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กำาไรสุทธิตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2555

ณ วันที่ 31 มีนาคม
จุดเด่นจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 2556 2555 2554
รายได้จากการขาย 9,555 9,395 7,944

รายได้รวม 10,183 9,809 8,258

ก�าไรขั้นต้น 1,570 1,706 1,541

ต้นทุนขาย 7,985 7,689 6,403

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,225 1,222 1,078

ก�าไรสุทธิ 860 696 623

สินทรัพย์รวม 6,222 5,807 5,098

หนี้สินรวม 2,003 2,101 1,759

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,219 3,706 3,339

อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2555 2554
อัตราส่วนก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.44 7.09 7.55

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 21.70 17.56 18.86

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 14.30 11.57 12.68

อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) - 50.02 50.32

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.47 0.57 0.53

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 39.08 31.63 28.32

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 15.82 14.25

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 191.76 168.48 151.75

จ�านวนพนักงาน 1,191 1,162 1,163

ผลการขายผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่ เม.ย.2555 - มี.ค.2556

จุดเด่นในรอบปี

13% 
พัดลม

78% 
ตู้เย็น

8% 
เครื่องปั๊มนำ้า

1% 
เครื่องเป่ามือ

0% 
อื่นๆ
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ในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของไทยยังคง

ขยายตัวได้ดีในอัตราร้อยละ 6.4 และมีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกมีการชะลอตัว อันเนื่อง 

มาจากปัญหาหนี้สาธารณะที่ยืดเยื้อในยุโรป การชะลอตัวของ

เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน แต่เศรษฐกิจของ

ไทยมีภาคการลงทุนและภาคการบริโภคในประเทศที่ขยายตัว 

ในอัตราสูงเป็นตัวรองรับ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีอัตราการเติบโตของยอดรายได้จาก

การขายรวมของบริษัทฯ ได้บรรลุที่ร้อยละ 1.7 โดยมีอัตราการ

เตบิโตจากการขายในประเทศร้อยละ 10 และจากการส่งออกไป

ประเทศอื่นๆ ร้อยละ 23 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ 

ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 

ส�าหรับการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “มติซบูชิ ิอเีลค็ทรกิ” แยกตามตลาด 

สดัส่วนการขายจากตลาดหลกัประเทศญีปุ่น่มีสดัส่วนร้อยละ 47 

ตลาดต่างประเทศอืน่ๆ ร้อยละ 18 และจากตลาดในประเทศร้อยละ 

35 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการ

ด�าเนนิกจิกรรมการปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

กิจกรรมการลดต้นทนุ และรวมถงึการควบคมุการใช้จ่ายในการ

จดัการโดยรวม เพือ่ให้อยู่ในกรอบทีส่ามารถควบคมุได้อย่างเป็น

ระบบ 

บรษิทัฯ มผีลประกอบการโดยมกี�าไรสทุธอิยูท่ี ่860 ล้านบาท 

ซึง่มอีตัราเติบโตทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 23.6 เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว โดย

ปัญหาหลักที่ส�าคัญในการประกอบธุรกิจในปีนี้จะเป็นเรื่องของ

ต้นทนุวตัถดุบิทีม่รีาคาเพ่ิมสงูขึน้ และการปรบัเพ่ิมอตัราค่าจ้าง

แรงงานขั้นต�่า อย่างไรก็ดี จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารได้ดีจึงสามารถท�าให้เกิดผลก�าไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
(นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ส�าหรบัในปีงบประมาณ 2556 ภาวะเศรษฐกจิของโลกและ

ภาวะเศรษฐกิจของไทย มีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่ง

เป็นผลจากนโยบายของภาครัฐที่มีโครงการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหาอุทกภัย และการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  

น่าจะเริม่มเีมด็เงนิออกมามากขึน้ ประกอบกบัภาคการลงทนุมี

แนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของการลงทุนภาค

เอกชนทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้อง

เผชญิและเตรยีมการรองรบักบัผลกระทบจากปัจจยัส�าคญัต่างๆ 

อาทิ เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล ภัยธรรมชาติทั้งใน

ประเทศไทย รวมถงึภยัธรรมชาตใินต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่

ประเทศที่บริษัทฯ มีการส่งออก ความผันผวนจากราคาน�้ามัน 

ราคาต้นทนุวตัถดุบิและชิน้ส่วน การขาดแคลนแรงงานในตลาด 

และรวมถึงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพนักงาน 

ของบริษัทฯ จะพยายามร่วมแรงและร่วมใจกันปฏิบัติงาน  

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จจน

สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะผูบ้รหิารตลอดจนพนกังาน

ของบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีอุปการคุณ 

ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ  

และให้การสนับสนุนต่อบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา จนท�าให้

บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ 31 มีนาคม 2556

นายธนบดี กุสินทร์เกิด
กรรมการ

นายทาเคโนริ อะดาชิ
กรรมการ

นายศุภชัย เศรษฐเสถียร
กรรมการ

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ประธานกรรมการ

นายโกมล วงศ์ทองศรี
กรรมการ

นายซาดาฮิโร โทมิตะ
รองประธานกรรมการ

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
กรรมการ

นายทาดาชิ คาวาโกอิชิ
กรรมการ

นายฮิเดอากิ นากาโตโมะ
กรรมการ

นายโยชิฟูมิ เบปปุ
กรรมการ

นายโยะชิคะซึ นันคาคุ
กรรมการ

นายประพนธ์ โพธิวรคุณ
กรรมการ

พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี
กรรมการ

นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
กรรมการ

นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการ



1.	 เสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
Q : Quality	 ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์
	 		 ที่สูงด้วยคุณภาพ
D : Delivery	ร่วมผลิตสินค้าสนองความต้องการ
	 		 ของลูกค้าตรงตามประเภท	จำานวน
	 		 และเวลาที่กำาหนด
C : Cost	 ร่วมนำาเสนอสินค้าด้วยต้นทุน
	 		 และราคาที่สมเหตุสมผล

New Hybrid
Design

2.	 เสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างการบริหาร
•	 ร่วมพัฒนาระบบการประสานงานที่ดีระหว่างงานการตลาด
	 และงานการผลิต

•	 ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง

•	 ร่วมรณรงค์ลดต้นทุนโดยรวม

•	 ร่วมเสริมแรงจูงใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ

•	 ร่วมศึกษาพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ	เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืน

3.	 เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางธุรกิจ
•	 ร่วมเสริมความเข้มแข็งในพื้นฐานระบบการจัดการโดยรวม	

(ประกอบด้วยระบบคุณภาพ	สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	
การยึดมั่นใน	ข้อกำาหนด	ทางกฎหมาย	หลักจริยธรรม	
หลักธรรมาภิบาล	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และอื่นๆ)

•	 ร่วมพัฒนายกระดับศักยภาพความสามารถของพนักงาน

•	 ร่วมเสริมความแข็งแกร่งในระบบแรงงานสัมพันธ์

•	 ร่วมเสริมความแข็งแกร่งในการสมัครสมานสายสัมพันธ์อัน
ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย	(ประกอบด้วยพนักงาน	ลูกค้า

	 คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	ชุมชนในสังคมและหน่วยงานราชการ
	 ที่เกี่ยวข้อง)

นโยบายการบริหาร
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 2554

สินทรัพย์ บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,404,956,645  23  2,546,269,221  44  2,218,973,768  44 

เงินลงทุนชั่วคราว  980,000,000  16  -  - 

ลูกหนี้การค้า  1,058,335,371  17  1,143,357,278  20  1,007,884,021  20 

ลูกหนี้อื่น  341,936,374  5  61,135,219  1  37,581,373  1 

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  38,145,180  1  62,436,612  1  30,434,987  1 

สินค้าคงเหลือ  1,009,747,651  16  865,256,832  15  733,622,368  14 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  4,931,720  0  4,843,815  0  3,573,590  0 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,838,052,941  78  4,683,298,977  81  4,032,070,107  79 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย  16,842,350  0  16,500,002  0  30,862,727  1 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  17,330,937  0  14,800,366  0  13,446,984  0 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  157,361,700  3  157,361,700  3  157,361,700  3 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  10,359,962  0  11,497,734  0  14,305,380  0 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,161,334,194  19  905,011,852  16  832,670,590  16 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  20,777,356  0  19,054,462  0  17,137,747  0 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,384,006,499  22  1,124,226,116  19  1,065,785,128  21 

รวมสินทรัพย์  6,222,059,440 100  5,807,525,093 100  5,097,855,235 100

งบการเงิน
ก)	 สรุปรายงานการสอบบัญชี

 รายงานการสอบบัญชีในช่วงระยะเวลา 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556, 2555 

และ 2554 ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของแต่ละปี ของบรษัิท กนัยงอเีลคทรกิ จ�ากดั 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข)	 สรุปงบการเงิน

 งบการเงินเปรียบเทียบส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556, 2555 และ 2554



06 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2555 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บาท % บาท % บาท %

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า  1,004,196,129  16  1,071,178,587  18  870,948,274  17 

เจ้าหนี้อื่น  459,986,075  7  438,918,571  8  377,958,958  7 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  8,102,397  0  61,712,467  1  24,392,492  0 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  18,871,597  0  7,022,923  0  13,792,616  0 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,491,156,198  24  1,578,832,548  27  1,287,092,340  25 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย  366,538,165  6  384,714,016  7  340,593,071  7 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  126,128,840  2  117,084,857  2  110,271,804  2 

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  19,583,846  0  20,397,958  0  21,321,449  0 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  512,250,851  8  522,196,831  9  472,186,324  9 

รวมหนี้สิน  2,003,407,049  32  2,101,029,379  36  1,759,278,664  35 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน  220,000,000  4  220,000,000  4  220,000,000  4 

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  220,000,000  4  220,000,000  4  220,000,000  4 

ส่วนเกินทุน

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  726,100,000  12  726,100,000  13  726,100,000  14 

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  7  420,000,000  8 

 ยังไม่ได้จัดสรร  2,818,975,525  45  2,307,161,196  40  1,924,879,328  38 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

  ของเงินลงทุนเผื่อขาย  11,576,866  0  11,234,518  0  25,597,243  1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,218,652,391  68  3,706,495,714  64  3,338,576,571  65 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,222,059,440 100  5,807,525,093 100  5,097,855,235 100



07บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำาหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2556 2555 2554

รายได้ บาท % บาท % บาท %
 รายได้จากการขายและการให้บริการ  9,554,851,202  94  9,395,189,143  96  7,943,600,461  96 

 รายได้จากการลงทุน  535,152,897  5  357,551,526  4  269,636,504  3 

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  26,358,244  16,323,527  - 

 รายได้อื่น  66,503,620  1  39,875,037  0  44,288,026  1 

รวมรายได้  10,182,865,963 100  9,808,939,233 100  8,257,524,991 100

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ  7,985,339,520  78  7,689,057,278  78  6,402,619,455  78 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  541,011,990  5  578,176,710  6  508,985,340  6 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  685,881,655  7  643,803,630  7  564,378,133  7 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  -  -  -  4,912,878  0 

 ต้นทุนทางการเงิน  13,105  0  9,034  0  29  0 

	 รวมค่าใช้จ่าย  9,212,246,270  90  8,911,046,652  91  7,480,895,835  91 

 ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)

 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  3,530,571  0  1,353,382  0  3,945,950  0 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  974,150,264  10  899,245,963  9  780,575,106  9 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  114,297,516  1  203,465,520  2  157,509,218  2 

ก�าไรส�าหรับปี  859,852,748  8  695,780,443  7  623,065,888  8 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

  ของเงินลงทุนเผื่อขาย  342,348  (14,362,725)  21,303,539 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  342,348  0 	(14,362,725) 0  21,303,539  0 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  860,195,096  8  681,417,718  7  644,369,427  8 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  39.08  31.63  28.32 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  22,000,000  22,000,000  22,000,000 



08 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม

งบกำาไรสะสม 2556 2555 2554

บาท บาท บาท
ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

 ยอดยกมาจากปีก่อนรายการปรับปรุง  2,307,161,196  1,924,879,328  1,876,621,440 

 หัก ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  (107,310,125)

 ยอดยกมาจากปีก่อนหลังรายการปรับปรุง  2,307,161,196  1,924,879,328  1,769,311,315 

 หัก จัดสรรก�าไรสุทธิปีก่อน เงินปันผล  (348,038,419)  (313,498,575)  (467,497,875)

 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี  859,852,748  695,780,443  623,065,888 

	 รวมก�าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร  2,818,975,525  2,307,161,196  1,924,879,328 

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  3,260,975,525  2,749,161,196  2,366,879,328 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม

งบกระแสเงินสด 2556 2555 2554

บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี  859,852,748  695,780,443  623,065,888 

	 รายการปรับปรุง

  ค่าเสื่อมราคา  208,081,306  201,311,500  209,589,333 

  ค่าตัดจ�าหน่าย  1,643,490  1,339,426  1,152,370 

  รายได้จากเงินลงทุน  (535,152,897)  (357,551,526)  (269,636,504)

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  12,822,311  9,957,123  9,679,471 

  ต้นทุนทางการเงิน  13,105  9,034  29 

  ขาดทุน(ก�าไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  4,351,207  713,263  998,444 

  กลับรายการ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  (88,919)

  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง  6,733,953  10,644,154  2,441,782 

  ประมาณการค่าประกันความเสียหาย  164,463,362  233,401,666  201,899,888 

  ส่วนแบ่งขาดทุน(ก�าไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (3,530,571)  (1,353,382)  (3,945,950)

  (ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  (1,260,785)  761,333  4,529,308 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  114,297,516  203,465,520  157,509,218 

  ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  832,314,745  998,478,554  937,194,358 



09บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม

งบกระแสเงินสด 2556 2555 2554

บาท บาท บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 

  ลูกหนี้การค้า  79,934,686  (135,443,833)  (183,218,957)

  ลูกหนี้อื่น  1,268,760  (21,774,234)  14,113,145 

  สินค้าคงเหลือ  (151,041,846)  (142,278,617)  (304,715,626)

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (87,905)  (1,270,225)  (930,224)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (16,593)  (2,794,541)  1,210,092 

  เจ้าหนี้การค้า  (66,561,169)  199,966,046  144,566,610 

  เจ้าหนี้อื่น  319,196  39,972,945  51,136,284 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  11,848,674  (6,769,693)  3,417,158 

  จ่ายค่าประกันความเสียหาย  (182,639,213)  (189,280,721)  (158,397,484)

  จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (3,778,328)  (3,144,070)  (6,717,792)

  จ่ายเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  (814,112)  (923,491)  (1,700,499)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  520,746,895  734,738,120  495,957,065 

  จ่ายภาษีเงินได้  (167,907,586)  (166,145,545)  (227,943,297)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  352,839,309  568,592,575  268,013,768 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 รับดอกเบี้ย  62,634,745  76,123,881  36,846,393 

 รับเงินปันผล  176,954,305  265,160,081  213,487,151 

 รับค่าเช่า  14,493,932  14,487,951  14,483,280 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (371,961,066)  (537,726,861)  (472,873,665)

 รับช�าระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  396,252,498  505,725,236  514,472,461 

 ซื้ออุปกรณ์  (443,401,198)  (254,157,101)  (330,361,078)

 ขายอุปกรณ์  2,276,214  3,058,900  2,658,156 

 ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (3,349,791)  (461,600)

 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (980,000,000)

	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ใปใน)	กิจกรรมลงทุน  (1,146,100,361)  72,210,487  (21,287,302)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน  (13,105)  (9,034)  (29)

จ่ายเงินปันผล  (348,038,419)  (313,498,575)  (467,497,875)

	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	(348,051,524) 	(313,507,609) 	(467,497,904)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	สุทธิ 	(1,141,312,576)  327,295,453 	(220,771,438)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน  2,546,269,221  2,218,973,768  2,439,745,206 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ	วันที่	31	มีนาคม  1,404,956,645  2,546,269,221  2,218,973,768 
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556, 2555 และ 2554
31 มี.ค. 2556 31 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(LIQUIDITY	RATIOS)

อัตราส่วนสภาพคล่อง  3.24 เท่า  2.97 เท่า  3.13 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  2.54 เท่า  2.38 เท่า  2.54 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  0.23 เท่า  0.40 เท่า  0.22 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  8.68 เท่า  8.73 เท่า  8.66 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  42 วัน  42 วัน  42 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  8.52 เท่า  9.62 เท่า  10.99 เท่า

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  43 วัน  38 วัน  33 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  7.70 เท่า  7.92 เท่า  8.02 เท่า

ระยะเวลาช�าระหนี้  47 วัน  46 วัน  46 วัน

CASH CYCLE  37 วัน  34 วัน  30 วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร 

	 (PROFITABILITY	RATIOS)

อัตราก�าไรขั้นต้น  16.43 %  18.16 %  19.40 %

อัตราก�าไรสุทธิ  8.44 %  7.09 %  7.55 %

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น  21.70 %  19.75 %  18.86 %

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด�าเนนิงาน 

 (EFFICIENCY	RATIOS)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  14.30 %  12.76 %  12.68 %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  103.36 %  103.25 %  108.61 %

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์  1.69 เท่า  1.80 เท่า  1.68 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 (FINANCIAL	POLICY	RATIOS)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.47 เท่า  0.57 เท่า  0.53 เท่า

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  1.39 เท่า  2.29 เท่า  1.35 เท่า

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน 

 (Cash basis)  0.45 เท่า  1.00 เท่า  0.34 เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล %  50.02 %  50.32 %

	 	 รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 มีนาคม 2556  บรษิทัฯ ได้ซือ้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ เป็นจ�านวนเงนิรวม 464.5 ล้านบาท 

(2555 : 274.7 ล้านบาท) ซึง่ในจ�านวนนี ้บรษิทัฯ จดัซ้ือโดยเงนิสดจ�านวนเงนิ 443.4 ล้านบาท (2555 : 254.2 ล้านบาท) 

และคงค้างเป็นหนี้สินค้างช�าระ ณ วันสิ้นปี จ�านวน เงิน 21.1 ล้านบาท (2555 : 20.5 ล้านบาท)

	 	 ค)	อัตราส่วนทางการเงิน
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สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556, 2555 และ 2554
31 มี.ค. 2556 31 มี.ค. 2555 31 มี.ค. 2554

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  191.76 บาท  168.48 บาท  151.75 บาท

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น  39.08 บาท  31.63 บาท  28.32 บาท

เงินปันผลต่อหุ้น บาท  15.82 บาท  14.25 บาท

อัตราเติบโต  

สินทรัพย์รวม  7.14 %  13.92 %  7.72 %

หนี้สินรวม  (4.65) %  19.43 %  20.19 %

รายได้จากการขายหรือบริการ  1.70 %  18.27 %  20.52 %

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ  0.40 %  13.33 %  10.39 %

ก�าไรสุทธิ  23.58 %  11.67 %  (33.32) %

EBITDA  1,183,875,060 1,101,896,889  991,316,809 

EBITDA Margin 12.37% 11.71% 12.46%

คำาอธิบายและการวิเคราะห์การเงินและผลการดำาเนินงาน
ประจ�าปี 2555 (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556)

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2556 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2554 

สิน้สดุ ณ 31 มนีาคม 2555 มีก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษเีพิม่ขึน้ คดิเป็นร้อยละ 23.6 โดยมผีลการด�าเนนิงานทีเ่ปลีย่นแปลงเกดิจาก :-

1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 9,395 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 9,555 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.7 เกิดจาก

ยอดขายพัดลมระบายอากาศและเครื่องปั๊มน�้าเพิ่มขึ้น

2) รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท

3) ต้นทนุขายมีสดัส่วนเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 81.8 เป็นร้อยละ 83.6 ของยอดขาย สาเหตเุกดิจากผลกระทบจากการขึน้ค่าแรง

ขั้นต�่าและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก และทองแดง

4) ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของค่าความช่วยเหลือด้านเทคนคิ และค่าใช้จ่ายในการจดัเกบ็สนิค้า

โดยสรุปก�าไรหลังหักภาษีที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากเงินปันผลรับ
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นจาก 5,808 ล้านบาท 

เป็น 6,222 ล้านบาท เนือ่งจากสนิทรพัย์หมุนเวยีนมมีลูค่าเพิม่ขึน้ 155 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากลกูหนีอ้ืน่ เพิม่ขึน้ 280 ล้านบาท 

สินค้าคงเหลอืเพิม่ข้ึน 144 ล้านบาท ส่วนรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง 1,141 ล้านบาท เนือ่งจากมกีารบรหิาร

เงินสดให้เป็นเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินจ�านวน 980 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 85 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

คงเหลือเพิ่มขึ้น 260 ล้านบาท จากรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คงเหลือเพิ่มขึ้น 256 ล้านบาท จากการซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณ์เพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม

