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เวลาและสถานที ่
 ประชมุเม่ือวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโลตสัสุขุมวิท ชั้น LL หองดอกบัว 

เลขที่ 1 ซอยแดงอุดม ถนนสขุุมวิท 33 เขตคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

1.  นายคัทซึม ิ  นากาโตะ  กรรมการและประธานเจาหนาที่บรหิาร 
2.  พลตรีพรจกัร  มนูธรรม  กรรมการ 
3.  นายปราโมทย  มนูธรรม  กรรมการ 
4.  นายโทร ุ  โบโมโตะ กรรมการ 
5.  นายศภุวัส  พันธุวัฒน กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
6.  ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผูไมไดเขารวมประชมุ 
1.  ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม  ประธานกรรมการ 
2.  นายอะคิโอะ  ฟูรูกาวา  กรรมการ 

3.  นายฮิโรช ิ  ทาเทอิวะ กรรมการ 

4.  ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายประเสรฐิ  กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 6.  นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ผูเขารวมประชุมและสังเกตการณ 
 1.  นางสาวสดุา  วิวัฒนสุขไพศาล ผูชวยผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จํากัด 
 2.  นายยาซูช ิ  ฮอมมา  ประธานเจาหนาที่วศิวกรรม 

 3.  นายคมสันต  อรุณพันธ ผูจดัการทั่วไป (โรงงาน1) 
 4.  นายมาซาช ิ  โมริมิซ ึ  ผูจดัการทั่วไป(ประกันคุณภาพ) 

 5.  นายฮิโรฮากิ  ซาซากิ  ผูจดัการทั่วไป(วิศวกรรม) 
 6.  นายสุพันธ  สมภพศาสน ผูชวยผูจัดการทั่วไป(สวนงาน Key Account) 
 7.  นางพัณณชิตา ชีวีวฒัน  ผูชวยผูจัดการทั่วไป(ฝายงานขาย Modern Trade) 
 
 
           /8. นายถวลัย... 
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8. นายถวลัย  วัชรชัยกุล ผูชวยผูจัดการทั่วไป 
        (ฝายการขายและการตลาดภายในประเทศ) 

9. นายณัฐพัฒน   พงศาธิรตัน ผูชวยผูจัดการทั่วไป (ฝายงานขาย OEM) 
10. นางสาวภทัรพร ทัศนเสว ี ผูจดัการฝายงานบัญชีและการเงิน (YBTH) 
11. นางสาวจนัทรฉาย สีสวาท  ผูจดัการฝายงานนําเขาและสงออก 

12. นายพีรพล  พลนรา  ผูจดัการฝายงานขายสินคาพิเศษ 

13. นางสาวพัชร ี  อภิรักษ  ผูจดัการฝายงานบัญชีและการเงิน (YSD) 
14. นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ ์ ผูจดัการฝายงานตรวจสอบภายใน 

 15. นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชต ิ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 

นายคทัซึมิ นากาโตะรองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธานในที่ประชุมและกลาว

ตอนรับผูถือหุนที่มารวมประชุม และแจงวา ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ปวยและไมสามารถเขารวมประชุมได  
  กอนจะเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธาน แจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และโดยการ

มอบฉันทะ ทั้งสิ้นจํานวน 57 ราย โดยหุนทีนั่บรวมกันทั้งสิน้ 85,540,037 หุน คิดเปนรอยละ 79.48 ของจํานวน

หุนทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับบรษัิทฯ จากนัน้ประธานไดมอบหมายใหนาย 

สุขแท เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนําผูเขารวมประชมุ และชีแ้จงรายละเอียดขอบังคับตางๆ

เก่ียวกับการลงคะแนนของผูถอืหุน 

 นายสุขแท เรอืงวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนํากรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผูบรหิาร, 
ผูจดัการทั่วไป, ผูสอบบัญชีของบริษัท, ผูจดัการฝายขายและฝายการตลาด, ผูจดัการฝายบัญชแีละการเงินของ

