิตภัณฑ์	 การจัดหาอะไหล่	 และอุปกรณ์การบริการหลังการขาย	 รวมถึงการประสานงานและ

ด�าเนินการร่วมกับตัวแทนจัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทัฯ	มคีวามตระหนกัในผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอนัเกดิจากกระบวนการผลติผลติภณัฑ์รวมถงึงานบรกิารของบรษิทัฯ	

บรษิทัฯ	ได้มีการจดัตัง้นโยบายส่ิงแวดล้อม	(Environmental	Policy)	โดยค�านงึถงึการสร้างสมดลุต่อสิง่แวดล้อมโลกและสิง่แวดล้อม

ในสังคมท้องถิ่น	และจัดสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Management	System	:	EMS)	ที่มีความสอดคล้อง

ตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน	ISO	14001	เป็นเกณฑ์	

	 ในปีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้มีการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	ทีต่อบสนองต่อนโยบายสิง่แวดล้อม	เช่น	กจิกรรมส�าคญัๆ	ดงัต่อไปนี	้

	 •	 กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท�าอันตรายต่อมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อม	ภายใต้ข้อก�าหนด	RoHS	ซึ่งเป็นการจ�ากัด	

หรือลดการใช้สารอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 •	 การลดการใช้สารท�าความเย็นที่มีผลกระทบต่อการท�าลายชั้นบรรยากาศโลก	 โดยได้ใช้สารท�าความเย็นท่ีเหมาะสม

แทน	เพื่อลดและป้องกันการเพิ่มสูงของอุณหภูมิโลก

 •	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่	 ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านการประหยัดพลังงาน	 ในแต่ละตลาดทั้งตลาดในประเทศ

และตลาดต่างประเทศ

 •	 การด�าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์การใช้พลังงาน	อาทิ	การลดโหลดการใช้งานเครื่อง	Air	Compressor	การลดก�าลัง

วัตต์ของหลอดไฟฟ้าฟลูออเรเซนส์	การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	เป็นต้น

 •	 การด�าเนินการจัดการและควบคุมกากขยะอุตสาหกรรมอันอาจเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	สังคมท้องถิ่น	 ให้เป็นตาม

ข้อก�าหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม	หรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้มีการเผยแพร่นโยบายส่ิงแวดล้อมไปสู่พนักงานทุกคนของบริษัทฯ	 โดยการฝึกอบรมและท�ากิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	 รวมทั้งการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังบริษัทในเครือ	 และบริษัทต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 	 อีกทั้งการจัดตั้ง

คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม	และมีระบบติดตามและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	(EMS)	ให้เกิดการด�าเนินกิจกรรมตาม

นโยบาย	และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

	 	 -	ไม่มี	-

 ข้อพิพาททางกฎหมาย

	 	 -	ไม่มี	-
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 มีทุนจดทะเบียนฯ	 220	 ล้านบาท	 เรียกช�าระแล้ว	 220	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 22	 ล้านหุ้นมูลค่า 

หุ้นละ	10	บาท

ผู้ถือหุ้น

	 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	30	มีนาคม	2555

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น % ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

1.	 บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	คอร์ปอเรชั่น 8,978,020 40.81

2.	 บริษัท	โพธิวรคุณ	จ�ากัด 1,960,024 8.91

3.	 บริษัท	เค.วาย.อินเตอร์เทรด	จ�ากัด 1,773,024 8.06

4.	 บริษัท	กันยง	จ�ากัด 697,324 3.17

5.	 นางกมลวรรณ	 โพธิวรคุณ 683,879 3.11

6.	 นายสมจินต์	 ลีลาเกตุ 610,000 2.77

7.	 นายศุภชัย	 สุทธิพงษ์ชัย 510,000 2.32

8.	 นางเพ็ญจันทร์	 วิสุทธิพันธ์ 479,089 2.18

9.	 นายชญานินทร์	 โพธิวรคุณ 271,483 1.23

10.	นายสุทธิพงษ์	 เวศย์วรุตม์ 179,600 0.82

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	30	มีนาคม	2555

จำานวนราย จำานวนหุ้นรวม คิดเป็น%

1.	ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตซูบิชิ	อีเล็คทริก*1 3 9,053,020 41.15

2.	ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ*2 9 5,422,406 24.65

3.	ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ 2,782 7,524,574 34.20

ยอดรวม 2,794 22,000,000 100.00

หมายเหตุ	:	-	บริษัทฯ	มีผู้ถือหุ้นไทย	2,764	ราย	มีสัดส่วนของจ�านวนหุ้นคิดเป็น	57.79%	และผู้ถือหุ้นต่างด้าว	30	ราย	คิด

เป็น	42.21%

*1. ผู้ถือหุ้นกลุ่มมิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	ประกอบด้วย

-	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	คอร์ปอเรชั่น 8,978,020 40.81

-	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเล็คทริก	เอเชีย	พี	ที	อี	จ�ากัด	 70,000 0.32

-	บริษัท	เซ็ทซึโย	แอสเทค	คอร์ปอร์เรชั่น	จ�ากัด 5,000 0.02

โครงสร้างเงินทุน
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*2. ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ	ประกอบด้วย

-	บริษัท	กันยง	จ�ากัด 697,324 3.170

-	บริษัท	เค.วาย.	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด 1,773,024 8.059

-	บริษัท	โพธิวรคุณ	จ�ากัด 1,960,024 8.909

-	นางกมลวรรณ	 โพธิวรคุณ 683,879 3.109

-	นายชญานินทร์	 โพธิวรคุณ 271,483 1.230

-	นางวัฒนี	 โพธิวรคุณ 30,672 0.140

-	นางสาวลภัสรดา	โพธิวรคุณ 4,000 0.020

-	นายวรภาส	 โพธิวรคุณ 1,000 0.004

-	นางสาวบุษกร	 โพธิวรคุณ 1,000 0.004

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล	 ในอัตราประมาณร้อยละ	50	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ

การเงิน	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	ทั้งนี้	ย่อมขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
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http://www.mitsubishi-kye.com

E-mail : information@kye.meap.com
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