ณ 31 มีนาคม 2556  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 มีนาคม 2555 ลดลงจาก 2,101 ล้านบาท เป็น 

2,003 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 67 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 54 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 มีนาคม 2555 เพิ่มขึ้นจาก 3,707 ล้านบาท 

เป็น 4,219 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการในงวดนี้มีก�าไร 860 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 348 ล้านบาท และผลจาก

รายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท

วิเคราะห์งบการเงิน

1.) อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 2.97 เท่าในปี 2554 เป็น 3.24 เท่าในปี 2555 โดยมี

สินทรัพย์เพียงพอต่อการช�าระหนี้ระยะสั้นได้ เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 2,385 ล้านบาท อัตราส่วน

หมุนเวียนลูกหนี้การค้า และการบริหารสินค้าคงคลังมีระยะเวลาการหมุนเวียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

2.) ความสามารถในการท�าก�าไรลดลง โดยมีก�าไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 18.16 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 16.43 ในปี 2555 

เนื่องจากต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

3.) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 12.8  

ในปี 2554 เป็นร้อยละ 14.3 ในปี 2555  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) ที่ได้จัดท�าขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมี

การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและ

แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความ

มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้

เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลรายงานทางการเงนิ ประเมนิระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดในทุกๆ ปี ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะ 

กรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2555 นี้ด้วยแล้ว 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ สามารถสร้างความเชือ่

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

ในสาระส�าคัญแล้ว 

  (นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ) (นายซาดาฮิโร โทมิตะ)

   ประธานกรรมการบริษัทฯ                                            กรรมการผู้จัดการ 

12 มิถุนายน 2556
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน คือ นายโกมล วงศ์ทองศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจักก์ชัย 

พานิชพัฒน์ และนายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายโกมล วงศ์ทองศรี ให้เป็น 

ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีส่ามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ โดยมทีีป่รกึษา

คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมในการสอบทานดังกล่าว  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้  

การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมลูทีส่�าคญัของงบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงนิประจ�าปีงบประมาณ 

2555 โดยการสอบถามและรบัฟังค�าชีแ้จง รวมถงึการสอบถามในประเดน็ทีเ่ป็นสาระ ส�าคญัจากผูส้อบบญัช ีและผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ

ของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีและประเด็นท่ีพบจากการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบัทราบสาระส�าคญัและการด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงมาตรฐานทางบญัชี

ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง 

นอกจากนี้ยังได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กรจากการรายงานผลการปฏิบัติ

การตรวจสอบภายในว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในของ 

บรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาและสอบทานประสทิธภิาพและความเหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเส่ียงอย่างสม�า่เสมอทกุครึง่ปี 

จากการรายงานผลสรุปการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้มี

การสอบทานระบบการควบคมุภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลการปฎบัิตกิารเพือ่ประเมนิความเพยีงพอ ความเหมาะสม โดยพจิารณา

จากรายงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการด�าเนินงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสทิธภิาพ เพยีงพอ และไม่พบประเดน็ทีมี่นัยส�าคญัต่อการปฏบัิตงิานในเรือ่งท่ีไม่ถกูต้องหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคบั กฎหมาย

ว่าด้วยหลกัทรัพย์หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ หรอื

เรือ่งความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัอนัอาจเกดิความเสยีหายต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ แต่อย่างใด นอกจากนียั้งมีการรบัแจ้งเบาะแส

และจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรม
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การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี 2556
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด  

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 

ขอบเขตความรบัผดิชอบ คณุภาพงานสอบบญัชีในรอบปีท่ีผ่านมา รวมถงึมคีวามเป็นอสิระในการท�าหน้าทีก่ารสอบบญัช ีมคีวามรู้ 

เทคนิค และประสบการณ์ในระดับแนวหน้าของงานสอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และในปีงบประมาณ 2555 ท่ีผ่านมาได้มกีารพจิารณาการเข้าท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัและการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ท�ารายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) หรอืส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ก�าหนด มคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัทฯ 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปีงบประมาณ 2555 ทีผ่่านมา ได้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้จ�านวน 4 ครัง้ รวมท้ังการประชมุร่วมกบั

ฝ่ายจัดการ และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วม 

การประชุมดังกล่าวทุกครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งคณะ (Self - Assessment) ประจ�าปี 

งบประมาณ 2555 โดยใช้หลักเกณฑ์และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอ 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตาม 

ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ ด�าเนินงานโดยมี

ระบบการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี มกีารบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ 

มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

นายโกมล  วงศ์ทองศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 พฤษภาคม 2556
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กันยงอีเลคทริก จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กันยงอีเลคทริก 

จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้ส่วนเสยีและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ 

และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

	 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธิส่ีวนได้ส่วนเสยีและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร

พจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงินทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้ส่วนเสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้

ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบัิตงิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตสุมผล 

ว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลู

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล

ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุ

สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า/งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้/แสดงฐานะการเงินของ

บริษทั กนัยงอเีลคทรกิ จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสดส�าหรบัปีส้ินสุด วนัเดยีวกนั/

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(บงกช อ�่าเสงี่ยม) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3684

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร 

15 พฤษภาคม 2556
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บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

31 มีนาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,404,956,645 2,546,269,221 1,404,956,645 2,546,269,221 

เงินลงทุนชั่วคราว 10 980,000,000  -  980,000,000  - 

ลูกหนี้การค้า 4, 6 1,058,335,371 1,143,357,278 1,058,335,371 1,143,357,278 

ลูกหนี้อื่น 4, 7 341,936,374 61,135,219 341,936,374 61,135,219 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 38,145,180 62,436,612 38,145,180 62,436,612 

สินค้าคงเหลือ 8 1,009,747,651 865,256,832 1,009,747,651 865,256,832 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,931,720 4,843,815 4,931,720 4,843,815 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,838,052,941 4,683,298,977 4,838,052,941 4,683,298,977 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 10 16,842,350 16,500,002 16,842,350 16,500,002 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 17,330,937 14,800,366 3,000,000 3,000,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10 157,361,700 157,361,700 157,361,700 157,361,700 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11 10,359,962 11,497,734 10,359,962 11,497,734 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,161,334,194 905,011,852 1,161,334,194 905,011,852 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13 20,777,356 19,054,462 20,777,356 19,054,462 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,384,006,499 1,124,226,116 1,369,675,562 1,112,425,750 

รวมสินทรัพย์ 6,222,059,440 5,807,525,093 6,207,728,503 5,795,724,727 
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บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

31 มีนาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 4, 14 1,004,196,129 1,071,178,587 1,004,196,129 1,071,178,587 

เจ้าหนี้อื่น 4, 15 459,986,075 438,918,571 459,986,075 438,918,571 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8,102,397 61,712,467 8,102,397 61,712,467 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,871,597 7,022,923 18,871,597 7,022,923 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,491,156,198 1,578,832,548 1,491,156,198 1,578,832,548 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 17 366,538,165 384,714,016 366,538,165 384,714,016 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16 126,128,840 117,084,857 126,128,840 117,084,857 

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 19,583,846 20,397,958 19,583,846 20,397,958 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 512,250,851 522,196,831 512,250,851 522,196,831 

รวมหนี้สิน 2,003,407,049 2,101,029,379 2,003,407,049 2,101,029,379 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

 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 18

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

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว

  ทุนส�ารองตามกฎหมาย 19 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 

  อื่น ๆ 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร 2,818,975,525 2,307,161,196 2,804,644,588 2,295,360,830 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 10 11,576,866 11,234,518 11,576,866 11,234,518 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,218,652,391 3,706,495,714 4,204,321,454 3,694,695,348 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,222,059,440 5,807,525,093 6,207,728,503 5,795,724,727 



20 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(บาท)

รายได้ 4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 20 9,554,851,202 9,395,189,143 9,554,851,202 9,395,189,143 

รายได้จากการลงทุน 21 535,152,897 357,551,526 536,152,897 357,551,526 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  26,358,244  16,323,527  26,358,244  16,323,527 

รายได้อื่น 22 66,503,620 39,875,037 66,503,620 39,875,037 

รวมรายได้ 10,182,865,963 9,808,939,233 10,183,865,963 9,808,939,233 

ค่าใช้จ่าย 4, 20

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 7,985,339,520 7,689,057,278 7,985,339,520 7,689,057,278 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 23  541,011,990  578,176,710  541,011,990  578,176,710 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24 685,881,655 643,803,630 685,881,655 643,803,630 

ต้นทุนทางการเงิน 13,105 9,034  13,105  9,034 

รวมค่าใช้จ่าย 9,212,246,270 8,911,046,652 9,212,246,270 8,911,046,652 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 3,530,571 1,353,382  -  - 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 974,150,264 899,245,963 971,619,693 897,892,581 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (114,297,516) (203,465,520)  (114,297,516)  (203,465,520)

ก�าไรส�าหรับปี 859,852,748 695,780,443 857,322,177 694,427,061 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
  ลงทุนเผื่อขาย 342,348 (14,362,725) 342,348 (14,362,725)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 342,348 (14,362,725) 342,348 (14,362,725)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 860,195,096 681,417,718 857,664,525 680,064,336 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29 39.08 31.63 38.97 31.56 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ

กำาไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย สำารองอื่น ๆ ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน

เผื่อขาย

(บาท)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555

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

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุน้

	 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 - - - - (313,498,575) - (313,498,575)

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

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

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

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

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - - - 695,780,443 (14,362,725) 681,417,718

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,307,161,196 11,234,518 3,706,495,714
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ

กำาไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย สำารองอื่น ๆ ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน

เผื่อขาย

(บาท)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	เมษายน	2555 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,307,161,196 11,234,518 3,706,495,714 

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุน้

 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 - - - - (348,038,419) - (348,038,419)

	 	 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - - (348,038,419) - (348,038,419)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

 ก�าไร - - - - 859,852,748 - 859,852,748

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - 342,348 342,348

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - - - 859,852,748 342,348 860,195,096

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,818,975,525 11,576,866 4,218,652,391

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

 

งบเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ

กำาไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย สำารองอื่น ๆ ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน

เผื่อขาย
(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2555

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

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุน้

 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 - - - -  (313,498,575) - (313,498,575)

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

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

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

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

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - - -  694,427,061 	(14,362,725)  680,064,336 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
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ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

 

งบเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ

กำาไรสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย สำารองอื่น ๆ ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน

เผื่อขาย
(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2556

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	เมษายน	2555 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,295,360,830 11,234,518 3,694,695,348 

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุน้

 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 - - - -  (348,038,419) - (348,038,419)

	 	 	 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - - 	(348,038,419) - (348,038,419)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

 ก�าไร - - - -  857,322,177 -  857,322,177 

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - -  342,348  342,348 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี - - - -  857,322,177  342,348  857,664,525 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556 220,000,000 726,100,000 22,000,000 420,000,000 2,804,644,588 11,576,866 4,204,321,454 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม

2556 2555 2556 2555
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี 859,852,748 695,780,443 857,322,177 694,427,061 
รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคา 208,081,306 201,311,500 208,081,306 201,311,500 

ค่าตัดจ�าหน่าย 1,643,490 1,339,426 1,643,490 1,339,426 

รายได้จากการลงทุน (535,152,897) (357,551,526) (536,152,897) (357,551,526)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 12,822,311 9,957,123 12,822,311 9,957,123 

ต้นทุนทางการเงิน 13,105 9,034 13,105 9,034 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 4,351,207 713,263 4,351,207 713,263 

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 6,733,953 10,644,154 6,733,953 10,644,154 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 164,463,362 233,401,666 164,463,362 233,401,666 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (3,530,571) (1,353,382)  -  - 

(ก�าไร) ขาดทุน จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (1,260,785) 761,333 (1,260,785) 761,333 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 114,297,516 203,465,520 114,297,516 203,465,520 

832,314,745 998,478,554 832,314,745 998,478,554 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้า 79,934,686 (135,443,833) 79,934,686 (135,443,833)

ลูกหนี้อื่น 1,268,760 (21,774,234) 1,268,760 (21,774,234)

สินค้าคงเหลือ (151,041,846) (142,278,617) (151,041,846) (142,278,617)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (87,905) (1,270,225) (87,905) (1,270,225)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (16,593) (2,794,541) (16,593) (2,794,541)

เจ้าหนี้การค้า (66,561,169) 199,966,046 (66,561,169) 199,966,046 

เจ้าหนี้อื่น 319,196 39,972,945 319,196 39,972,945 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11,848,674 (6,769,693) 11,848,674 (6,769,693)

จ่ายค่าประกันความเสียหาย (182,639,213) (189,280,721) (182,639,213) (189,280,721)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,778,328) (3,144,070) (3,778,328) (3,144,070)

จ่ายเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (814,112) (923,491) (814,112) (923,491)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 520,746,895 734,738,120 520,746,895 734,738,120 

จ่ายภาษีเงินได้ (167,907,586) (166,145,545) (167,907,586) (166,145,545)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 352,839,309 568,592,575 352,839,309 568,592,575 

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม

2556 2555 2556 2555
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 62,634,745 76,123,881 62,634,745 76,123,881 

รับเงินปันผล 176,954,305 265,160,081 176,954,305 265,160,081 

รับค่าเช่า 14,493,932 14,487,951 14,493,932 14,487,951 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (371,961,066) (537,726,861) (371,961,066) (537,726,861)

รับช�าระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่  
 เกี่ยวข้องกัน 396,252,498 505,725,236 396,252,498 505,725,236 

ซื้ออุปกรณ์ (443,401,198) (254,157,101) (443,401,198) (254,157,101)

ขายอุปกรณ์ 2,276,214 3,058,900 2,276,214 3,058,900 

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,349,791)  (461,600) (3,349,791)  (461,600)

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (980,000,000)  - (980,000,000)  - 

เงินสดสุทธิ	(ใช้ไปใน)	ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (1,146,100,361) 72,210,487 (1,146,100,361) 72,210,487 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (13,105) (9,034) (13,105) (9,034)

จ่ายเงินปันผล (348,038,419) (313,498,575) (348,038,419) (313,498,575)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (348,051,524) (313,507,609) (348,051,524) (313,507,609)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	
	 (ลดลง)	สุทธิ (1,141,312,576) 327,295,453 (1,141,312,576) 327,295,453 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 ณ วันที่ 1 เมษายน 2,546,269,221 2,218,973,768 2,546,269,221 2,218,973,768 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	 ณ	วันที่	31	มีนาคม 1,404,956,645 2,546,269,221 1,404,956,645 2,546,269,221 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นจ�านวนเงินรวม 464.5 ล้านบาท (2555: 274.7 

ล้านบาท) ซึ่งในจ�านวนนี้ บริษัทจัดซื้อโดยเงินสดจ�านวนเงิน 443.4 ล้านบาท (2555: 254.2 ล้านบาท) และคงค้างเป็นหนี้สิน 

ค้างช�าระ ณ วันสิ้นปี จ�านวนเงิน 21.1 ล้านบาท (2555: 20.5 ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)

หมายเหตุ สารบัญ
1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 ลูกหนี้การค้า 

7 ลูกหนี้อื่น

8 สินค้าคงเหลือ

9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10 เงินลงทุนอื่น

11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14 เจ้าหนี้การค้า

15 เจ้าหนี้อื่น

16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

18 ทุนเรือนหุ้น

19 ส�ารอง

20 ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

21 รายได้จากการลงทุน

22 รายได้อื่น

23 ค่าใช้จ่ายในการขาย

24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

27 ภาษีเงินได้

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

29 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

30 เงินปันผล

31 เครื่องมือทางการเงิน

32 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

1 ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ 

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

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน ตุลาคม 2536

 บริษทัใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ Mitsubishi Electric Corporation ซ่ึงเป็นนติบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศญีปุ่่น (ถอืหุ้น ร้อยละ 40.81)

 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ”  

โดยบริษัทได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัทใหญ่

 

2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

 งบการเงนิน้ีจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏบัิตทิางการบัญชีทีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพี 

บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมี  

ผลบังคับส�าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการ 

จัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 33

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า	

 งบการเงนิน้ีจดัท�าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเว้นรายการทีส่�าคญัทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

ดังต่อไปนี้

 • สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

(ค)	 สกุลเงินที่น�าเสนองบการเงิน	

 งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นทีร่ะบไุว้เป็นอย่างอืน่

(ง)	 การประมาณการและใช้วิจารณญาณ	

 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้วจิารณญาณ การประมาณและ

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินท่ีเกี่ยวกับ 

สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ 

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จำากัด	(มหาชน)
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ

ส�าคัญต่อการรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก)	 เงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น 

ณ วันนั้น ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน

 สนิทรพัย์และหนีส้นิที่ไม่เป็นตวัเงนิซึง่เกดิจากรายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและบนัทกึตามเกณฑ์ราคาทนุเดมิ

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

(ข)	 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูน�ามาใช้เพือ่จดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศทีเ่กดิจากกจิกรรมด�าเนนิงาน เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์ไม่ได้มไีว้เพือ่ค้า อย่างไร

ก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การก�าหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ารายการตราสารอนุพันธ์บันทึกในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลัง 

การบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือ

ขาดทุนทันที 

(ค)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในงบกระแสเงนิสดประกอบด้วย ยอดเงนิสด ยอดเงนิฝากธนาคารประเภทเผือ่เรยีก 

และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง)	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคต

ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ)	 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

 ต้นทนุของสนิค้าค�านวณโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทนุท่ีซ้ือ ต้นทนุในการดดัแปลงหรือ

ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง 

ต้นทนุสนิค้าค�านวณโดยการใช้ต้นทนุมาตรฐานซึง่ได้รบัการปรบัปรงุให้ใกล้เคยีงกบัราคาทนุถวัเฉลีย่ซึง่ได้พจิารณารวม

การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลติอย่างเหมาะสม โดยค�านงึถงึระดบัก�าลังการผลติตามปกติ

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย 

 บริษัทตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ส�าหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
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(ฉ)		เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 เงินลงทุนในบรษิทัร่วมในงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทับนัทกึบญัชโีดยวธิรีาคาทนุ ส่วนการบนัทกึบญัช ีเงนิลงทนุ

ในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย 

 เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

 ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก�าหนด

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ

เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ 

ในก�าไรหรอืขาดทนุ เม่ือมีการตดัจ�าหน่ายเงนิลงทนุ จะรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่คยบนัทกึในส่วนของผูถ้อืหุน้โดยตรง

เข้าในก�าไรหรือขาดทุน

 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน

 การจ�าหน่ายเงินลงทุน

 เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างจ�านวนเงนิสทุธทิี่ได้รบัและมลูค่าตามบญัชแีละรวมถงึก�าไรหรอืขาดทนุจาก

การตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 ในกรณทีีบ่รษิทัจ�าหน่ายบางส่วนของเงนิลงทนุทีถ่อือยู ่การค�านวณต้นทนุส�าหรบัเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายไปและเงนิลงทนุ

ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ช)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่ 

เพิม่ขึน้หรอืทัง้สองอย่าง ทัง้นี้ไม่ได้มไีว้เพือ่ขายตามปกตธิรุกจิหรอืใช้ในการผลติหรอืจดัหาสนิค้าหรอืให้บรกิารหรอืใช้

ในการบริหารงาน 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

 ต้นทนุรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือ่ให้ได้มาซึง่อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีก่จิการก่อสร้างเองรวมถงึ

ต้นทนุวตัถดุบิ ค่าแรงทางตรงและต้นทนุทางตรงอืน่เพือ่ให้อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ

รวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

 ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน ซึ่งค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์

แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 อาคาร 20 ปี

 บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน 

	 การจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

(ซ)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

 การรับรู้และการวัดมูลค่า

	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
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 ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรงทีเ่กีย่วข้องกบัการได้มาของสินทรพัย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสนิทรพัย์ทีก่จิการก่อสร้างเอง 

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้น

อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทนุในการรือ้ถอน การขนย้าย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัย์

และต้นทุนการกู้ยืม ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิ

ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ 

ส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน 

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ คอืผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิี่ได้รบัจากการจ�าหน่าย

กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก�าไรหรือขาดทุน

	 การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการใช้งานจากอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ไีว้ใช้งานไปยงัอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ อสงัหารมิทรพัย์

นั้นจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 ต้นทนุในการเปลีย่นแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมลูค่าตามบญัชขีองรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ถ้ามคีวาม

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าต้นทนุของ

รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดข้ึนในการ

ซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าเสื่อมราคา

 ค่าเสือ่มราคาค�านวณจากมูลค่าเสือ่มสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรพัย์หรอื

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรง (ยกเว้นเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน

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

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี

บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ฌ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ใน

ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 ค่าตัดจ�าหน่าย

 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ใน

อนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดย

เริม่ตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมือ่สนิทรพัย์นัน้พร้อมทีจ่ะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์ส�าหรบั

ปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 5 ปี

 วิธีการตัดจ�าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ญ)	 การด้อยค่า

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี 

ที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก

ในก�าไรหรอืขาดทนุ เว้นแต่เมือ่มกีารกลบัรายการการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์เพิม่ของสนิทรพัย์ชิน้เดยีวกนัทีเ่คยรับรู ้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

 เมื่อมกีารลดลงในมูลค่ายตุธิรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ขาย ซึง่ได้บนัทกึในสว่นของผู้ถอืหุน้ และมคีวามชัดเจน

ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดย 

ไม่ต้องปรบักบัยอดสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ยอดขาดทนุทีบ่นัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุเป็นผลต่างระหว่างราคาทนุ

ที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้

แล้วในก�าไรหรือขาดทุน

	 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

 มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนิ หมายถงึ มลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์หรอืมลูค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 

ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อ

ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�าหรับสินทรัพย์

ที่ไม่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัย์อืน่ จะพจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
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	 การกลับรายการด้อยค่า

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง 

และการเพิม่ขึน้นัน้สมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการด้อยค่าท่ีเคยรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ ส�าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่

ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมี

การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฎ)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฏ)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	

 โครงการสมทบเงิน

 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�านวนเงินที่แน่นอน

ไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดย

อนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน

ในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ 

	 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระ

ผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการ 

คิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ท้ังนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตท่ียังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์โครงการ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียงกับ

ระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

 การค�านวณน้ันจดัท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รบัอนญุาตเป็นประจ�าทกุปี โดยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ

การไว้ 

 เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการ 

ในอดีตของพนักงานรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉล่ียจนถึงวันท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น 

สิทธิขาด ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนทันที 

 บรษัิทรบัรูก้�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลักการคณติศาสตร์ประกนัภยัทัง้หมดท่ีเกดิข้ึนในรายการก�าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ในรายการก�าไรหรือขาดทุน

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

 ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ�านาญ เป็นผลประโยชน์

ในอนาคตทีเ่กิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจบุนัและงวดก่อน ซึง่ผลประโยชน์นี้ได้คดิลดกระแสเงนิสดเพือ่ให้เป็น

มลูค่าปัจจบุนัและสทุธจิากมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่กีย่วข้อง อตัราคดิลดเป็นอตัรา ณ วนัทีร่ายงานจากพนัธบตัร

รัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของบริษัท โดยค�านวณตามวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยทีป่ระมาณการไว้ ก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตร์ประกนัภยัรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ

เมื่อเกิดขึ้น
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	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานวดัมลูค่าโดยมไิด้คดิลดกระแสเงนิสดและรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่พนกังาน

ท�างานให้

 หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะส้ันหรือการปันส่วนก�าไร หากบริษัทมี

ภาระผกูพันตามกฎหมายหรอืภาระผกูพันโดยอนมุานทีจ่ะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพ่นกังานได้ท�างานให้ในอดตี

และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ฐ)	 ประมาณการหนี้สิน

 ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล 

มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช�าระ

ภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลด 

ในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านงึภาษเีงนิได้ เพือ่ให้สะท้อนจ�านวนทีอ่าจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่ง

ที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

 ประมาณการค่าประกนัความเสยีหายจากการรบัประกนัคณุภาพสินค้า จะบันทกึเมือ่ได้ขายสนิค้าหรอืให้บรกิารแก่ลูกค้าแล้ว 

ประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ผ่านมาและปัจจัยต่างๆ ที่อาจ

เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว 

(ฑ)	 รายได้

 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

 การขายสินค้าและให้บริการ

 รายได้รับรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้าทีม่นียัส�าคญัไปให้กบั

ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอน

ทีม่นียัส�าคญัในการได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากการขายสนิค้าหรอืให้บรกิารนัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจ�านวนรายได้

และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้

บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

 การลงทุน

 รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจาก 

การลงทุนและเงินฝากธนาคาร

	 รายได้ค่าเช่า

 รายได้ค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าใช้จ่าย

เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจ

เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

	 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

 รายได้อื่น

 รายได้อื่นบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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(ฒ)	 ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป 

และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย ขาดทุนจากมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

(นอกเหนือลูกหนี้การค้า) รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 

(ณ)	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

 ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้ต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามระยะเวลาทีค่งเหลอืของสญัญาเช่า เมือ่ได้รบั

การยืนยันการปรับค่าเช่า

	 การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

 ณ วันทีเ่ริม่ต้นข้อตกลง บรษิทัจะพจิารณาว่าข้อตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืมีสญัญาเช่า เป็นส่วนประกอบ

หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ 

ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้จะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สนิทรพัย์ ถ้าท�าให้บรษัิท มสีทิธิในการควบคมุการใช้

สินทรัพย์ 

 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็น 

องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ�านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�านวนหนี้สินจะลดลงตามจ�านวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจาก

หนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

(ด)	 ภาษีเงินได้

 ภาษเีงนิได้จากก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบัปีประกอบด้วยภาษเีงนิได้ปัจจบุนั ซึง่ได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระโดยค�านวณ

จากก�าไรประจ�าปีทีต้่องเสยีภาษ ีโดยใช้อตัราภาษทีีป่ระกาศใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษีท่ีเกีย่วกบั

รายการในปีก่อนๆ

 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษเีงนิได้ปัจจบุนั บรษิทัต้องค�านงึถงึผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษทีี่ไม่แน่นอนและอาจ

ท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียที่ต้องช�าระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับ

ภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี 

และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับ

การตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆ อาจจะท�าให้บรษิทัเปลีย่นการตดัสินใจโดยขึน้อยูก่บัความเพยีงพอ

ของภาษเีงินได้ค้างจ่ายทีมี่อยู ่การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ในงวดทีเ่กดิการ

เปลี่ยนแปลง

(ต)	 ก�าไรต่อหุ้น

 บริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี
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4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพือ่วตัถปุระสงค์ในการจดัท�างบการเงิน บคุคลหรอืกจิการเป็นบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทั หากบรษิทัมอี�านาจ

ควบคมุหรอืควบคมุร่วมกันทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรอืมอีทิธพิลอย่างมสีาระส�าคญัต่อบุคคลหรอืกจิการในการตดัสินใจทางการเงนิ

และการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกันกับ

บุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง/ 

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

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�าหน้าที่

ในระดับบริหารหรือไม่)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จ�ากัด ไทย เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) ไทย เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัท 

 และเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ 

 (ประเทศไทย) จ�ากัด

ไทย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัท 

 และเป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

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
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ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง/ 

สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

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

บริษทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรคิ ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั 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

International Elevator & Equipment Inc. ฟิลิปปินส์ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ของบริษัท

บริษทัมนีโยบายในการก�าหนดราคาโดยใช้หลกัเกณฑ์ “ราคาตลาดตามปกตธิรุกจิหรอืราคาตลาดภายใต้เงือ่นไขการค้าทัว่ไป” 

ในการพจิารณาก�าหนดราคาส�าหรบัรายการค้าระหว่างกนั ท้ังนีใ้ห้รวมถงึรายการซ้ือหรอืขายสินค้า การให้หรอืรบับรกิาร ดงัรายละเอยีด

ต่อไปนี้

1. นโยบายก�าหนดราคาขายสินค้า 

• ส�าหรบัการจ�าหน่ายในประเทศ ก�าหนดในอตัราการบวกเพิม่จากต้นทุนผลติสนิค้ามาตรฐานโดยถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

ของสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ 

• ส�าหรับการจ�าหน่ายต่างประเทศขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและการแข่งขันในแต่ละประเทศ

2. ค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า ก�าหนดช�าระเป็นรายปีตามสัดส่วนของยอดขาย

3. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก�าหนดช�าระเมื่อมีการเรียกเก็บตามจ�านวนที่เกิดขึ้นจริง

4. ค่าความช่วยเหลอืทางด้านเทคนคิ ก�าหนดค่าบรกิารภายใต้สญัญาการให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนคิ โดยสญัญามอีายุ 

5 ปี และต่อสัญญาอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี 

5.  บริษัทมีสัญญาเช่ากับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยก�าหนดอัตราค่าเช่าตามหลักเกณฑ์มูลค่าตลาด

6. บริษัทมีสัญญาค่าบริการด้านบริหารสินค้าคงเหลือกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยก�าหนดอัตราค่าบริการตามขนาดของ

พื้นที่ใช้สอย

7. บริษัทได้ลงนามกับบริษัทในกลุ่มของมิตซูบิชิเพื่อเปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อบริหารกระแสเงินสดโดยรวมของ

ทัง้กลุ่ม โดยบรษิทัอาจได้รบัหรอืจ่ายดอกเบีย้ตามจ�านวนเงนิทนุทีบ่รษิทัมอียูห่รอืใช้ไปในอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ระหว่าง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคาร
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8. เงินกูยื้มระยะสัน้และเงนิให้กู้ยมืแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกนั ก�าหนดอตัราดอกเบีย้โดยอ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร

9. ค่าประกันความเสียหาย ก�าหนดช�าระตามจ�านวนที่เกิดขึ้นจริง

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

ค่าตอบแทนและตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

รายได้จากการขายสินค้า 4,231,080 4,590,969 4,231,080 4,509,969

รายได้อื่น 284 871 284 871

ค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า 218,592 217,647 218,592 217,647

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 250,497 275,248 250,497 275,248

จ่ายค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้า 172,255 183,845 172,255 183,845

ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค 32,281 15,846 32,281 15,846

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 2,208 3,085 2,208 3,085

บริษัทร่วม

รายได้จากการขายสินค้า 488 185 488 185

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

รายได้เงินปันผล - - 1,000 -

รายได้อื่น 747 802 747 802

ค่าเช่า 79,594 69,312 79,594 69,312

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 7,130 4,680 7,130 4,680

ผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

 ผลประโยชน์ระยะสั้นพนักงาน 74,678 63,051 74,678 63,051

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,104 810 1,104 810

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 11 11 11 11

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 75,793 63,872 75,793 63,872
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขายสินค้า 5,028,045 4,548,380 5,028,045 4,548,380

รายได้เงินปันผล 455,774 265,467 455,774 265,467

รายได้อื่น 1,379 1,848 1,379 1,848

จ่ายค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้า 4,157 3,164 4,157 3,164

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น 44,567 40,628 44,567 40,628

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2556 2555

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

Mitsubishi Electric Corporation 399,434 394,440

บริษัทร่วม

บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด - 35

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด 333,545 418,382

Mitsubishi Electric Vietnam Co., Ltd. 81,631 56,590

Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd. 49,182 51,554

Mitsubishi Electric Ryoden Air - Conditioning &

 Visual Information Systems (Hong Kong) Ltd. 48,104 55,816

Melco Sales Malaysia Sdn. Bhd. 43,236 42,530

Mitsubushi Electric Asia Pte. Ltd. 34,127 45,440

Mitsubishi Electric Life Network Co., Ltd. 10,447 19,373

อื่นๆ 1,390 194

รวม 1,001,096 1,084,354

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี - -
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2556 2555

(พันบาท)

เงินปันผลค้างรับ

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรคิ คอนซมูเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 250,000 -

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ�ากัด 41,699 11,868

291,699 11,868

อื่นๆ

บริษัทใหญ่

Mitsubishi Electric Corporation 86 16

บริษัทร่วม

บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด 1,274 1,285

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Melco Trading (Thailand) Co., Ltd. 1,813  1,585

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

อื่นๆ 62 51

3,235 6,474

รวม 294,934 18,342

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2556 2555 2556 2555

อัตราดอกเบี้ย

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จ�ากัด 2.00 2.00 38,145 62,437
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 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 

มีดังนี้ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 1 เมษายน 62,437 30,435

เพิ่มขึ้น 371,961 537,727

ลดลง (396,253) (505,725)

ณ	วันที่	31	มีนาคม 38,145 62,437

เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน)  39,526  47,410 

Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd. 27,702 20,659

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด 19,630 15,457

Melco Trading (Thailand) Co., Ltd. 18,135 16,780

Setsuyo Astec Corporation 5,858 10,815

Mitsubishi Electric Trading Corp. 2,927 3,458

Mitsubishi Electric & Electronic (Shanghai) Co., Ltd. 2,799 5,798

บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จ�ากัด 1,600 2,097

อื่นๆ 69 46

รวม 118,246 122,520

เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่

Mitsubishi Electric Corporation 318,566 313,544

บริษัทร่วม

บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด 8,220 8,061

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Mitsubishi Electric Trading Corp. 9,870 7,386

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด 7,434 5,683

Melco Sales Malaysia Sdn. Bhd. 5,453 -

อื่นๆ 1,968 1,392

รวม 351,511 336,066
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 สัญญาสำาคัญที่ทำากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

 บริษัทได้ท�าสัญญากับ Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) โดยบริษัทดังกล่าวตกลงที่จะให้ข้อมูล ด้านเทคนิคและ

ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต ในการนี้ บริษัทตกลงที่จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า ค่าพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ซ่ึงค�านวณตามวิธีการท่ีได้ตกลงกันให้แก่ MELCO สัญญานี้มีก�าหนด

ระยะเวลาห้าปี และสามารถต่ออายุออกไปอีกโดยอัตโนมัติคราวละห้าปี ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีการแจ้งความจ�านงในการ

ยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยหกเดือนก่อนหมดสัญญา 

สัญญาเช่าสถานที่อาคารโรงงาน

 บริษทัท�าสญัญาเช่าสถานทีอ่าคารโรงงานเพือ่เป็นโกดงัเกบ็สนิค้ากบับรษิทั สไมล์ ซปุเปอร์ เอก็ซ์เพรส จ�ากดั มกี�าหนดระยะ

เวลาสองปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 โดยมีอัตราค่าเช่าตามที่ระบุในสัญญา สัญญานี้จะต่ออายุออกไปอีกโดยการแจ้ง

ความจ�านงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยหกสิบวันก่อนหมดสัญญาในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้แจ้ง

ต่อสัญญาดังกล่าวโดยมีระยะเวลาสองปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

สัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่ม

 ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษัทได้ท�าสัญญาบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกับบริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จ�ากัด โดยบริษัท

ดงักล่าวตกลงทีจ่ะให้บรกิารบรหิารบญัชกีระแสรายวนัส�าหรบัเงนิบาทของบรษิทั ในการนี ้บรษิทัผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายหรอืได้รบั

ดอกเบี้ยในอัตราและวิธีการที่ตกลงกันตามสัญญา โดยไม่มีก�าหนดสิ้นสุดสัญญา เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง

ในการสิ้นสุดสัญญาตามที่ก�าหนดในสัญญา

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

เงินสดในมือ 150 150

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 974,807 46,119

เงินลงทุนระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน 430,000 2,500,000

รวม 1,404,957 2,546,269

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท
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6 ลูกหนี้การค้า 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 1,001,096 1,084,354

กิจการอื่นๆ 57,239 59,003

รวม 1,058,335 1,143,357

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี - -

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 1,001,072 1,077,087

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

 น้อยกว่า 3 เดือน 24 7,267

1,001,096 1,084,354

กิจการอื่นๆ

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 57,239 59,003

57,239 59,003

รวม 1,058,335 1,143,357

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 728,939 807,420

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 318,950 316,564

สกุลเงินเยน 10,446 19,373

รวม 1,058,335 1,143,357



44 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

7 ลูกหนี้อื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

เงินปันผลค้างรับ 4 291,699 11,868

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ 29,142 33,382

ลูกหนี้อื่น 6,429 8,881

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,295 4,177

ดอกเบี้ยค้างรับ 4,185 1,929

อื่นๆ 6,186 898

รวม 341,936 61,135

ลูกหนี้อื่นทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

8 สินค้าคงเหลือ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

สินค้าส�าเร็จรูป 469,166 415,994

สินค้าระหว่างผลิต 234,108 216,982

วัตถุดิบและวัสดุโรงงาน 323,139 242,547

สินค้าระหว่างทาง 8,605 8,270

1,035,018 883,793

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (25,270) (18,536)

สุทธิ 1,009,748 865,257



45บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 เมษายน 14,800 13,447 3,000 3,000

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 3,531 1,353 - -

รายได้เงินปันผล (1,000) - - -

ณ	วันที่	31	มีนาคม 17,331 14,800 3,000 3,000



46
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�าหรับแต่ละปี มีดังนี้ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทที่ลงทุน ประเภทธุรกิจ
สัดส่วน

ความเป็นเจ้าของ ทุนชำาระแล้ว ราคาทุน
มูลค่าตาม 

วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด ศูนย์รับ และกระจายสินค้า 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 17,331 14,800 1,000 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทที่ลงทุน ประเภทธุรกิจ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชำาระแล้ว ราคาทุน เงินปันผลรับ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด ศูนย์รับ และกระจายสินค้า 33.33 33.33 9,000 9,000 3,000 3,000 1,000 -

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุน ที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะชน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย แต่ไม่ได้ปรับปรุงให้แสดงข้อมูลตามสัดส่วนที่ถือหุ้นโดยบริษัท

วันที่รายงาน สัดส่วนความเป็นเจ้าของ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวม กำาไรสุทธิ

ปี	2556 (ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด 31 มีนาคม 33.33 68,910 16,917 132,128 10,592

รวม 68,910 16,917 132,128 10,592

ปี	2555

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

รวม 59,432 15,031 114,665 8,591



47บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

10 เงินลงทุนอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 980,000 -

980,000 -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 16,842 16,500

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 157,362 157,362

174,204 173,862

รวม 1,154,204 173,862

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินมีจ�านวนเงิน 980 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยต่อปีร้อยละ 3.05 

ถึงร้อยละ 3.10 และถึงก�าหนดรับช�าระภายในระยะเวลา 4 ถึง 5 เดือน 

เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่นทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เป็น สกุลเงินบาท

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

(พันบาท)

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	-

หลักทรัพย์เผื่อขาย

 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) 4,965 16,452 4,965 16,221

 บริษัท เทพธานีกรีฑา จ�ากัด (มหาชน) 300 390 300 279

5,265 16,842 5,265 16,500

บวก การปรับมูลค่า 11,577 - 11,235 -

รวม 16,842 16,842 16,500 16,500
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�าหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทที่ลงทุน ประเภทธุรกิจ
สัดส่วน

ความเป็นเจ้าของ ทุนชำาระแล้ว ราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน - สุทธิ เงินปันผลรับ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(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 5,286 264 528

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูเมอร์ 

 โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลิตเครื่องปรับอากาศ 10.00 10.00 1,200,000 1,200,000 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 409,000 244,600

บริษัท สยาม คอมเพรสเซอร์ 

 อุตสาหกรรม จ�ากัด

ผลิตคอมเพรสเซอร์ 

ส�าหรับเครื่องปรับอากาศ 2.00 2.00 1,603,800 1,603,800 32,076 32,076 - - 32,076 32,076 46,510 19,566

รวม 157,362 157,362 - - 157,362 157,362 455,774 264,694



49บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 101,796

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	1	เมษายน	2555 101,796

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556 101,796

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 87,491

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,807

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	1	เมษายน	2555 90,298

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,138

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556 91,436

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ	วันที่	1	เมษายน	2554 14,305

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	1	เมษายน	2555 11,498

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556 10,360

 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและอาคารท่ีให้เช่าแก่บุคคลที่สาม และที่ดินท่ีไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน มูลค่า

ยุติธรรมของที่ดินและอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สามค�านวณโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด 

โดยใช้สมมติฐานหลักในการค�านวณมูลค่ายุติธรรมเกี่ยวกับอัตราคิดลด และก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อม

ราคา (EBITDA) รวมถึงการทบทวนอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน

ที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงานพิจารณาตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน

และอาคารทีใ่ห้เช่าแก่บคุคลทีส่าม และทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ด�าเนนิงาน มจี�านวนเงนิประมาณ 237.0 ล้านบาท (2555: 239.5 ล้านบาท) 



50
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องมือ
เครื่องใช้
ในโรงงาน

อุปกรณ์
สำานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

และติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 เมษายน 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	มีนาคม	2555	และ	1	เมษายน	2555 164,911 609,320 1,292,899 2,199,825 80,621 1,703 74,805 4,424,084

เพิ่มขึ้น - 1,268 12,483 76,086 8,820 24 365,677 464,358

โอน - 18,957 126,045 229,044 329 - (374,375) -

จ�าหน่าย - (504) (31,882) (70,438) (2,627) (619) - (106,070)