บริษัท และผูจดัการฝายตรวจสอบภายใน ซึง่ในการประชุมในครั้งน้ีมีกรรมการเขารวมประชุม 6 ทานจากทั้งหมด 

12 ทานคิดเปนรอยละ 50  
 
 และเน่ืองจาก ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ ไมสามารถเขารวมประชมุผูถือหุนในวันน้ีได ดังน้ัน 

นายคทัซึมิ นากาโตะ รองประธานกรรมการจะทําหนาที่ประธานที่ประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 41 
 
 นอกจากน้ีนายสุขแท เรื่องวัฒนะโชติ (เลขานุการบริษัท) ไดชี้แจงตอที่ประชมุวา ในข้ันตอนการลงมติใน

แตละวาระของการประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผูถือหุนจะปฏิบัติดังน้ี 
 

1. การลงมติในแตละวาระจะใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปดเผย ซึ่งประธานที่ประชุมจะสอบถาม

มติจากที่ประชมุผูถือหุนในแตละวาระ โดยประธานที่ประชุมจะขอถามมติคดัคานและงดออกเสียง ถา

ไมมีผูถือหุนทานใดมีมติคดัคานหรืองดออกเสยีง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับรอง รับทราบ 

และ/หรืออนุมตัิในวาระน้ันๆ 
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2. ถามีผูถือหุนทานใดคดัคาน หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลง
ชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บรษัิทไดแจกใหกับผูถือหุน เพ่ือนับคะแนนเก็บไวเปนหลักฐาน 

3. การออกเสียงลงคะแนน ถือวาหน่ึงหุนมีหน่ึงเสียง และผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนทีต่น

ถืออยู  
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนําจํานวนเสยีงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสยีง ไปหักออก

จากจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุและมีสทิธิออกเสียง สวนที่เหลอืจะถือวาเปน

จํานวนเสยีงที่เห็นดวย 
5. สําหรับการลงคะแนนในวาระที ่ 5 ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเปน

รายบุคคลและบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่มีมติเห็นดวย งดออกเสียงหรือคดัคาน

เพ่ือนับคะแนนเก็บไวเปนหลักฐานตอไป 
 

ทั้งน้ีในแตละวาระการประชุม ประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนวามีผูถือหุนออกเสยีง เห็นดวย ไม

เห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใดใหที่ประชุมรับทราบตอไป 
 ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระตางๆ นายสุขแท ไดขอใหผูถอืหุนแจงชื่อและ

นามสกุลดวย เพ่ือที่จะไดจัดทาํรายงานการประชุม 
จากนั้นประธานกลาวเปดประชมุและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปผูถอืหุน ครั้งที่ 16 ประจําป 2553 
 ประธาน เสนอขอใหที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปผูถือหุนครั้งที่ 16 ประจําป 

2553 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2553 ซึ่งไดจดัสงสําเนาใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
 จากนั้นประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชมุดังกลาว 
 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปทีผ่านมา และรายงาน

ประจําป 2553 ของคณะกรรมการ 
 ประธาน แจงวารายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปทีผ่านมาเปนไปตามเอกสารแนบที่ได

จัดสงใหกับผูถอืหุนทุกทานแลว  
 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัท พอสรุปไดดังน้ี 
 
 1. นางสาวศริริัตน ตั้งดํารงตระกูล, สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย, สอบถามวาบริษัทจะมีแนวทางในการ

ลางผลขาดทุนสะสมในงบการเงินอยางไร 
 ประธาน กลาวชี้แจงวาสองปที่ผานมาบริษัททํากําไรไดปละประมาณ 40 ลานบาท บริษัทจึงมีความ