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556 164,911 629,041 1,399,545 2,434,517  87,143 1,108 66,107 4,782,372
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องมือ
เครื่องใช้
ในโรงงาน

อุปกรณ์
สำานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

และติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,952 19,721 49,144 120,414 6,219 54 - 198,504

จ�าหน่าย - (1,751) (63,401) (99,973) (4,121) - - (169,246)

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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,952 19,854 53,103 124,514 6,379 36 - 206,838

จ�าหน่าย - (490) (31,730) (69,678) (2,355) (619) - (104,872)

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556 31,007 552,629 978,917 1,989,434 68,069 982 - 3,621,038

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2555	และ	1	เมษายน	2555 136,856 76,055 335,355 265,227 16,576 138 74,805 905,012

ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556 133,904 76,412 420,628 445,083 19,074 126 66,107 1,161,334

 

 ราคาทรพัย์สนิของบรษิทัก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ซึง่ได้คดิค่าเสื่อมราคาเตม็จ�านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานจนถงึ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 มจี�านวน 3,010.0 ล้านบาท 

(2555: 2,815.2 ล้านบาท)



52 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

อากรขาเข้าได้รับคืน 10,365 8,383

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 4,300 6,426

อื่นๆ 6,112 4,245

รวม 20,777 19,054

14 เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 118,246 122,520

กิจการอื่นๆ 885,950 948,659

รวม 1,004,196 1,071,179

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 

2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 936,099 1,025,958

สกุลเงินเยน 7,262 10,565

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 60,835 34,531

สกุลเงินอื่นๆ - 125

รวม 1,004,196 1,071,179
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15 เจ้าหนี้อื่น
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 351,511 336,066

กิจการอื่นๆ 108,475 102,853

รวม 459,986 438,919

ยอดเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ 

2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 341,322 326,781

สกุลเงินเยน 105,001 103,433

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 12,115 8,084

สกุลเงินอื่นๆ 1,548  621

รวม 459,986 438,919

16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�าหรับ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 113,617 104,738

ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื่น 12,512 12,347

รวม 126,129 117,085

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 11,332 8,992

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1,490 965

รวม 12,822 9,957
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 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 

บริษัทได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับย้อนหลัง และได้ปรับงบการเงินปีก่อนแล้ว 

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

นโยบายของบริษัทในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จากการท�างาน 

เป็นระยะเวลานานตามนโยบายของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 เมษายน 117,085 110,272

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,778) (3,144)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 12,822 9,957

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	ณ	วันที่	31	มีนาคม 126,129 117,085

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 8,270 6,081

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 4,552 3,876

รวม 12,822 9,957

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

ต้นทุนขาย 10,046 7,739

ค่าใช้จ่ายในการขาย 426 393

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,350 1,825

รวม 12,822 9,957
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ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(ร้อยละ)

อัตราคิดลด 3.5 3.5

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.0 5.0

ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะไทย 2551 (TMO2008)

17 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าประกันความเสียหาย

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 340,593

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 233,402

ประมาณการหนี้สินใช้ไป (189,281)

ณ	วันที่	31 มีนาคม	2555 และ	1 เมษายน	2555 384,714

ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 164,463

ประมาณการหนี้สินใช้ไป (182,639)

ณ	วันที่	31 มีนาคม	2556 366,538
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18 ทุนเรือนหุ้น

2556 2555

มูลค่าหุ้นต่อหุ้น จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

(บาท) (พันหุ้น/ พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 เมษายน

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

ณ	วันที่	31	มีนาคม

-	หุ้นสามัญ 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	มีนาคม

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

 ผูถ้อืหุน้สามญัจะได้รบัสทิธใินการรบัเงนิปันผลจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุน้

ในที่ประชุมของบริษัท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณท่ีีบรษิทัเสนอขายหุ้นสงูกว่ามลูค่าหุน้ 

ที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได้

19 สำารอง
ส�ารองประกอบด้วย

การจัดสรรก�าไร	และ/หรือ	ก�าไรสะสม

ส�ารองตามกฎหมาย

 ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัจะต้องจดัสรรทนุส�ารอง (“ส�ารองตาม

กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส�ารองดงักลา่วมจี�านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

 ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายตุธิรรมแสดงในส่วนของผูถ้อืหุน้ประกอบด้วยผลรวมการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม

ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
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20 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
บริษทัด�าเนนิกจิการในส่วนงานธรุกจิเดยีว คอื ธรุกจิผลิตและจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่ึงเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์เดยีวกัน 

บริษัทด�าเนินกิจการทั้งหมดในประเทศไทย รายได้และก�าไรขั้นต้นส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม จ�าแนกส่วนทางการตลาด 

ดงันี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

รายได้จากส่วนงาน

ในประเทศ 3,369,039 3,061,723

ต่างประเทศ 6,185,812 6,333,466

รวม 9,554,851 9,395,189

ผลการด�าเนินงานจากส่วนงาน	(ก�าไรขั้นต้น)

ในประเทศ 354,557 362,020

ต่างประเทศ 1,214,955 1,344,112

รวม 1,569,512 1,706,132

21 รายได้จากการลงทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ค่าเช่ารับ

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14,483 14,483 14,483 14,483

14,483 14,483 14,483 14,483

เงินปันผลรับ

บริษัทร่วม 4, 9 - - 1,000 -

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4, 10 455,774 265,467 455,774 265,467

กิจการอื่น 11 14 11 14

455,785 265,481 456,785 265,481
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ดอกเบี้ยรับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 899 812 899 812

กิจการอื่น 63,986 76,776 63,986 76,776

64,885 77,588 64,885 77,588

รวม 535,153 357,552 536,153 357,552

22 รายได้อื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

รายได้จากการขายเศษวัสดุ 34,445 32,092

เงินชดเชยจากการประกันอัคคีภัย 25,881 -

อื่นๆ 6,178 7,783

รวม 66,504 39,875

23 ค่าใช้จ่ายในการขาย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้
เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

ค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า 4 218,592 217,647

ค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้า 4 164,463 233,402

ค่าขนส่งสินค้า 83,884 80,477

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 27,115 16,212

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 25 16,528 15,687

อื่นๆ 30,430 14,752

รวม 541,012 578,177
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24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้
เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 250,497 276,176

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 25 166,217 148,699

ค่าเช่าคลังสินค้า 4 81,557 71,263

ภาษีและอากร 28,484 21,450

ค่าความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 4 33,210 16,792

ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้ามูลค่าลดลง 14,126 13,710

อื่นๆ 111,791 95,714

รวม 685,882 643,804

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

ผู้บริหาร

เงินเดือน 74,678 63,051

อื่นๆ 1,115 821

75,793 63,872

พนักงานอื่น

เงินเดือนและค่าแรง 520,403 392,850

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 15,760 12,945

อื่นๆ 145,586 123,005

681,749 528,800

รวม 757,542 592,672
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โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งแสดงภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดตั้งขึ้นจนถึง 

ปี 2543 โดยพนกังานจ่ายเงนิสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงนิเดอืน บรษิทัจะจ่ายสะสมให้พนกังานในอตัราร้อยละ 5 ถงึอตัรา

ร้อยละ 7 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของพนักงาน

 ตัง้แต่ปี 2544 บรษิทัได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังานของบรษิทับนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ

เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา

ร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุน 

ส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้
เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

รวมอยู่ในต้นทุนขาย

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า (70,297) (103,270)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,773,556 6,748,606

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 574,797 428,286

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 200,154 191,240

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้า 23 164,463 233,402

ค่าลิขสิทธิ์ในการขายสินค้า 23 218,592 217,647

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 184 193

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 24 250,497 276,176

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 24 166,217 148,699

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 7,743 9,879
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27 ภาษีเงินได้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีปัจจุบัน 114,298 203,466

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

 พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่  

21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 

2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก�าไรสทุธสิ�าหรบัสองรอบระยะเวลาบญัชถีดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 

1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล�าดับ 

 ทั้งนี้เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554  

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 จ�านวนภาษเีงนิได้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็น้อยกว่าจ�านวนภาษีเงนิได้ท่ีค�านวณโดยการใช้อัตราภาษีเงนิได้คณูกบัยอดก�าไร

สุทธิตามบัญชีส�าหรับปีเนื่องจาก ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับรายได้และค่าใช้จ่ายทาง

ภาษีบางรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับรายได้เงินปันผล และค่าประกันความเสียหายคุณภาพสินค้าที่รับรู้ใน 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ

 เนือ่งจากเป็นกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ บรษิทัจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อก�าหนดตามทีร่ะบไุว้ในบตัรส่งเสรมิ

การลงทุน
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29 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ค�านวณจากก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็น ส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัและจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการค�านวณ ดังนี้ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท/พันหุ้น)

ก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ	

	 ของบริษัท	(ขั้นพื้นฐาน) 859,853 695,780 857,322 694,427

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 22,000 22,000 22,000 22,000

ก�าไรต่อหุ้น	(ขั้นพื้นฐาน)	(บาท) 39.08 31.63 38.97 31.56

30 เงินปันผล
 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็น

เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15.82 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 348.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน

ระหว่างปี 2555

 ในการประชมุสามัญประจ�าปีของผูถื้อหุน้ของบรษิทัเมือ่วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ผูถ้อืหุ้นมมีตอินมุตักิารจดัสรรก�าไรเป็นเงนิปันผล

ในอตัราหุน้ละ 14.25 บาท เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 313.5 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้อืหุน้ภายในระหว่างปี 2554

31 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการด�าเนนิธรุกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

และจากการไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา บรษิทัไม่มกีารถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสาร

อนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า 

 การจดัการความเสีย่งเป็นส่วนทีส่�าคญัของธรุกจิของบรษิทั บรษิทัมรีะบบในการควบคมุให้มคีวามสมดลุของระดบัความเสีย่ง

ทีย่อมรับได้ โดยพจิารณาระหว่างต้นทนุทีเ่กดิจากความเสีย่งและต้นทนุของการจดัการความเสีย่ง ฝ่ายบรหิารได้มีการควบคุม

กระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ม่ันใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุม

ความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด

และก่อให้เกดิการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มกีารก�ากบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่บรษิทัพจิารณา

จากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกจิกรรมด�าเนนิงานต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อีกทั้งยังก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก ่

ผู้ถือหุ้นสามัญ
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ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่า บริษัทไม่มีความเสี่ยงในอัตรา

ดอกเบีย้ท่ีเป็นมสีาระส�าคญั เนือ่งจากบรษิทัมจี�านวนเงนิกูย้มืที่ไม่มสีาระส�าคญั และวนัครบก�าหนดของเงนิฝากและสนิทรพัย์

ทางการเงนิอืน่มรีะยะสัน้ และดอกเบีย้เป็นไปตามอตัราตลาด ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่ได้ท�าสญัญาเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว

 อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิของเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทุนระยะสัน้และเงนิให้กูย้มืระยะส้ัน ณ วนัที ่31 มนีาคม และระยะเวลา

ที่ครบก�าหนดช�าระหรือก�าหนดอัตราใหม่ มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ภายใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

2556

เงินฝากสถาบันการเงิน 0.50 – 2.80 974,807

เงินลงทุนระยะสั้น – ตั๋วแลกเงิน

เงินลงทุนระยะสั้น – เงินฝากประจ�า

2.20

3.05 – 3.10

430,000

980,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.00 38,145

2555

เงินฝากสถาบันการเงิน - ออมทรัพย์ 0.50 46,119

เงินลงทุนระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน 2.64 2,500,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.00 62,437

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

 บริษทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซ่ึงเกดิจากการซ้ือและขายสนิค้าท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทั

ได้ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ 

หนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในรายงานเป็นรายการที่

เกี่ยวข้องกับรายการซื้อหรือขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันและงวดถัดไป
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 ณ วันที ่31 มนีาคม บริษทัมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศอนัเป็นผลมาจากการมสีินทรัพย์และหนี้สนิ

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555

(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ลูกหนี้การค้า 6 318,950 316,564

เจ้าหนี้การค้า 14 60,835 34,351

เจ้าหนี้อื่น 15 12,115 8,084

เงินเยน

ลูกหนี้การค้า 6 10,446 19,373

เจ้าหนี้การค้า 14 7,262 10,565

เจ้าหนี้อื่น 15 105,001 103,433

สกุลเงินอื่นๆ

เจ้าหนี้การค้า 14 - 125

เจ้าหนี้อื่น 15 1,548 621

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง 516,157 493,116

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (285,123) (67,196)

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	 231,034 425,920

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจ�านวนเงิน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เทียบเท่าเงินบาทจ�านวนเงิน 285.1 ล้านบาท (2555: 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าจ�านวนเงิน 67.2 ล้านบาท)

ความเสี่ยงจากสินเชื่อ

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ

ก�าหนด ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ โดย

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจาก

สินเชื่อที่เป็นสาระส�าคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

 บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการด�าเนินงานของบริษัท และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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การก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทให้มีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่

ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกันในขณะที ่

ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ 

ผูท้ี่ไม่มคีวามเกีย่วข้องกนั วตัถปุระสงค์ของการวดัมลูค่า และ/หรอืการเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมถกูก�าหนดโดยวธิต่ีอไปนี ้ข้อมลู

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีราคาตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมลูค่ายตุธิรรม เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านีจ้ะครบก�าหนด

ในระยะเวลาอันสั้น 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นซึ่งเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ถือตามราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาด

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียถือตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์

32 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

ซื้อที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 47,002 16,145

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน

ภายในหนึ่งปี 6,254 5,298

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 3,670 6,733

รวม 9,924 12,031

(ก) บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าระยะยาวหลายฉบับส�าหรับยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าส่ีปี ส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆ กัน 

จนถึงปี 2559 ในการนี้ บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราค่าเช่าต่อปีที่แตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(ข) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2556 บรษิทัมสีญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นจ�านวนเงนิ 9.5 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

เทียบเท่าเงินบาทจ�านวนเงิน 285.1 ล้านบาท (2555: 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจ�านวนเงิน  

67.2 ล้านบาท)
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
 บรษิทัยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่

ดังต่อไปนี ้ณ วนัทีร่ายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิทีอ่อก ปรบัปรงุใหม่และเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั ก�าหนดให้ถอืปฏบิตักิบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
ปีที่มีผล
บังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน 2556

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 

หรือไม่

2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557

 ผู้บริหารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหาร

พจิารณาถงึผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการใช้มาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่

ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัทซึ่งมีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	-	ภาษีเงินได้

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี 

และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�านวนภาษีเงินได ้

ที่กิจการต้องจ่าย หรือได้รับ ตามล�าดับในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และ

หนีสิ้นท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงนิกับฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นินัน้และ ขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ ปัจจบุนั

บริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน

 บริษัทจะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงจะปรบัปรงุย้อนหลงัในงบการเงนิ และปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 มีนาคม 

2556 และ2555 ผู้บริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ2555 ดังนี้
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ประมาณการเปลี่ยนแปลงจากการปรับงบการเงิน

 ย้อนหลังเนื่องมาจากการน�ามาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 12 – ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ:

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 107,504 121,120 107,504 121,120

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (4,969) (3,694) (4,969) (3,694)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

 เงินลงทุนเผื่อขายลดลง 2,315 2,247 2,315 2,247

ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น (104,850) (119,673) (104,850) (119,673)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (102,535) (117,426) (102,535) (117,426)

 ยังไม่สามารถก�าหนดผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 2557 และในงวดต่อมาภายหลัง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	–	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็น

สกลุเงนิทีพ่จิารณาว่าเป็นสกลุเงนิในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิทีก่จิการนัน้ประกอบกจิการ มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 

ก�าหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน 

และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ได้ให้

ค�านิยามส�าหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ

 ผู้บริหารก�าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบรษิทัเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชฉีบบั

ที่ 21 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน 

และก�าไรสะสมของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	เรื่อง	ส่วนงานด�าเนินงาน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 น�าเสนอหลกัการทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ โดยมหีลกัการเปิดเผยส่วนงานด�าเนนิงาน

จากข้อมลูภายในทีน่�าเสนอให้ผูมี้อ�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน การเปลีย่นนโยบายการบญัชดีงักล่าวกระทบเพยีง

การเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4	 เรื่อง	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

 ผูบ้รหิารคาดว่าจะน�าการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกใหม่ตามประกาศสภาวชิาชีพบัญชีมาใช้และถอืปฏบิตัิ 

โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ดังกล่าว

ต่องบการเงินของบริษัทซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ 
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การจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ 
(15	ท่าน)

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน	

(5	ท่าน)

คณะกรรมการบริหาร	
(4	ท่าน)

คณะกรรมการกำาหนด
ราคาสินค้า	(5	ท่าน)

คณะกรรมการตรวจสอบ	
(3	ท่าน)

กรรมการผู้จัดการ	/	
กรรมการรองผู้จัดการ

ฝ่ายสำานักกรรมการ 
ผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายผลิตตู้เย็น

ฝ่ายผลิตเครื่องมือ
และงานฉีดพลาสติก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายปรับปรุงระบบ

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายผลติพดัลมและป๊ัมนำา้

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายวศิวกรรมการผลติ

ผู้จัดการทั่วไป	/	 
รองผู้จัดการทั่วไป

แผนกตรวจสอบ
ภายใน

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหญ่ 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) ประกอบด้วย

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กำาหนดราคาสินค้า

 1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ 

 2. นายซาดาฮิโร โทมิตะ รองประธานกรรมการ

 3. นายโกมล วงศ์ทองศรี กรรมการอิสระ

 4. นายทาดาชิ คาวาโกอิชิ กรรมการ

 5. นายศุภชัย เศรษฐเสถียร กรรมการ

 6. นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการ

 7. นายฮิเดอากิ นากาโตโมะ กรรมการ

 8. นายโยชิฟูมิ เบปปุ กรรมการ

 9. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ

 10. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการอิสระ

 11. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ

 12. นายโยะชิคะซึ นันคาคุ กรรมการ

 13. นายประพนธ์ โพธิวรคุณ กรรมการ

 14. นายธนบดี กุสินทร์เกิด กรรมการ

 15. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี  กรรมการอิสระ

1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

 ประธานกรรมการบริหาร

2. นายซาดาฮิโร โทมิตะ

 รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายศุภชัย เศรษฐเสถียร  

 กรรมการบริหาร

4. นายทาเคโนริ อะดาชิ

 กรรมการบริหาร

1. นายโกมล  วงศ์ทองศรี

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์  

 กรรมการตรวจสอบ

3. นายอรรถกฤช  วิสุทธิพันธ์  

 กรรมการตรวจสอบ

1. นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์  

 ประธานกรรมการสรรหา

 และก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ

 กรรมการสรรหา

 และก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายซาดาฮิโร   โทมิตะ

 กรรมการสรรหา

 และก�าหนดค่าตอบแทน

4. นายโกมล  วงศ์ทองศรี

 กรรมการสรรหา

 และก�าหนดค่าตอบแทน

5. นายมนู  เลียวไพโรจน์

 กรรมการสรรหา

 และก�าหนดค่าตอบแทน

1. นายอรรถกฤช  วิสุทธิพันธ์

 ประธานกรรมการ

 ก�าหนดราคาสนิค้า

2. นายซาดาฮิโร  โทมิตะ

 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

3. นายทาเคโนริ อะดาชิ  

 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

4. นายมนู  เลียวไพโรจน์

 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

5. พล.ต.ต.สหสัชยั อนิทรสขุศรี

 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า



70 บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

1 นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ประวัติฝึกอบรม RCP/2547, DCP/2548, RCC/2550

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

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

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 กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

2 นายซาดาฮิโร โทมิตะ
ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/

กรรมการกำาหนดราคาสินค้า/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา Tohoku University Miyagi-Ken ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติฝึกอบรม ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ธ.ค. 2549-ม.ค. 2552 Dept. Manager, Manufacturing Dept. 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

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบริหาร

มี.ค. 2552-ปัจจุบัน กรรมการก�าหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

พ.ย. 2553-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้
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3 นายโกมล วงศ์ทองศรี
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล (Dipl.-Ing.) ประเทศเยอรมัน

ประวัติฝึกอบรม DCP/2548, ACP/2552

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

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

ปี 2542-ปี 2546 กรรมการบริหาร

และกรรมการรองผู้จัดการ

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�าหนด

ค่าตอบแทน

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2552-ก.ค. 2553 กรรมการก�าหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

4 นายทาดาชิ คาวาโกอิชิ
ตำาแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา B.A. in Commerce Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติฝึกอบรม ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ปี 2551-ปี 2552 รองผู้จัดการทั่วไป, 

Corporate Accounting Division

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น

ปี 2552-มี.ค.2556 ผู้จัดการทั่วไป, 

Planning & Administration 

Dept.,Living Environment & 

Digital Media

Equipment Group

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น

พ.ค. 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)
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5 นายศุภชัย เศรษฐเสถียร
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร/กรรมการรองผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติฝึกอบรม DCP/2546

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2544-ธ.ค.2545 ผู้จัดการทั่วไป (สายการผลิต)/

และผู้จัดการฝ่ายผลิตตู้เย็น

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2546-มี.ค.2546 ผู้จัดการทั่วไป (สายการผลิต) บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

เม.ย. 2546-ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร /กรรมการรองผูจ้ดัการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

6 นายทาเคโนริ อะดาชิ
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป/กรรมการกำาหนดราคาสินค้า
คุณวุฒิทางการศึกษา Mechanical Engineering Tokyo University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติฝึกอบรม ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2548-ก.พ. 2555 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

ตู้เย็นต่างประเทศ

บรษัิท มิตซูบิชิ อีเลค็ทรกิ คอร์ปอเรช่ัน, Shizuoka works

ก.พ. 2555-มี.ค.2555 ผู้จัดการฝ่ายผลิตตู้เย็น บรษัิท มิตซูบิชิ อีเลค็ทรกิ คอร์ปอเรช่ัน, Shizuoka works

เม.ย. 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2555-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการก�าหนดราคาสินค้า

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

7 นายฮิเดอากิ นากาโตโมะ
ตำาแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติฝึกอบรม ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ปี 2548-2553 กรรมการผู้จัดการ Shangling Air-Conditioner and Electric Appliance 

Co.,Ltd.

ปี 2553-มี.ค.2556 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น 

Shizuoka Works

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

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

โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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8 นายโยชิฟูมิ เบปปุ
ตำาแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา B.A. in Economics Keio University, Japan

ประวัติฝึกอบรม ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

มิ.ย. 2546-มี.ค. 2551 รองผู้จัดการทั่วไป Global Strategic Marketing & Operation 

Division, Mitsubishi Electric Corporation

เม.ย. 2551-มี.ค. 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก เอเชีย พีทีอี จ�ากดั

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

9 นายประพนธ์ โพธิวรคุณ
ตำาแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเมเซ ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติฝึกอบรม ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ปี 2525-2530 กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท กันยงวัฒนา จ�ากัด

ปี 2530-2547 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันยงวัฒนา จ�ากัด

ปี 2547-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด
พ.ค. 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)
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10 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า University of Texas, Austin, Texas U.S.A.

ประวัติฝึกอบรม DAP/2546, FND/2548, DCP/2549, RCC/2550, ACP/2552

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

ธ.ค. 2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท เทพธานีกรีฑา จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

ก.ค. 2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

ก.ค. 2546-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ บริษัท พรีซิพาร์ท จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิ๊ก จ�ากัด

กรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จ�ากัด

11 นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำาหนดราคาสินค้า
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติฝึกอบรม DAP/2549, ACP/2552

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2541-ต.ค. 2546 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์/

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน

ธ.ค. 2542-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

พ.ย. 2546-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการก�าหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)
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12 นายมนู เลียวไพโรจน์
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการกำาหนดราคาสินค้า/กรรมการสรรหาและกำาหนดตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท M.Sc. (Economics) University of Kentucky, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติฝึกอบรม DCP 30/2003, RCP 3/2001

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

(ตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)

2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกสหประกันภัย

2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)

2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการก�าหนด

ราคาสินค้า

บมจ. น�้าตาลขอนแก่น

2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
พค.2533-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการก�าหนด

ราคาสินค้า

บมจ. กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี

2553-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม 

13 นายโยชิคัทซึ นันคาคุ
ตำาแหน่ง กรรมการ/รองผู้จัดการทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Mechanical Engineering Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติฝึกอบรม ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2548-เม.ย. 2552 ผู้จัดการแผนก, Residential 

Ventilation Engineering

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น, 

Nakatsugawa Work

เม.ย. 2552-พ.ย. 2553 ผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น, 

Nakatsugawa Work

พ.ย. 2553-ก.ค. 2554 ผู้จัดการฝ่าย, Photovoltaic 

Power Systems Dept. B

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น, 

Nakatsugawa Work

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

Ventilation Manufacturing

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น, 

Nakatsugawa Work

ต.ค. 2554-มี.ค. 2556 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

พ.ย. 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)
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14 คุณธนบดี กุสินทร์เกิด
ตำาแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บริหารธุรกิจ, Texas A & I University Kingsville, Texas, U.S.A.

ประวัติฝึกอบรม DCP24/2002

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ปี 2533-ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง-แฟ็กเตอริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2548-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม สมาคมลิสซิ่งไทย

พ.ค. 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

15 พลตำารวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
ตำาแหน่ง กรรมการ/กรรมการกำาหนดราคาสินค้า
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ Franklin Pierce College, U.S.A

ประวัติฝึกอบรม DAP24/2004

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการตวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จ�ากัด (มหาชน)

ก.ค. 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

ก.ค. 2555-ปัจจุบัน กรรมการก�าหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดใหญ่ 1 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ประกอบด้วย
1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 15 ท่าน แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ

ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน 

 หมายเหตุ * คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระ จ�านวน 5 ท่าน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

2.	 คณะกรรมการบริหาร	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 4 ท่าน 

 กรรมการบริหารซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ หรือ นายศุภชัย เศรษฐเสถียร  

ลงลายมือชือ่ร่วมกบั นายซาดาฮโิร โทมติะ หรอื นายทาเคโนร ิอะดาช ิรวมเป็นสองคน และประทบัตราส�าคญัของบรษิทัฯ

 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร มหีน้าทีบ่รหิารจดัการบรษิทัฯ แทนคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการ

ก�าหนดนโยบายต่างๆ ควบคมุ และก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดแล้วรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอ�านาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม

และการจัดการภายในบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการก�าหนดขึ้น สอบทานข้อมูลทางการเงิน  

สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องของบรษัิทฯ เพือ่ให้บรษัิทฯ มรีะบบการก�ากบั

ดแูลกิจการทีด่ ี มีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีท่ีสุด ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 5 ท่าน

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

1. ก�าหนดและสร้างความชดัเจนโปร่งใสในนโยบาย หลักเกณฑ์ วธิกีารสรรหา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ  

แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร กรรมการชุดต่างๆ และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

2. สรรหา คัดเลือกและน�าเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มาด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริษัทฯ 

กรรมการบริหาร และกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามการเปลีย่นแปลงของกฏเกณฑ์ข้อก�าหนดของ

ส�านักงานก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยพจิารณาให้เหมาะสม 

กับโครงสร้างหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งทบทวน

ให้สอดคล้องตามสภาวะการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกับหน้าทีค่วามรับผิดชอบเพื่อ

น�าเสนอขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และปรับแก้ให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ ข้อก�าหนด

ของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ปฏิบัติการตามภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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	 5.	 คณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 5 ท่าน

 กลุม่ที	่1 กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่ผูมี้ส่วนได้เสียท้ังบรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จ�ากดั (มหาชน) และ บรษัิท มติซบูชิิ  

อเีลค็ทรคิ กันยงวัฒนา จ�ากัด จ�านวน 2 ท่าน

 กลุม่ที	่2	กรรมการอิสระ	จ�านวน 3 ท่าน

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า	

1) ดแูลให้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ด�าเนนิการก�าหนดราคาสนิค้าให้แก่บรษิทั มติซบูชิ ิอเีล็คทรคิ กนัยงวฒันา จ�ากดั  

ให้เป็นไปตามนโยบายก�าหนดราคาสนิค้าของบรษัิทฯ กล่าวคอื มอัีตราการบวกเพิม่จากต้นทุนการผลติสนิค้ามาตรฐาน

โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการขายทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20

2) ลงลายมือชื่ออนุมัติเมื่อมีการตกลงราคาขายสินค้าให้แก่บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด ทุกครั้ง 

และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

ข้างต้นได้ บริษัทฯ จะต้องมีอัตราการบวกเพิ่มจากต้นทุนการผลิตสินค้ามาตรฐานโดยถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของ

การขายทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ ต้องชี้แจงเหตุผลและต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเอกฉันท ์

จากคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า

3) ดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการก�าหนดราคาสินค้าดังกล่าวด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พบว่ามีการกระท�าการหรือละเว้น

การกระท�าการใดอันเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการฯ จะต้องด�าเนินการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับ 

ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

	 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	มีจ�านวน	17	ท่าน	ดังต่อไปนี้

1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายซาดาฮิโร โทมิตะ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

3. นายศุภชัย เศรษฐเสถียร กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการ

4. นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป

5. นายโยะชิคะซึ นันคะคุ รองผู้จัดการทั่วไป 

6. นายมงคล คูรัตน์ รองผู้จัดการทั่วไป 

7. นายอนุชา ประลองกิจ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

8. นายโทโมคาซู  อะซากิริ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

9. นายกฤษณะ ชัชชัยวรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงระบบ

10. นายโยชิโอะ  ยามาดะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

11. นางสาวพจนา ตฤณวร ผู้จัดการฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการ

12. นายอนิวรรต แซ่ลิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

13. นายอรรถกฤษณ์ ศิวสฤษดิ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตพัดลมและปั๊มน�้า 

14. นายสินชัย โกวิทวัฒนไพศาล ผู้จัดการฝ่ายผลิตตู้เย็น

15. นายมงคล ตัถยาธิคม ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 

16. นายวินิจ พรหมมา ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องมือและงานฉีดพลาสติก

17. นายเพ็ญศักดิ์ พละวุฑิโฒทัย ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

 (*ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารถึงระดับผู้จัดการฝ่าย  

ตามประกาศโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) 

• เลขานกุารบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้ นางสาวพจนา ตฤณวร เป็นเลขานกุารบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 

2555 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 
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	 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 1.1 ทะเบียนกรรมการ

 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�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) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง 

ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคลหรอืหลายคนดงักล่าว บคุคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะ

ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคล

คนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป 

 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ทั้งนี้ การพิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้นจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมมีมติเลือกตั้งตามแต่กรณีทุกครั้ง

	 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารหนึ่งท่าน รองประธานกรรมการ บริหารหนึ่งท่าน  

และกรรมการบริหารอีกสองท่าน

	 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นคณะ

กรรมการชุดย่อยที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติงาน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านและกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ซึ่งใน

จ�านวนดังกล่าวมีกรรมการ 1 ท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในระดับผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ เป็นเลขานุการ

ของคณะกรรมการฯ
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	 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

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

2 ท่าน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการบรหิารงาน  

ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนเป็นอย่างดี โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

สอดคล้องกับการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

- คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน 

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 4 ท่าน โดยมีผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ

	 การสรรหาคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า

- คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้ามีวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น 2 กลุ่มของบริษัทฯ คือ 

• กรรมการตัวแทนที่มีส่วนได้เสียในบริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค  

กันยงวัฒนา จ�ากัด จ�านวน 2 ท่าน

• กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน

โดยมีผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 

- คณะกรรมการก�าหนดราคาสนิค้า ประกอบด้วยประธานกรรมการก�าหนดราคาสนิค้า 1 ท่าน และกรรมการก�าหนดราคา

สินค้า 4 ท่าน

	 การสรรหากรรมการอิสระ

 การพจิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ บรษิทัฯ ยดึถอืตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้น

ของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�าในบริษัท 

บริษทัย่อย หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษิทั บรษัิทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3. ไม่เป็นบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบดิา มารดา คูส่มรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย

4. ไม่ม ีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะ

ทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจ

ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษัิท บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือ

ถอืหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดอืนและค่าตอบแทนอืน่ๆ ส�าหรบัช่วงเวลาตัง้แต่เดอืนเมษายน 2555 - มนีาคม 2556 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งท�าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการ ตำาแหน่ง

คณะกรรมการ ค่า
ตอบแทน
ปี 2555

(บาท / ปี) BOD EDC A/C P/P N/R

1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการ Ö Ö Ö 504,000

2. นายซาดาฮิโร โทมิตะ รองประธานกรรมการ Ö Ö Ö Ö 510,000

3. นายโกมล วงศ์ทองศรี กรรมการอิสระ Ö Ö Ö 720,000

4. นายทาดาชิ คาวาโกอิชิ กรรมการ Ö 216,000

5. นายศุภชัย เศรษฐเสถียร กรรมการ Ö Ö 264,000

6. นายโยะชิคะชึ นันคาคุ กรรมการ Ö 264,000

7. นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการ Ö Ö Ö 320,000

8. นายฮิเดอากิ นากาโตโมะ กรรมการ Ö 216,000

9. นายโยชิฟูมิ เบปปุ กรรมการ Ö 264,000

10. นายประพนธ์ โพธิวรคุณ กรรมการ Ö 240,000

11. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ Ö Ö Ö 658,000

12. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการอิสระ Ö Ö Ö 571,000

13. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ Ö Ö Ö 414,000

14.  นายธนบดี กุสินทร์เกิด กรรมการ Ö 254,000

15. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ Ö Ö 220,000

@1 นายอคิระ นาคามิชิ กรรมการ Ö Ö Ö 10,000

@2 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ Ö Ö 110,000

รวม 5,755,000
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หมายเหต ุ

1. @1 นายอคิระ นาคามิชิ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 โดยม ี

นายทาเคโนริ อะดาชิ กรรมการล�าดับที่ 7 เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน

 @2 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยมี 

พล.ต.ต.สหสัชยั อินทรสุขศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

2. ค�าย่อของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 BOD  = คณะกรรมการบริษัทฯ 

 EDC  = คณะกรรมการบริหาร

 A/C = คณะกรรมการตรวจสอบ 

 P/P = คณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า

 N/R = คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 

2	 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ

 ส�าหรับช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 – มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ จ�านวน 6 ราย เป็นจ�านวนเงิน 

ทั้งสิ้น 22,475,138 บาท 

รายงานการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร มีนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่

ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ก�ากับดูแลการจัดการให้มีการด�าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

บริษัทฯ ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ในปีงบประมาณ 2555 บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดย

จดัให้มกีารประชมุ ณ สถานทีท่ีอ่�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ โดยค�านงึถงึผูถ้อืหุ้นเป็นหลัก เพือ่ให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ์ได้โดยเท่าเทียมกัน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็

สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมและลงมติแทนได้ นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านทางระบบสารสนเทศ (SET Portal Straight Through) ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษทัฯ ได้จดัส่งจดหมายเชญิประชมุและเอกสารทีม่ข้ีอมลูครบถ้วนเพยีงพอใช้ประกอบการประชมุแก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า

ตามที่กฎหมายก�าหนดและมีข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเสนอเหตุผลความจ�าเป็นและความเห็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยในปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 1 ครั้ง เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถพจิารณาและออกความเห็นหรอืลงคะแนนเสยีงได้อย่างเหมาะสมในทีป่ระชมุ โดยมคีณะกรรมการ 

บรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 

ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการประจ�าปี 2555 และ 2556 

ล่วงหน้า ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2555  
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ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญและ/หรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2555 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsubishi-kye.com ระบุถึง

ขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2555 ที่ผ่านมา ไม่มี

ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

 ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2556 ท่ีจะจัดข้ึนในเดือนกรกฎาคมน้ี บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ือง  

เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าเช่นเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ

เสนอไปที ่information@kye.meap.com หรอืทางโทรสาร หรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนระหวา่งวนัที ่18 มนีาคม – 10 

เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าวแล้ว

3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตั้งแต่ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น พนักงานบริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมต่างๆ อาทิ  

การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมลูกค้า การประชุม Vendor เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการตกลงราคาอย่างเป็นธรรม 

และประชมุร่วมกบัสหภาพแรงงานของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ ได้รบัการปฏบิตัิ

ด้วยดี เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลและการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กล่าวไว้ใน

หมวดเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 พนักงาน

 1. มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมดังนี้

• สวัสดิการรถรับส่งพนักงานให้ครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยของพนักงาน 

• สวสัดกิารโรงอาหารโดยจดัให้มอีาหารท่ีถกูสุขลักษณะและจ�าหน่ายในราคาทีเ่หมาะสม ณ โรงอาหารของบรษิทัฯ

• การให้ทุนการศึกษาประจ�าปีแก่บุตรของพนักงาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี

• สวสัดกิารส�าหรบัพนกังานทกุระดบัในด้านต่างๆ คอื การมงคลสมรส การคลอดบุตร การช่วยเหลือกรณเีสยีชวีติ

ของพนกังาน หรอืครอบครวัของพนกังาน กองทุนส�ารองเล้ียงชพี การตรวจสุขภาพประจ�าปี สหกรณ์ออมทรพัย์ 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

3. การแต่งตัง้และโยกย้ายพนกังาน รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษได้กระท�าด้วยความสุจรติ ยตุธิรรม และตัง้อยู่

บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นส�าคัญ

4. ให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถงึ และสม�า่เสมอ

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

	 ลูกค้า	

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

2. ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูล

เพยีงพอในการตดัสนิใจโดยไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิทัง้ในการโฆษณา หรอืในการสือ่สารช่องทางอืน่ๆ กบั

ลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ

3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับ

คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 คู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

3. ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่สุจริต

	 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้	

1. ปฏบัิตต่ิอเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย

2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด 

ข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข

3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

4. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ 

และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมอย่างรวดเร็ว

5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ

	 สังคมและส่วนรวม	

1. สง่เสรมิให้พนกังานของบรษิทัฯ มจีติส�านกึและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มภายในระบบการจดัการ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

2. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

3. ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ 

4. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับดีกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

5. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจาก

การด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ทีท่างตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก�าหนด อาทิ การรายงานทางการเงนิ การเปล่ียนแปลง

กรรมการบรษิทัฯ กรรมการชดุย่อยต่างๆ การอนมุตักิารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั เป็นต้น โดยผ่านทางระบบสารสนเทศ 

(SET Portal Straight Through) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

หรอืการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ รวมทัง้ได้เปิดเผยรายละเอยีดไว้ในรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี 2555 (แบบ 56 – 1) แล้ว ส�าหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

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

 ในปีงบประมาณ 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) กับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดหลักปรัชญาการบริหารของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการ

ด�าเนนิธรุกจิ ซึง่บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมโดยรวมเป็นส�าคญั โดยส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ 8 ประการ อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การเคารพ

สทิธมินษุยชน การสร้างประโยชน์สูส่งัคม การสร้างสามคัคีในชมุชนท้องถิน่ การมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม 

การส�านึกต่อหน้าที่ของผู้ท�างานในสถานประกอบการ การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการ

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

ปฏิบัติในเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยควรมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ทัง้หมด ซึง่ท�าให้ผูถ้อืหุน้มัน่ใจได้ว่าสทิธแิละประโยชน์ต่างๆ จะได้รบัการดแูลอย่างทัว่ถงึ และปกป้องผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีการถ่วงดุลภายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ มีกรรมการ

ที่ไม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 10 ท่าน มากกว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารทีม่จี�านวน 5 ท่าน เพือ่ให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร

สามารถแสดงความเหน็อย่างมีอสิระในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อย่างเตม็ทีอ่กีด้วย 

 บริษัทฯ ได้แบ่งแยกต�าแหน่ง อ�านาจหน้าที่ และตัวบุคคลระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการออก

จากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุอ�านาจซึง่กนัและกนัรวมทัง้บรษิทัฯ ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารขึน้มา เพือ่พจิารณา

เรื่องส�าคัญๆ ของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างสูงสุด 

 ในปีงบประมาณ 2555 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ก็มี

การประชุมในรอบปี อาทิ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า

รวม 3 ครัง้ ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรวม 2 ครัง้ คณะกรรมการบรหิารมกีารประชมุร่วมกนั

ทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

แต่ละท่านปรากฎดังนี้

คณะกรรมการ

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่มีการประชุม

BOD A/C P/P N/R รวม

1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ 6/6 2/2 8/8

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

3. นายโกมล วงศ์ทองศรี 6/6 4/4 2/2 12/12

4. นายทาดาชิ คาวาโกอิชิ * 4/6 4/6

5. นายศุภชัย เศรษฐเสถียร 6/6 6/6

6. นายทาเคโนริ อะดาชิ 6/6 3/3 9/9

7. นายฮิเดอากิ นากาโตโมะ* 4/6 4/6

8. นายโยชิฟูมิ เบปปุ * 5/6 5/6

9. นายประพนธ์ โพธิวรคุณ 5/6 5/6

10. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 6/6 4/4 2/2 12/12

11. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ 5/6 4/4 3/3 12/13

12. นายมนู เลียวไพโรจน์ 5/6 3/3 2/2 10/11

13. นายโยะชิคะซึ นันคะคุ 6/6 6/6

14. นายธนบดี กุสินทร์เกิด 6/6 6/6

15. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 4/4 2/2 6/6

@ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 2/2 1/1 3/3
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หมายเหต ุ

1. * หมายถงึ กรรมการทีมี่ภมิูล�าเนาอยูต่่างประเทศ และเป็นผูส้นบัสนนุธรุกจิของบรษิทัฯ ด้านเทคโนโลย ีและด้านการตลาด

ในต่างประเทศ ท�าให้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ ได้บางครั้ง

2. @ ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยมีพล.ต.ต.สหัสชัย 

อินทรสุขศรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

3. ความหมายของการประชุมแต่ละคณะ

 BOD = คณะกรรมการบริษัทฯ

 A/C = คณะกรรมการตรวจสอบ

 P/P = คณะกรรมการก�าหนดราคาสินค้า 

 N/R = คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะข้อมูลที่เป็น

ความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหล ขณะเดียวกันก็เพื่อ

เป็นการป้องกันมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก หรือ

บคุคลที่ไม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ เว้นแต่ผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมายจากบรษัิทฯ เท่านัน้ ซ่ึงมาตรการ

ดังกล่าวจะสามารถป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเองหรือผู้อื่น 

บุคลากร
ส�าหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 พนักงานประจ�าของบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,191 คน มีรายละเอียดดังนี้

พนักงานประจ�าสายงานผลิต    จ�านวน 834 คน

พนักงานประจ�าสายงานบริหารและสนับสนุนการผลิต จ�านวน 357 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

ในปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 681.75 ล้านบาท ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส รวมทั้งบริษัทฯ ยังมี

สวัสดิการที่ให้กับพนักงานอีก เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล และรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น

นโยบายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

บริษทัฯ ถอืเป็นนโยบายหลกัทีส่�าคญัประการหนึง่ในเรือ่งการพฒันาบุคลากร โดยบรษิทัฯ จดัให้มกีารอบรมพนกังานในระดบัต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยมีระดับความเข้มข้นของการด�าเนินการต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มต้นด้วยการจัดท�าการ

ส�ารวจความต้องการด้านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ของทุกฝ่ายจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับแยกแยะออกเป็นภาพรวมของ 

ทัง้บริษทัฯ และแจกแจงตามกลุม่ของการปฏบิตังิาน ตามความจ�าเป็นเร่งด่วนเพือ่ตอบสนองต่อการปฏบัิตงิานประจ�าและในอนาคต 

มีการด�าเนินการตรวจวัดระดับของความพึงพอใจของการฝึกอบรมในปีที่ผ่านมาว่ามีระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ มากน้อย

เพียงใดและมีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแล้วจึงน�ามาจัดท�าแผนฝึกอบรมประจ�าปีภายในของบริษัทฯ เพื่อก�าหนดผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมให้เหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มของผู้เข้าอบรม

การฝึกอบรมภายนอกบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ จะพจิารณาให้พนกังานเข้ารบัการอบรมจากสถาบนัภายนอกตามความเหมาะสม

และทันต่อสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบต่อการด�าเนินการของทางบริษัทฯ ภายใต้งบประมาณการฝึกอบรม  

ที่แต่ละฝ่ายก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การด�าเนินการปรับปรุงในภาพรวม เพื่อให้ได้ระบบที่ยั่งยืนอีกหลายๆ โครงการ ก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่

จะต้องด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุในผลรวมของประสิทธิภาพองค์กรในท้ายที่สุด
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการตลาด และการแข่งขัน
1.1 ในรอบปีที่ผ่านมาความเสี่ยงในเรื่องราคาวัตถุดิบในตลาดโลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีส�าคัญ 

ที่ใช้ผลิตสินค้า เช่น พลาสติก ทองแดง อลูมิเนียม อีกทั้งในเรื่องราคาน�้ามันที่มีความผันผวนในตลาดโลกส่งผลต่อราคาขายปลีก

ในประเทศ และส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นด้วย ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความ

สามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

1.2 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผลกระทบต่อระบบ  

Supply Chain System ของผู้ผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ใช้ส�าหรับการผลิตสินค้า อาทิ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น และ

ภยัธรรมชาติในบางประเทศทีบ่รษิทัฯ ส่งสนิค้าไปจ�าหน่าย แม้กระท่ังภยัธรรมชาติในประเทศไทยเองกต็าม อาทิ น�า้ท่วมในภาคใต้  

ภาวะความแห้งแล้งในหลายภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนซึ่งท�าให้

เกษตรกรต้องขาดรายได้จนส่งผลต่อการใช้จ่ายของประชาชนหรอืผูบ้รโิภคให้ลดลงอกีด้วย บรษิทัฯ จงึได้ปรบักลยทุธ์การผลติและ

การขายเพ่ือให้สามารถส่งมอบสนิค้าให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ รวมถงึบรษิทัฯ ยังได้ปรบัแผนธรุกจิบางส่วนเพือ่รองรบัสถานการณ์

และเพื่อการเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายและก�าไรให้สูงขึ้น 

1.3 ความเสีย่งจากสภาพเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ จากสถานการณ์การเมืองท่ีผ่านมากส่็งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิ

โดยรวมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านการผลิต การจัดส่ง การขายเท่าใดนัก โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศคงมี

เฉพาะตลาดในประเทศเท่านั้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
2.1 ความเสีย่งจากเงินตราต่างประเทศ บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่เกดิจากขายสนิค้า 

ช�าระค่าสนิค้า วตัถดุบิ เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษัิทฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า 

โดยมีก�าหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย 

ในตลาด ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ เนือ่งจากดอกเบ้ียมอีตัราลอยตวั ทัง้นี ้ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

เชื่อว่า ไม่มีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมและวันครบก�าหนดของเงินฝากและ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นมีเวลาระยะสั้นประกอบกับอัตราดอกเบ้ียเป็นไปตามอัตราตลาดด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิได้ท�าสัญญา

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไว้

2.3 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ เป็นความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาอาจจะไม่สามารถช�าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่

ตกลงกันไว้เมื่อครบก�าหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะไม่เกิด

ผลเสียหายอันมีนัยส�าคัญจากการเก็บหนี้จากลูกค้าไม่ได้

2.4 ความเสีย่งจากสภาพคล่อง บรษิทัฯ มกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานบริษัทฯ และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน
ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทกุภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคอตุสาหกรรมของเอกชน เนือ่งจาก

อัตราเพิม่ของประชากรต�า่มาก และสนิค้าเกษตรมรีาคาดขีึน้อนัเป็นผลมาจากนโยบายภาครฐั ท�าให้แรงงานกลบัไปท�างานภาคการเกษตร

ซึ่งมีรายได้ดีกว่า ประกอบกับประชาชนนิยมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นเหตุให้มีบุคลากรมาสู่ภาคแรงงานไม่มากนัก จึง

ก่อให้เกิดภาวะการแย่งแรงงานกันขึ้น โดยการเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีสูงกว่า เพื่อให้ได้แรงงานเข้ามาท�างานกับตน  

ทางบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการในหลายรูปแบบ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการจูงใจที่แข่งขันได้ จึงสามารถรักษาและจัดหา

แรงงานเข้ามาท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทีผ่่านมา ประเทศไทยมกีฎหมายและข้อก�าหนดใหม่ๆ ออกมาใช้บงัคบัหลายฉบบั เช่น การปรบัภาษเีงนิได้นติบิคุคลตามรอบ

บญัชทีีก่�าหนดการปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

การอนรัุกษ์พลงังาน ข้อก�าหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม เป็นต้น บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในด้านนี ้จงึให้มหีน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบดูแล และติดตามการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายและข้อก�าหนดดังกล่าว พร้อมรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ และ

สั่งการให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ทุกประการ
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การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในเรื่องการบริหารจัดการ และการก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสีย่งพร้อมกนัไปด้วย ทัง้นี ้เพือ่ให้การด�าเนนิงานได้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสิทธผิล โดยยดึถอืและปฏบัิตติามข้อกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัดเสมอมา

ในการควบคมุภายในของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิารตลอดจนผูบ้รหิารในระดบัการจดัการชัน้ต่างๆ ในแต่ละฝ่ายงานต่างๆ 

จะมกีารก�าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ ค่าเป้าหมายของบรษิทัฯ ประจ�าปี โดยจะมกีารชีแ้จงท�าความเข้าใจให้แก่พนกังานได้รบัทราบ

อย่างชดัเจนก่อนทีจ่ะน�าไปปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ดงักล่าว ในการตดิตามและประเมนิผล บรษิทัฯ มรีะบบการตดิตาม

ผลการปฎบิตักิารในองค์รวมจากระบบการจดัการประชมุ เพือ่ตดิตามและสรปุผลในระดบัต่างๆ อาท ิการประชมุรายสปัดาห์ รายเดอืน 

รายไตรมาส และการพจิารณาทบทวนการบรหิารจดัการในช่วงรอบระยะเวลา 6 เดอืน ซ่ึงเป็นการรายงานผลการปฏบัิตงิาน พร้อมทัง้ 

รบัฟังปัญหาอปุสรรค ข้อขดัข้องตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานทีล่งมอืปฏบิตัจิรงิ ซึง่ทางฝ่ายบรหิารจดัการกร็บัทราบ

ผลจากการรายงาน และในโอกาสเดียวกันก็ได้สั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในโดยตรง ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานอิสระท�าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอ

และประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งขององค์กร มกีารด�าเนนิกจิกรรมการตรวจสอบภายในตาม

แผนการตรวจสอบประจ�าปีซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยท�าการตรวจสอบติดตาม

ผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 11 ฝ่ายด้วยกัน การตรวจสอบจะมุ่งเน้นในด้านระบบ

การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด ข้อกฎหมายต่างๆ  

ทีเ่กีย่วข้อง โดยจะมกีารรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพือ่รบัทราบและ

พิจารณา รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องจากท่ีได้เคยส่ังการไว้ในการติดตามผลในไตรมาส 

ก่อนหน้านีว่้ามผีลความคบืหน้าในการแก้ไขปรบัปรงุมากน้อย เพยีงใด แค่ไหน ทัง้นี ้ผลจากการตรวจสอบและรายงานโดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการตรวจสอบก็ได้น�าไปรายงานต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่รบัทราบและพจิารณาโดยได้บรรจเุรือ่งนีเ้ป็นวาระหลกัทีส่�าคญัวาระหนึง่ของการประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในทุกไตรมาสอีกด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ด�าเนินการสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ในรายงานทางการเงินซึ่งได้มีการน�าเสนอจาก 

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งรายไตรมาสและรายปี การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

การปฏบิตังิานตามข้อก�าหนด กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทน

การสอบบัญชีประจ�าปี รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด�าเนินการสอบทาน

การชี้บ่งความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มคณะท�างานในฝ่ายต่างๆ  

ของบรษิทัฯ มกีารทบทวนการจดัการความเสีย่งต่างๆ ให้มปีระสิทธภิาพและความเหมาะสมต่อองค์กร มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิาน

อย่างใกล้ชดิโดยได้รายงานกจิกรรมการด�าเนนิการด้านบรหิารความเสีย่งของฝ่ายต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้รับทราบและพิจารณาในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งด้วย 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีช่องทางการร่วมมือ 

ในการแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์ หรือการกระท�าใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ 

ขดัต่อคณุธรรม จรยิธรรมอนัด ีทีจ่ะส่งผลให้เกดิความเสยีหายโดยรวมต่อบรษิทัฯ โดยก�าหนดแนวทางปฏบิตัใิห้รบัทราบทัว่กนัดงัเช่น

ทีป่ฏบิตัิในทกุๆ ปี โดยผูพ้บเหน็เหตกุารณ์ หรอื การกระท�าดงักล่าวข้างต้น รวบรวมข้อมลู เบาะแส และหลกัฐานทีส่ามารถยนืยนั

ข้อเท็จจริงเท่าที่สามารถหาได้ และแจ้งตรงมายังบริษัทฯ โดยส่งเป็นเอกสารมายังที่อยู่ดังนี้

ส่งถึง ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) 

  ตู้ ปณ. 49 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ 10541 

ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการ จะรับข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง โดยให้ความส�าคัญว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะ  

เพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งจะด�าเนินการอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงข้อมูลเบาะแสที่ได้รับ 

และการพิสูจน์ทราบ เพื่อด�าเนินการตัดสินใจและจัดการตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การแจ้งข้อมูลเบาะแสเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นการรับรองในข้อมูลที่เป็นความจริงนั้นๆ จึงใคร่ขอให้

ผู้แจ้งเบาะแส ระบุชื่อ และชื่อสกุล พร้อมสถานที่ติดต่อ เนื่องจากบริษัทฯ อาจมีการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่จ�าเป็นด้วย 

อย่างไรกด็ ีผลจากการด�าเนนิมาตรการดงักล่าวนัน้ ในรอบปีท่ีผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามกีารแจ้งข้อมลู หรอืให้เบาะแสในเรือ่งใดๆ 

ที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการก�าหนดมาตรการด�าเนินการต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้นท�าให้บริษัทฯ 

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเพียงพอเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
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ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2554 และปี 2555 บรษิัทมีการท�ารายการกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรปุได้ดงันี้

รายการระหว่างกัน

ลำาดบั
ที่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.56

1

1.1) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก

  คอร์ปอเรชั่น (MELCO)

เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ

ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 40.81 

ส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขายสินค้าและชิ้นส่วนอะไหล่ 

บริษัทฯ ขายสินค้าส�าเร็จรูป

ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภายในบ้าน ได้แก่ พดัลม

ไฟฟ้า พดัลมดดูอากาศ ตูเ้ยน็ 

เครื่องปั๊มน�้า เครื่องเป่ามือ

และชิ้นส่วนอะไหล่ให้แก่บริษัท

ที่เกี่ยวข้อง

 4,590.97  4,231.08 เนือ่งจากบรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติเครื่องใช้

ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า  

“มิตซูบิชิ อีเล็คทริก” และมี MELCO 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เมื่อ MELCO 

ก�าหนดนโยบายการแบ่งตลาด

และก�าหนดลักษณะของการจ�าหน่าย

สินค้าของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทฯ จึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม 

ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจ�าหน่าย

สินค้าตามลักษณะดังกล่าว ก็มี

ยอดเติบโตโดยตลอด แม้จะเป็นการ

จ�าหน่ายให้บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

แต่ก็เป็นการท�ารายการที่สมเหตุสมผล

1.2) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค 

  กันยงวัฒนา จ�ากัด (MKY)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และเป็นนติบิุคคลทีม่กีรรมการร่วมกนั 

คือ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ 

และนายประพนธ์ โพธิวรคุณ โดย 

MELCO ถอืหุน้ใน MKY ร้อยละ 48.5

 3,052.16  3,356.59

1.3) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก 

  ไลฟ์เน็ตเวอร์ค คอร์ปอเรชั่น 

  (MSB.LN)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

 342.45  238.00

1.4) บรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรกิไต้หวนั 

  จ�ากัด (MSB.Taiwan)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศ

ไต้หวัน

 -  9.15 

1.5) บรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรกิ เอเชยี 

  พี ที อี จ�ากัด (MEAP)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศ

สิงคโปร์

 344.55  290.65 
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1.6 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก

  ออสเตรลีย พี ที วาย จ�ากัด 

  (MSB.Australia)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศ

ออสเตรเลีย

 190.93  197.87 

1.7) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก

  เรียวเดน แอร์คอนดิชั่นนิ่ง 

  แอนด์ วิชวลอินฟอร์มเมชั่น 

  ซิสเต็มส์ (ฮ่องกง)จ�ากัด (MLH)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศ

ฮ่องกง

 308.57  372.77 

1.8) บริษัท Melco Sales Malaysia 

  Sdn.Bhd.(เดิมชื่อ Antah Melco 

  Sales & Services Sdn Bhd)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และมสี�านกังานตัง้อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย

 165.52  249.83 

1.9) บรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรกิ 

  เทรดดิง้ จ�ากัด ( MT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

 8.59  2.90 

1.10) บริษัท เมลโก้ เทรดดิง้

   (ประเทศไทย) จ�ากัด ( MT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่  4.22  5.54 

1.11) บริษัท มติซบูชิ ิอเีลค็ทรกิ

   เวยีดนาม จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และมี

ส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม

 131.38  302.15 



93
บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ปี 2555

ลำาดบั
ที่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.56

2

2.1) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก 

คอร์ปอเรชั่น (MELCO)

เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ

ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 40.81 

ซื้อชิ้นส่วน	วัตถุดิบ 

บรษิทัฯ ซื้อชิน้ส่วนอเีลคทรอนคิส์  

ใช้ในการประกอบพัดลม  

และตู้เย็น

 -  - บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องซื้อชิ้นส่วน

และวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน 

เนื่องจากข้อจ�ากัดที่จะต้องผลิตสินค้า

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ “มิตซูบิชิ 

อีเล็คทริก” การซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ

ในปริมาณมากๆ โดยมีบริษัทย่อย 

ของ MELCO ท�าหน้าทีจ่ดัหาชิน้ส่วน

และวัตถุดิบต่างๆ ท�าให้ต้นทุนการผลิต

ถูกลงและสามารถควบคุมคุณภาพ

ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อีกด้วย

2.2) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก 

เอเชีย พี ที อี จ�ากัด (MEAP)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

 88.88  153.63 

2.3) บริษทั Setsuyo Astec Corporation เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่  50.67  106.51 

2.4) บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น  

คอมโพเน้นท์ จ�ากัด (TRC)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 

คือนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

บริษัทฯ ซื้อชิ้นส่วนประเภท

ท�าความเย็น Evaporator  

เพื่อใช้ประกอบตู้เย็น

 31.87  33.20 

2.5) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ บรษิทัฯ ซื้อชิน้ส่วนอเีลคทรอนคิส์ 

ใช้ในการประกอบเครื่องปั๊มน�้า

 142.05  217.60 

2.6) บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จ�ากัด 

(มหาชน) (KKC)

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน 

คือนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

บริษัทฯ ซื้อคอมเพรสเซอร์

เพื่อใช้ประกอบตู้เย็น

 196.99  215.80 

2.7) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

เทรดดิ้ง จ�ากัด ( MT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ

มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

บรษิทัฯ ซื้อชิน้ส่วนอเีลคทรอนคิส์ 

ใช้ในการประกอบตู้เย็น

 21.66  25.38 

2.8) บริษัท เมลโก้ เทรดดิง้

  (ประเทศไทย) จ�ากัด (MT-T)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่  204.20  201.62 

2.9) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก 

ฮ่องกง จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่

มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง

 0.24  0.47 

2.10) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก &

   อิเล็คทรอนิกส์ (เซี่ยงไฮ้)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่

มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศจีน

บริษัทฯ ซื้อชิ้นส่วนอลูมิเนียม

เทป ใช้ในการประกอบตู้เย็น

 19.77  29.48 

2.11) บริษัท เซ็ทซึโย เอสเทค  

 (ประเทศไทย) จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเหล็ก

ใช้ในการ ประกอบตู้เย็น

 535.89  474.28 

2.12) บรษิทั บรษิทั มิตซบูชิ ิอเีลค็ทรกิ 

เทรดดิง้ จ�ากัด (MT-Shizuoka)

บรษิัทฯ ซื้อชิน้ส่วนแผ่นฉนวนกนั

ความร้อนใช้ในการประกอบตูเ้ยน็

 -  4.47 
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3

3.1) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

  กันยงวัฒนา จ�ากัด(MKY)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และเป็นนติบิุคคลที่มกีรรมการร่วมกนั 

คือ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ 

และนายประพนธ์ โพธิวรคุณ

ค่าบริการ 

บริษัทฯ จ่ายค่าสนับสนุนการ

ขาย
 10.39 

 

11.05 การให้เงินสนับสนุนส่งเสริมการขาย 

นับเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ มี

ความจ�าเป็นที่จะต้องกระท�าเพื่อแลก

กับการจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น แต่ก็

ท�าในขอบเขตที่แน่ชัดและมีหลักการ

ที่แน่นอน

3.2) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

  เอเชีย พี ที อี จ�ากัด (MEAP)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
 0.66  1.88 

3.3) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

  เรียวเดน แอร์คอนดิชั่นนิ่ง 

  แอนด์ วิชวลอินฟอร์มเมชั่น 

  ซิสเต็มส์ (ฮ่องกง)จ�ากัด (MLH)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่

มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง
 0.43  0.40 

3.4) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

  ไลฟ เน็ตเวอร์ค คอร์ปอเรชั่น  

  (MSB.LN)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ และ

มีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
2.34 3.88

3.5) บริษัท เมลโค โลจิสติกส์

  ไทยแลนด์ จ�ากัด (MELT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ ค่าจ้างกระจายสินค้าโลจสิตกิส์ 28.16 21.58 บริษัทฯ มีความจ�าเป็นในการใช้

บริการจากบริษัทตัวแทนเพื่อให้เกิด 

ความคล่องตวัในการบรหิารการส่งออก

ไปต่างประเทศและบริษัทฯ ได้ท�า

ธุรกรรมนี้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย 

โดยแยกออกแต่ละตลาด
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3.6) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

คอร์ปอเรชั่น (MELCO)

เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ

ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 40.81 

ส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียม

สิทธิค่าบริการหลังการขาย, 

ค่าให้ความช่วยเหลือ

ด้านเทคนิค

420.42 423.13 การท�าสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ และ

ความช่วยเหลือทางเทคนิค กับ 

MELCO ท�าให้ MELCO 

ต้องให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ

ในด้านการผลติ การตลาด ตลอดจนถงึ 

Technician ของ MELCO ที่ญี่ปุ่น

เข้ามาฝึกอบรมให้ความรูแ้ละช่วยเหลอื

พนักงานของบริษัทฯ ในการท�างาน

เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ เข้าใจ

เทคโนโลยีการผลิต ของ MELCO 

และใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการจ่ายค่า

ตอบแทนให้กับ MELCO ในรูปค่า 

Royalty Fee และ Technician Fee 

จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล 

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(ตามสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ 

และความช่วยเหลือ

ทางเทคนิค)

276.18 250.50 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์มีความ

ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจเครื่องใช้

ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงผลิตภัณท์ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผูบ้รโิภคอยูเ่สมอ

ประกอบกับในปัจจุบันบริษัทฯ 

ยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนา

ผลิตภัณท์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงด้วย

ตนเองท�าให้ยงัคงต้องพึง่พา MELCO 

ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และ

เครื่องหมายการค้า จึงเป็นรายการ 

ที่สมเหตุสมผล
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ลำาดบั
ที่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.56

3.7) บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์  

เอ็กซ์เพรส จ�ากัด (SSE)

เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 

ร้อยละ 33.33 และเป็นนติบิคุคลที่

มกีรรมการร่วมกนั คือ นายศุภชัย 

เศรษฐเสถียร

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ, 

เคลื่อนย้าย และขนส่งสินค้า

73.99 86.72

4

4.1) บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล 

จ�ากัด (MTC)

เป็นบรษิัทย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

คือบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก 

คอร์ปอเรชั่น ซึ่งถือหุ้นใน MTC 

จ�านวน 192,994 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 99.99

การให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงนิ 

- บรษิทัฯ ฝากเงนิไว้ที่บริษัท 

MTC.โดยรับดอกเบี้ยเงินฝาก 

ในอัตราร้อยละ 1.91 - 3.10/ปี  

 - เงินฝาก 

 - ดอกเบี้ยรับ

62.44 

0.81

38.15 

0.90

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้

บริษัทฯ เข้าท�ารายการระหว่างกัน คือ

รายการเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะสั้น 

และเงินให้กู้ยืมจากกิจการ ที่เกี่ยวข้อง

กันเนื่องจากการท�ารายการดังกล่าว

เป็นการเพิม่สภาพคล่องของกระแสเงนิสด 

และลดต้นทนุทางการเงนิโดยรายการ 

ดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผลในเรื่อง

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งต�่ากว่า

ธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สูงกว่าธนาคารซึ่งก่อให้เกิด ประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัทฯ
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บริษัท กันยงอีเลคทริก จำ�กัด (มห�ชน)
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ลำาดบั
ที่

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสมผล

ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.56

5

5.1) บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์  

เอ็กซ์เพรส จ�ากัด (SSE) 

เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 

ร้อยละ 33.33 และเป็นนติบิคุคลที่

มกีรรมการร่วมกนั คือ นายศุภชัย 

เศรษฐเสถียร

รายการเช่าหรือให้เช่า	

อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน	3	ปี 

บริษัทฯ ให้เช่าอาคารแก่ SSE  15.27 15.21 การที่บริษัทฯ ให้SSE เช่าอาคารโดยมี

วัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นสินทรัพย์ที่ใช้

ในการด�าเนินธุรกิจของ SSE เนื่องจาก

ในท้ายที่สุดบริษัทฯ จะว่าจ้าง SSE 

เป็นผู้บริหารและจัดเก็บสินค้า โดยใช้

พื้นที่อาคารดังกล่าวเป็นคลังเก็บสินค้า 

ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการบรหิารและจดัเกบ็

สินค้าของบริษัทฯ ต�่ากว่าการว่าจ้าง

บุคคลภายนอกเป็นผู้ด�าเนินการ

6

6.1) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น ( MT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ฯ

และมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ซื้อทรัพย์สิน 

บริษัทฯ ซื้อ Function 

Checker & Mold Flash writer

-

-

3.16

2.02

กระบวนการสร้างมีความซับซ้อน เป็น

เครื่องมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วย

มูลค่าและเงื่อนไขที่ชัดเจน

มีความสะดวกและมั่นใจในคุณภาพ

KYE  ต้องซื้อผ่าน MT 

ในมูลค่าและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง

มีความสะดวกและมั่นใจในคุณภาพ

ตรงตามสเปคของ MELNAKA

6.2) บริษัท Setsuyo Astec

  Corporation, Seoul Branch

  Setsuyo Astec Corporation, 

Japan

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นอยู่ 35% 

ส�านักงานตั้งอยู่ที่ ประเทศเกาหลี

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ซื้อ FIN Assy, 

AL-CU Welding

-

-

6.06

1.73

6.3) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น ( MT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

MELCO ถือหุ้นอยู่ = 95.8% และมี

ส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลี

บริษัทฯ ซื้อ a new refrigerant 

charger

-

-

 3.12

2.24

6.4) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  

เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น ( MT)

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

และมีส�านักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ ซื้อ Mold for Fan, 

Ex-Fan Fan Motor

-

-

8.67

1.27
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ยอดเหลือ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2556

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น

ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.56 ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.56 ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.56 ณ 31 มี.ค.55 ณ 31 มี.ค.56

• บริษัท เมลโค ไทยแคปปิตอล จ�ากัด  -  -  62.49  38.20  -  -  - 

• บริษัท สไมล์ ซุปเปอร์ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด  0.04  -  1.28  1.27  -  -  8.06  8.22 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น  394.44  399.43  0.02  0.09  2.09  2.93  320.93  318.57 

• บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จ�ากัด  -  -  -  -  -  1.60 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด  418.38  333.55  -  -  -  -  5.68  7.43 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก ไลฟ เน็ตเวอร์ค คอร์ปอเรชั่น  19.37  10.45  3.54  -  -  -  0.64  0.13 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก เอเชีย พี ที อี จ�ากัด  45.44  34.13  -  -  20.66  27.70  0.61  1.22 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก (ไต้หวัน)  จ�ากัด  0.56  0.29 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก ออสเตรเลีย พี ที วาย จ�ากัด  51.55  49.18  -  -  -  -  -  - 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก เรียวเดน แอร์คอนดิชั่นนิ่ง  -  -  -  -  -  -  - 

 แอนด์ วิชวลอินฟอร์มเมชั่น ซิสเต็มส์ (ฮ่องกง) จ�ากัด  55.82  48.10  -  -  -  0.07  0.02  0.30 

• บริษัท Melco Sales Malaysia Sdn.Bhd.  42.53  43.24  -  -  -  -  0.06  5.54 

• บริษัท Setsuyo Astec Corporation  -  -  -  -  10.81  5.86  -  - 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก & อิเล็คทรอนิกส์ จ�ากัด  -  -  -  -  5.80  2.80  -  - 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด  -  -  -  -  15.46  19.63  0.07  0.02 

• บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด(มหาชน)  -  -  -  -  47.41  39.53  -  - 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก เทรดดิ้ง จ�ากัด  -  -  -  -  3.46  -  -  9.87 

• บริษัท Melco Trading (Thailand) Co.,Ltd.  0.19  0.75  1.58  1.81  16.78  18.14  -  - 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก ฮ่องกง จ�ากัด  -  -  -  -  0.05  0.05  -  - 

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

• บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อินดรัสตี้ จ�ากัด  -  -  11.87  41.70  -  -  -  - 

• บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก เวียดนาม จ�ากัด  56.59  81.63  -  -  -  -  -  0.01 

รวม  1,084.35  1,001.01  80.78  83.08  122.52  118.30  336.07  351.60 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2507 โดยนายสิทธิผล โพธิวรคุณ ด้วยทุนจดทะเบียน

เริ่มแรก 10 ล้านบาทในนามของบริษัท กันยงอีเลคทริก แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มครอบครัวโพธิวรคุณ 

กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต และจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้

เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก” 

ปัจจุบันบริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน) มีส�านักงานและโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 72 ไร่ ริมถนนบางนา-ตราด กม.20 

จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก” อันได้แก่ 

ตูเ้ยน็ พดัลม พดัลมระบายอากาศ เครือ่งป๊ัมน�า้ และเครือ่งเป่ามอืโดยได้รบัลขิสิทธิ ์และเทคโนโลยีในการผลิตจากบรษิทั มติซบูชิิ  

อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุน 

ในปีพ.ศ. 2536 บรษิทัฯ ได้เข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีน (บรษัิทมหาชน) ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมทุีนจดทะเบยีน

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

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

ปัจจบุนัประกอบด้วย 1.กลุม่มติซบูชิอิเีลค็ทรกิ ประเทศญ่ีปุ่น 2.กลุม่โพธวิรคณุ 3. กลุ่มตวัแทนจ�าหน่าย และอ่ืนๆ ในอัตราส่วน 

41.15% : 24.63% : 34.22% ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 40.81%

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรด้วยนโยบายการด�าเนินงานหลัก 3 ประการ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้าน  

ทัง้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั คณุภาพ ความปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมภายใต้ปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิ “We Balance for the Best”

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ส�าหรับผลิตภัณฑ์พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ  

เคร่ืองป๊ัมน�้า และผลติภณัฑ์ตูเ้ยน็ และยงัได้รบัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO14001) เพือ่สร้างความมัน่ใจต่อลกูค้า

ถึงมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ

บริษัทฯ ได้ใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายตลอดมา ทุกผลิตภัณฑ์ของ 

บริษทัฯ ได้มกีารพฒันาและผลติขึน้ตามมาตรฐานความปลอดภยัเหนอืระดบั (PREMIUM SAFETY) ซ่ึงเป็นการผลิตตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ

เลือกใช้วัสดุที่ป้องกันไฟลุกลามและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นในระบบการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ ได้ปฏิบัติตาม

นโยบายการจดัการสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง เช่น กจิกรรมการลดปรมิาณสารทีเ่ป็นมลพษิต่อมนษุย์และสิง่แวดล้อม 

รวมถึงการลดการใช้สารอันตราย 6 ชนิด ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน RoHS (Restriction of the use of certain 

hazardous substances in electrical & electronic equipment) ซึ่งได้แก่ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมี่ยมเฮกซะวาเเลนซ์  

โพลิมิเนทไบฟีนิล (PBB) และโพลิโบรมิเนท ไดฟีนิล อีเทอร์ (PBDE) เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก” ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลม

ระบายอากาศ เครื่องปั๊มน�้า และเครื่องเป่ามือ ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 

ส�าหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศแต่เพียงผู้เดียวคือ 

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

ส�าหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรกิ คอร์ปอเรชัน่มากกว่า 20 ประเทศ เช่น ตลาดประเทศญีปุ่น่ ฮ่องกง ไต้หวนั ตลาดในแถบโอเชยีเนยี 

(ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์) ตลาดแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (สิงคโปร์ มาเลเซยี และตลาดแถบประเทศเพือ่นบ้าน) ตลาดเอเชยีกลาง 

และตลาดตะวันออกกลาง เป็นต้น
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โครงสร้างรายได้หลกัของบรษิทัฯ คอื รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ตูเ้ยน็ พดัลม พดัลมระบายอากาศ เครือ่งป๊ัมน�า้ 

และเครื่องเป่ามือ ซึ่งมีโครงสร้างรายได้ส�าหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ปี 2556 , 2555 และ 2554 ดังต่อไปนี้ 

 

มูลค่า : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์

31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2555 31 มีนาคม 2554

ล้านบาท

%ต่อ
ยอดขาย

รวม ล้านบาท

%ต่อ
ยอดขาย

รวม ล้านบาท

%ต่อ
ยอดขาย

รวม

มูลค่าการจ�าหน่ายภายในและต่างประเทศ

 พัดลม และพัดลมระบายอากาศ

 ตู้เย็น

 เครื่องปั๊มน�้า

 เครื่องเป่ามือ

อื่นๆ

1,264.79

7,406.20

776.30

67.54

40.02

13.24

77.51

8.12

0.71

0.42

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

รวมมูลค่า 9,554.85 100.00 9,395.18 100.00 7,943.60 100.00

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน,	อาคาร	และเครื่องจักร	

สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน อุปกรณ์ส�านักงาน  

ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้างมีมลูค่าตามบญัช ีณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2556 เท่ากบั 1,161 ล้านบาท ท้ังนีบ้รษิทัฯ มกีรรมสทิธิ์

ในสินทรัพย์ทุกรายการซึ่งได้มาโดยการลงทุนและไม่มีภาระผูกพันใดๆ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง 133.90

2. อาคารและส่วนปรับปรุง 76.41

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 420.63

4. เครื่องมือเครื่องใช้ ในโรงงาน 445.08

5. อุปกรณ์ส�านักงานและยานพาหนะ 19.21

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 66.11

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

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

บรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรคิ กนัยงวฒันา จ�ากดั และบรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรคิ คอนซมูเมอร์โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั โดยบรษิทั 

สไมล์ซปุเปอร์ เอก็ซ์เพรส จ�ากดั ได้ด�าเนนิธุรกจิในการจดัส่งสนิค้าจากกลุม่ 3 บรษิทัดงักล่าว ไปยงัลกูค้าในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการส่งมอบสินค้าและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมิได้มุ่งเน้นก�าไร เนื่องจากมิได้จัดส่งสินค้าให้

บริษัทอื่นๆ ทั่วไป
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ เครื่องปั๊มน�้า  

และเครื่องเป่ามือ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีส�าหรับการพัฒนาออกแบบและการผลิตจาก

บรษิทั มติซบูชิ ิอเีลค็ทรกิ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญีปุ่น่ โดยเน้นการผลติผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ มคีวามปลอดภยั และใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เพื่อให้สินค้าสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

	 ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น เป็นผลิตภัณฑ์หลักในการผลิตและจ�าหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้น�าแนวความคิดส�าหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ตอบสนองต่อทุกๆ ไลฟ์สไตล์ ดังนี้ 

1) Unique Design การออกแบบรปูลกัษณ์ภายนอกที่โดดเด่น สวยงาม สร้างความแตกต่างอย่างชดัเจน สวยสง่า โดดเด่น

พร้อมสสีนัสวยงาม เสมอืนเฟอร์นเิจอร์ชิน้งามเข้ากบัการตกแต่งภายในบ้านได้อย่างลงตวั ดไีซน์ใหม่ของรุน่ 1 ประตู  

และ 2 ประต ูที่ล�้าสมัย มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ด้วยเลเยอร์ประตูสไตล์ 3D โค้งมน เปิดง่ายไม่ว่าจะเป็นการเปิดจาก

ด้านบน และด้านข้าง ขอบซ้ายขวาดูสมดุล สวยเหนือชั้นพร้อมสีสันที่แตกต่างพร้อมเทคโนโลยีความเย็นที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย DC Fan Motor ทีป่ระหยดัพลงังาน ท�างานเงยีบ นอกเหนอืจากนัน้ตวัตูย้งัเสรมิฉนวนกนัความร้อน

ทัง้ฝาประตแูละตวัตู ้เพือ่เพิม่การประหยดัพลังงานได้มากขึ้น

2) Easy to Use ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นในเรื่องของความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของผู้บริโภค

3) Healthy Technology เทคโนโลยีการถนอมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี การออกแบบโดยสร้างพื้นที่แห่งความสะอาดด้วย

เทคโนโลยี อาทิ 

• แผ่นกรองนาโนไททาเนี่ยมพร้อมหลอดแสงวี-เลด ลดกลิ่นได้รวดเร็วกว่าเดิมถึง 12 เท่า 

• Anti-bacteria ผนังภายในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นผสมสารแอนตี้แบคทีเรีย ช่วยยับย้ังการเจริญเติบโตของ 

เชื้อแบคทีเรีย

• ช่องแช่ผักอานุภาพแสงสีส้ม ติดตั้งหลอด LED แหล่งก�าเนิดแสงสีส้ม ช่วยรักษาคุณค่าวิตามินซีในผักใบเขียว 

ได้นานวัน

• ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทางผสานประจุลบ ส่งความเย็นสู่ชั้นวางขวดหรือทุกมุมของการแช่ให้อาหาร 

คงความสดและเพิ่มความชุ่มชื้นภายในตู้

• Neuro Fussy System ระบบการท�างานด้วยไมโครชพิอจัฉรยิะ การท�างานของระบบเซน็เซอร์ ท�าหน้าท่ีตรวจวดั

อณุหภูมิ และส่งข้อมลูไปประมวลผลไมโครชิพอจัฉริยะ เพื่อควบคุมการท�างานของตู้เยน็ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในทุกสภาวะการใช้งาน

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

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน

 Premium Safety มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะของผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อีเล็คทริก ที่ค�านึง

ถึงความปลอดภัยในการใช้งานสูงสุดแก่ผู้บริโภค ช้ินส่วนวัสดุต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ได้ถูกคัดสรรอย่างดี ก่อนน�ามาใช้ตาม

เกณฑ์ดังนี้ ใช้วัสดุที่ไม่ลุกลามไฟในชิ้นส่วนต่างๆ ใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า

เมื่อกระแสไฟเกินก�าหนด รวมถึงชิ้นส่วนที่ป้องกันความร้อนเกินก�าหนด เป็นต้น 

 นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อก�าหนดในด้านการประหยัดพลังงาน 

รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนด RoHS
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 ปัจจุบันบริษัทฯ ท�าการผลิตตู้เย็นในประเภทต่างๆ เช่น ตู้เย็น 1 ประตู 2 ประตู 3 ประตู และตู้แช่แข็ง ด้วยสายการผลิต 

ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นยัง

ได้มีการพัฒนารุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการวิจัย พัฒนา โดยในปลายปี 2555 บริษัทฯ 

ผลิตและจ�าหน่ายตู้เย็นขนาดใหญ่ 4 ประตูรุ่น L4 Grande เพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 ในเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมานี้ นับเป็นปีแห่งความส�าเร็จอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ สามารถท�าการผลิตตตู้เย็นได้ครบจ�านวน 

10 ล้านเครื่องนับตั้งแต่ประกอบกิจการเป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง 

 ผลิตภัณฑ์พัดลมและพัดลมระบายอากาศ บริษัทฯ ท�าการผลิต พัดลม เป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

บริษัทฯ เมื่อปี พ.ศ.2507 และในปี พ.ศ.2509 บริษัทฯ เริ่มการผลิตพัดลมระบายอากาศ โดยเน้นการพัฒนาและออกแบบ

ผลติภณัฑ์ เพือ่ให้มีระบบการกระจายลมทีเ่หมาะกับการใช้งาน มมีอเตอร์ไฟฟ้าทีม่คีวามทนทานและปลอดภยั มกีารออกแบบ

ให้มีรูปลักษณ์และสีสันสดใสไม่ซ�้าใครกับรุ่นมายวินดี้ที่ปรับโทน 2 สีใหม่ คือ ฟ้า (คลาสซี่บลู) และเขียว (คลาสซี่กรีน) เพิ่ม

สีสันอีกระดับให้ชีวิตลงตัว 7 สี 7 วัน ( 7 Days 7 Colors ) มากยิ่งขึ้น และมีการผลิตพัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ (Tatami fan)  

ขนาดใบพดั 12 นิว้ ดไีซน์สไตล์ญีปุ่น่ ทนัสมยัด้วยระบบไมคอม ใช้งานได้ทกุพืน้ทีเ่พราะสามารถถอดเกบ็ได้ สะดวกมากขึน้กับ

ปุ่มกดระบบสัมผัสที่ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้พร้อมกัน สดช่ืนทุกครั้งด้วยระบบ Rhythm ให้ลมเย็นสบายเป็นธรรมชาติ  

พร้อมระบบ Night Mode ลดระดับความเร็ว เพื่อช่วยประหยัดไฟในเวลากลางคืน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นตาม

มาตรฐานความปลอดภัย และข้อก�าหนดด้านประหยัดพลังงานและการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบท่ีค�านึงต่อผลกระทบของ 

สิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนด RoHS 

 บริษทัฯ ท�าการพฒันาพดัลมในแบบต่างๆ เพือ่ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ปัจจบุนัได้มกีารผลติในแบบต่างๆ เช่น พดัลมแบบ

ตัง้โต๊ะ แบบตั้งพื้น แบบตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ แบบติดผนัง แบบโคจร และแบบติดตั้งเพดาน ซึ่งแต่ละแบบจะมีรุ่นที่มีขนาดใบพัด 

ตามความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนามอเตอร์พัดลมแบบปิดที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันสิ่งแปลกปลอม มีความทนทาน

ต่อการใช้งาน และมีความปลอดภัยสูง 

 พัดลมระบายอากาศ บริษัทฯ ท�าการผลิตพัดลมระบายอากาศในหลายรูปแบบ เพื่อที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานและการติด

ตั้งกับสถานที่ อาคาร บ้านเรือน หรือห้องต่างๆ เช่น พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง แบบติดกระจก แบบฝังฝ้าไม่ต้องใช้

ท่อระบายอากาศ และแบบต่อท่อฝังฝ้า ซึ่งการพัฒนาพัดลมระบายอากาศจะค�านึงถึงการระบายอากาศที่มีแรงดันสูง  

ความสะดวกในการตดิตัง้ใช้งาน มกีารออกแบบใบพดัพิเศษโดยยึดหลกั Aerodynamics ท่ีควบคมุการเคลือ่นไหว ความปรวนแปร 

และการหมนุวนของอากาศให้เกดิน้อยทีส่ดุ ในรุน่ใหม่ได้มกีารพฒันาชตัเตอร์แบบใหม่ ช่วยให้การเปิด-ปิดชตัเตอร์นุม่นวลขึน้ 

เพิม่แรงต้านอากาศจากภายนอก-ภายใน รวมทัง้ได้มกีารออกแบบใบพดัขนาด 6 นิว้ดไีซน์ใหม่ ช่วยลดเสยีงรบกวน บรษิทัฯ 

มุ่งเน้นต่อการพัฒนาพัดลมระบายอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ยึดถือข้อก�าหนดในด้านการประหยัด

พลังงาน และการใช้วัสดุ วัตถุดิบที่ค�านึง ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนด RoHS

 ในเดือนมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ให้ผลิตพัดลม

ระบายอากาศประเภทโลหะ (Metal Type) ส่งออกไปขายยังประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก จ�านวน 18 รุ่น 3 ขนาด (ใบพัด 8 นิ้ว 

10 นิ้ว และ 12 นิ้ว) และมีแผนงานที่จะผลิตพัดลมระบายอากาศประเภทพลาสติก (Plastic Type) ไปขายยังประเทศญี่ปุ่น

อีก 64 รุ่น ในเดือนมิถุนายน 2556 นี้

	 เครื่องป๊ัมน�้า บริษัทฯ ท�าการผลิตเครื่องป๊ัมน�้าที่มแีรงดันสูบน�้าและส่งน�้าสูง ซึง่ได้น�าการออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยี

ของเครื่องปั๊มน�้าจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และใช้ช้ินส่วนและวัตถุดิบที่ค�านึงต่อ 

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมตามข้อก�าหนด RoHS บริษัทฯ ได้ผลิตเครื่องปั๊มน�้า ในแบบต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานของ 

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

อัตโนมัติแรงดันคงที่ (Constant Pressure Pump) และล่าสุดบริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตเครื่องปั๊มน�้าแบบอินเวอร์เตอร์  

ทีม่รีะบบการควบคมุการท�างานซึง่ท�าให้ประหยดัพลงังานได้มาก (ควบคมุการใช้พลงังานสมัพนัธ์กบัปรมิาณการใช้) ปัจจบุนั

มีเครื่องปั๊มน�้าแบบต่างๆ ให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
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	 เครื่องเป่ามือ	(Hand	drier	/	Jet	Towel) บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตเครื่องเป่ามือขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2554 โดย

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ให้เป็นฐานการผลิตเครื่องเป่ามือรุ่น mini (Jet 

Towel Mini) โดยเริม่ตัง้แต่การผลติชิน้ส่วนจนถงึการประกอบออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ส�าเรจ็รปู มกีารควบคมุคณุภาพในการผลติ

อย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน จุดเด่นของเครื่องเป่ามือจะมุ่งเน้นไปที่ความสะดวกทั้งในการติดตั้ง การใช้งาน การท�าความ

สะอาด การดูแลรักษา โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ดังนี้

	 1.	 ติดตั้งง่าย

• ผลิตภัณฑ์มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

• สายไฟมีความยาวถึง 1.5 เมตร พร้อมเต้าเสียบ ช่วยลดงานเดินระบบไฟโดยไม่จ�าเป็น

• มีสวิตช์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าตัวเครื่องอยู่ภายใน ไม่จ�าเป็นต้องติดตั้งสวิตช์ภายนอก

	 2.	 ใช้งานสะดวก

• สามารถเป่ามือที่เปียกให้แห้งได้ภายใน 5-9 วินาที ด้วยลมความเร็วลมสูง

• สามารถปรับแรงลมได้หลายระดับ รวมถึงสามารถเลือก เปิด-ปิด ระบบลมร้อนได้

• เสียงเงียบขณะใช้งาน โดยการพัฒนารูปร่างของช่องส่งลมแบบใหม่

	 3.	 ลดเวลาในการท�าความสะอาดและดูแลรักษา

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

• มีตวัเครือ่งท�าจากพลาสตกิชิน้เดยีว และผสมสารป้องกนัการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีจงึเกดิคราบสกปรกได้ยาก 

และง่ายต่อการเช็ดท�าความสะอาด

	 4.	 ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• มือแห้งสะอาด รู้สึกสบาย และไม่ท�าให้เกิดคราบน�้าเปรอะเปื้อนกับสิ่งของที่จับต้อง

• ลดปริมาณการใช้กระดาษ หรือผ้าเช็ดมือ โดยมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวที่ต�่ากว่า

• ประหยัดพลังงาน ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมถึง 15%

• วัสดุทุกชิ้นที่ใช้เป็นไปตามข้อก�าหนด RoHS

การตลาดและภาวะการแข่งขัน	 	

บรษิทัฯ มี 3 ฐานตลาดหลกั ได้แก่ ตลาดในประเทศ ตลาดประเทศญีปุ่น่และตลาดต่างประเทศอืน่ๆ ซึง่ในปีงบประมาณ 2555 

มสีดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 35:47:18 ตามล�าดบั โดยตลาดในประเทศได้จดัจ�าหน่ายผ่านบรษิทั มติซบูชิ ิอเีล็คทรคิ กนัยงวฒันา จ�ากดั 

ซึ่งมีร้านตัวแทนจ�าหน่ายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ส�าหรบัตลาดต่างประเทศบรษิทัฯ ได้ส่งออกโดยผ่านบรษิทัในกลุม่มติซบูชิ ิอเีลค็ทรกิ เป็นส่วนใหญ่ ซึง่มตีวัแทนจดัจ�าหน่าย

อยู่ทั่วโลกทั้งในตลาดเอเชีย โอเชียเนีย ตลาดตะวันออกกลาง เป็นต้น

ตลาดภายในประเทศ ยอดการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา มียอดที่เกินจากเป้าหมาย 

และมีอัตราการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน สินค้าทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคงได้รับความนิยมและ 

ครองต�าแหน่งผู้น�าทางการตลาดตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับบน ส�าหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อย่างต่อเนือ่ง ล่าสดุบรษิทัฯ ได้มกีารน�าเสนอสนิค้ารุน่ใหม่ 4 ประตรูุน่ L4 Grande ขนาด 22.4 ควิ รวมท้ังน�าเสนอสินค้าดไีซน์ใหม่

ในรุ่น 2 ประตู และ 3 ประตู และสีใหม่ในรุ่น 1 และ 2 ประตู โดยมีสีสันที่สวยงาม ทันสมัย และเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน 

และสามารถประหยดัพลงังานได้เพิม่ขึน้ ท�าให้ได้รบัการตอบรบัทีด่ีในตลาดอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบัการขายผลิตภณัฑ์พดัลม พดัลม

ระบายอากาศ และเครื่องปั๊มน�้า ในปี 2555 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายช่องทางการขายที่เพิ่ม

มากขึ้น รวมทัง้การน�าเสนอสีใหม่ของ พดัลมภายใต้แนวคดิ 7 วนั 7 ส ี ซึง่ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูบ้รโิภค ในส่วนของ 

เครือ่งป้ัมน�า้มีการน�าเสนอรุ่นใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน�้าให้แรงยิ่งขึ้นในขณะที่ใช้ก�าลังวัตต์เท่าเดิม
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ตลาดญีปุ่น่ ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้มกีารสง่ออกสินค้าไปในตลาดญีปุ่น่ในทกุผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าทีม่กีารขายทีเ่ติบโตอย่างมาก

ในปี 2555 คือ เครื่องเป่ามือ และพัดลมระบายอากาศ ส�าหรับความต้องการผลิตภัณฑ์ พัดลมและตู้เย็นในตลาดญี่ปุ่นเติบโต 

อย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยทางด้านการแข่งขันในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นท่ีสูงมาก ก็จะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบหลัก

ส�าหรบัการขายในปีทีผ่่านมา ประกอบกับเป็นช่วงเวลาทีค่่าเงนิเยนมกีารอ่อนค่าด้วย จงึเป็นปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลกระทบต่อธรุกจิของ

ตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ เข้าไปในตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวางแผนการ

ขายและแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ก็ส่งผลให้การขายสามารถบรรลุแผนที่วางไว้

ส�าหรับการส่งออกไปตลาดต่างประเทศอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 

Economic Community) บรษิทัฯ ได้มกีารวางแผนกลยทุธ์เพือ่ทีจ่ะขยายการขายไปในประเทศด้งกล่าว โดยการเพิม่จ�านวนตวัแทน

จ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ การเพิ่มปริมาณและสถานที่การแสดงสินค้าในห้างร้านต่างๆ ให้มากขึ้น ถึงแม้ว่าการแข่งขันในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ เรื่องเน้นการประหยัดพลังงาน ทางบริษัทฯ 

ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการตลาด ในแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันที่เปล่ียนไปในปัจจุบัน นอกเหนือ

จากนี้ ยังได้มีการขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศโอเชียเนีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองตลาดในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ จากการด�าเนินการดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องของบริษัทฯ จึงส่งผลให้

ยอดขายในปีที่ผ่านมาเกินเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีอัตราการเติบโตในระดับสูง ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีความ

ตระหนกัในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างยิง่ จงึพยายามมุ่งเน้นในเรือ่งการสร้างความแขง็แกร่งด้านต้นทนุ และเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั

ในตลาดเป็นส�าคญั รวมทัง้การมุง่พฒันาผลติภณัฑ์รุน่ใหม่ๆ เพือ่สนองตอบต่อความต้องการตลาดอย่างต่อเนือ่งอกีด้วย

ในปีทีผ่่านมา จากภาวะอากาศทัว่โลกทีร้่อนมากขึน้ และมช่ีวงระยะเวลาทีย่าวนานกว่าเดมิท�าให้การขายสนิค้าประเภทพดัลม 

และพดัลมระบายอากาศเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ดงัจะเหน็ได้จากยอดการผลิตและยอดการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์พดัลมและพดัลมระบาย

อากาศนับรวมในปีนี้มียอดเกินกว่า 1 ล้านเครื่องซึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันจากปีก่อนหน้านี้ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก

ในอนาคต

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริษทัฯ มโีรงงานผลติ ตัง้อยูเ่ลขที ่67 หมู ่11 ถนนบางนา - ตราด กม.20 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 

10540 ใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ เครื่องปั๊มน�้า และเครื่องเป่ามือของบริษัทฯ 

(ก)	 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์	

 บริษทัฯ ได้มีกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ โดยเริม่จาก กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึง่ในการพฒันาผลติภณัฑ์รุน่ใหม่ๆ 

บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือและประสานงานในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลย่ีการผลิต จากบริษัท มิตซูบิชิ  

อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการศึกษา และส�ารวจความต้องการของตลาด และน�าไปสู่กระบวนการ

ตกลงสเปคความต้องการกับลูกค้า จากนั้นบริษัทฯ จะด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ ่นใหม่ออกมา และน�าไป 

สู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า

 ลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นระบบการผลิตแบบเชิงมวล (Mass Production) จาก

กระบวนการรบัค�าสัง่ซือ้จากลกูค้า บรษิทัฯ จะด�าเนนิการเข้าสูก่ระบวนการวางแผนการผลิตและกระบวนการจดัหาจดัซือ้

วตัถดุบิและชิน้ส่วนอปุกรณ์ส�าหรบัใช้ในการผลติจากนัน้กจ็ะด�าเนนิการเข้าสูก่ระบวนการผลติ ซึง่จะด�าเนนิการผลติตาม

แผนการผลิตที่ก�าหนดตามสายงานการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะมีกระบวนการย่อยท่ีส�าคัญในการผลิต ได้แก่  

งานผลิตชิ้นส่วน งานเตรียมอุปกรณ์การผลิต และงานประกอบและบรรจุเป็นสินค้าส�าเร็จรูป เป็นต้น 

 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ จะมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการผลิตซึ่งท�าให้มั่นใจว่าสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบเข้าสู่ตลาด  

มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของลูกค้า
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(ข)	 การบริการด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

 บริษทัฯ มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบงานการประกนัคณุภาพสนิค้าและการบรกิารหลงัการขาย ซ่ึงจะประสานงานกบัตวัแทน

จดัจ�าหน่ายสนิค้าของบรษิทัฯ ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ในการด�าเนนิการให้ข้อมลูข่าวสารทางเทคนคิ

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ การอบรมความรู้ทางเทคนิคส�าหรับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา 

การให้ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าการติดตั้ง การใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์การบริการหลังการขาย รวม

ถงึการประสานงานและด�าเนนิการร่วมกบัตวัแทนจดัจ�าหน่ายสินค้าของบรษิทัฯ ในการแก้ไขปัญหาคณุภาพทีอ่าจเกดิขึน้

อย่างรวดเร็ว 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษทัฯ มคีวามตระหนกัในเรือ่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอนัเกดิจากกระบวนการผลิตผลติภณัฑ์ รวมถงึงานบรกิารของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ได้มกีารจดัตัง้นโยบายสิง่แวดล้อม (Environmental Policy) โดยค�านงึถงึการสร้างสมดลุต่อสิง่แวดล้อมโลกและสิง่แวดล้อม

ในสังคมท้องถิ่น โดยได้จัดสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS) ที่มีความสอดคล้อง

ตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน ISO 14001 เป็นเกณฑ์ 

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้มกีารด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายสิง่แวดล้อม เช่น กจิกรรมส�าคญัๆ ดงัต่อไปนี้ 

• กิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อก�าหนด RoHS ซึ่งเป็นการจ�ากัด 

หรือลดการใช้สารอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

• การลดการใช้สารท�าความเย็นที่มีผลกระทบต่อการท�าลายชั้นบรรยากาศโลก โดยใช้สารท�าความเย็นท่ีเหมาะสมแทน 

เพื่อลดและป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิโลก

• การพฒันาผลติภัณฑ์รุน่ใหม่ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านการประหยดัพลงังาน ในแต่ละตลาดทัง้ตลาดในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ

• การด�าเนนิกจิกรรมในการอนรุกัษ์การใช้พลงังาน โดยการลดโหลดการใช้งานเครือ่ง Air Compressor การลดก�าลงัวตัต์

ของหลอดไฟฟ้าฟลูออเรเซนส์ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรตามแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

• การจัดการและควบคุมกากขยะอุตสาหกรรมอันอาจเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อท้องถิ่น รวมถึงสังคมโดยรวมให้เป็น

ตามข้อก�าหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปสู่พนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยการฝึกอบรมและท�ากิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังบริษัทในเครือ และบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะ

ท�างานด้านสิ่งแวดล้อม และมีระบบการติดตามประเมินผล และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ

ตามนโยบายสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ โดยหวงัว่าการปฏบิตัจินเกดิผลส�าเรจ็ในเรือ่งนี ้จะมสีว่นช่วยเหลอืและสนบัสนนุต่อนโยบาย

สิ่งแวดล้อมของรัฐบาล และของโลกแม้จะเป็นเพียงองค์กร หรือหน่วยงานย่อยๆ ก็ตาม

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

 - ไม่มี -
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โครงสร้างเงินทุน
1.	 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษทัฯ มทีนุจดทะเบยีนฯ 220 ล้านบาท เรยีกช�าระแล้ว 220 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 22 ล้านหุน้มลูค่าหุน้ละ 10 บาท

2.	 ผู้ถือหุ้น

รายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่29 มนีาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น 	จ�านวนหุ้น 	%	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

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. นายบ�ารุง ศรีงาน  745,400  3.39

5. บริษัท กันยง จ�ากัด 697,324  3.17

6. นางกมลวรรณ โพธิวรคุณ  683,879  3.11

7. นายสมจินต์ ลีลาเกตุ 610,000  2.77

8. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 550,000  2.50

9. นางเพ็ญจันทร์ วิสุทธิพันธ์ 479,089  2.18

10. นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา  378,100  1.72

รวม 16,854,860 76.62

สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	29	มีนาคม	2556

จ�านวนราย จ�านวนหุ้นรวม คิดเป็น%

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

2. ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ*2 9 5,419,106 24.63

3. ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ  2,152 7,527,874 34.22

ยอดรวม  2,164  22,000,000  100.00

 

 หมายเหต ุ: - บรษิทัฯ มีผูถ้อืหุน้ไทย 2,132 ราย มสีดัส่วนของจ�านวนหุน้คดิเป็น 57.55% และผูถ้อืหุน้ต่างด้าว 32 ราย คิดเป็น 

42.45%

*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
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*2 ผู้ถือหุ้นกลุ่มโพธิวรคุณ ประกอบด้วย

 - บริษัทโพธิวรคุณ จ�ากัด 1,960,024  8.909

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

 - บริษัท กันยง จ�ากัด  697,324  3.170

 - นางกมลวรรณ โพธิวรคุณ  683,879  3.109

 - นายชญานินทร์ โพธิวรคุณ  262,083  1.190

 - นางวัฒนี โพธิวรคุณ  30,672  0.139

 - นายวรภาส โพธิวรคุณ  5,600  0.025

 - นางสาวลภัสรดา โพธิวรคุณ  4,500  0.020

 - นางสาวบุษกร โพธิวรคุณ  2,000  0.009

3.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 % ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ 

งบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย : บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107536001257

ธุรกิจหลัก : ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ 

เครื่องปั๊มน�้า และเครื่องเป่ามือ ภายใต้เครื่องหมาย การค้า “มิตซูบิชิ อีเล็คทริก”

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

10540 โทรศัพท์ 0-2337-2900 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2337-2439-40

ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 220 ล้านบาท

Home	Page : www. mitsubishi-kye.com

หน่วยประสานงาน : ฝ่ายส�านักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2337-2900 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2337-2439-40

E-mail  address : information@kye.meap.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800  โทรสาร 0-2654-5599

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม เลขทะเบียน 3684 และ/หรือ

นางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนวงศ์ เลขทะเบียน 3757 และ/หรือ

นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส เลขทะเบียน 4439 และ/หรือ

นายธนิต โอสถาเลิศ เลขทะเบียน 5155

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2677-2000  โทรสาร 0-2677-2222

www.kpmg.com

เลขานุการบริษัทฯ : นางสาวพจนา  ตฤณวร

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

67 หมู่ 11 ถนน บางนา-ตราด ก.ม.20 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์ 0-2337-2900 ต่อ 510  โทรสาร 0-2337-2439-40

ที่ปรึกษาบริษัทฯ : นายพนมพร พานิช

บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

67 หมู่ 11 ถนน บางนา-ตราด ก.ม.20 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์ 0-2337-2900 ต่อ 593  โทรสาร 0-2337-2439-40
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เลขที่ 67 หมู่ 11 ถนน บำงนำ-ตรำด กม.20
ต�ำบลบำงโฉลง อ�ำเภอบำงพลี
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
โทรศัพท์ 0-2337-2900 (อัตโนมัติ),
แฟกซ์ 0-2337-2439-40
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