เชื่อมั่นวาจะสรางผลกําไรเพ่ือใหสามารถลางผลขาดทุนสะสะในอีก 2-3 ป 
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 2. นางสาวศริิรตัน ตั้งดํารงตระกูล, สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย, สอบถามถงึลูกหน้ีการคาที่คางชําระเกิน

กวา 12 เดือนซึ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนและสิ้นสดุ ณ ป 2553 มีจํานวนกวา 33 ลานบาท จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนลดลง

อยางไรและบรษัิทมีแนวทางในการจัดการยอดลูกหน้ีที่คางชาํระน้ีอยางไร  
 ประธาน ชี้แจงวาสาเหตุยอดลกูหน้ีที่เพ่ิมสูงข้ึนในป 2553 น้ัน เน่ืองจากสองปที่ผานมาบริษัทไดเปลี่ยน

โครงสรางการขายโดยมุงเนนการขายในตลาดภายในประเทศ โดยไดพยายามที่จะเพิ่มฐานลูกคามากข้ึน และ

เน่ืองจากภาวะการแขงขันที่มคีอนขางสูง ทาํใหมีลูกหน้ีบางรายที่จายชาํระลาชา สวนในตลาดตางประเทศในชวง

สองปทีผ่านมาบริษัทพยายามลดการขายในตลาดตางประเทศลงเนื่องจากทาํกําไรไดคอนขางต่ํา แตในปจจุบัน

ตลาดตางประเทศสามารถทํากําไรไดเพ่ิมข้ึนและเปนที่นาพอใจ บริษัทจึงมุงเนนเพ่ิมยอดขายในตลาดตางประเทศ

ดวยเชนกัน 
 
 3. นายฉอด จันทสวุรรณ, ผูถอืหุน, สอบถามวาจากผลกําไรในงบการเงินรวมที่มีจาํนวนลดลงน้ันเกิดจาก

ผลขาดทุนของบริษัทยอย (บริษัท ยัวซาเซลล แอนด ดสิทริบิวชั่น จํากัด) อยากทราบวาบริษัทยอยประสบผล

ขาดทุนดวยสาเหตุใด 
 ประธาน กลาวชี้แจงวา สาเหตุเกิดจากการทีต่ลาดภายในประเทศมีการแขงขันสูง ทําใหมกีารแขงขันทั้ง

ในดานราคาและการสงเสรมิการขาย ประกอบกับบริษัทยังไมไดปรับราคาขายในระหวางป จึงเปนเหตุใหบริษัทยอย

ประสบกับผลขาดทุน แตเม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวจะเหน็วาในป 2553 บริษัทมีผลประกอบการกําไร สําหรับใน

ปน้ีบริษัทจะมีการปรับราคาขายระหวางกันเพ่ือจะทําใหทั้งสองบริษัทมผีลประกอบการเปนกําไร 
 
 4. นายพงศธร วณิชเสถียร, ผูรับมอบอํานาจ, สอบถามวา 1) เพราะเหตใุดอัตราการเพิม่ข้ึนของยอดขาย
แบตเตอรี่ของบริษัทจึงนอยกวาอัตราการเพิ่มข้ึนของยอดขายในอุตสาหกรรมยานยนตในชวงที่ปผานมา 2) บริษัท
มีแนวทางการปรับปรุงสัดสวนกําไรสทุธิตอยอดขายใหสูงข้ึนไดอยางไรบางเน่ืองจากมีกําไรเพียงรอยละ 2 และ 3) 
บริษัทมแีนวทางในการปรับปรงุหน้ีสินตอทุนใหลดลงไดอยางไร เน่ืองจากหน้ิสินตอทุนยังมสีัดสวนที่สูง 

 ประธาน กลาวชี้แจงบริษัทไดเปลี่ยนกลยุทธการขายจากเดิมที่เนนขายในปริมาณมากมาเปนการเนนขาย

ผลติภัณฑรุนและตลาดทีส่ามารถทํากําไรไดสูงกอนเปนสําคัญ เน่ืองจากตนทุนปรบัตัวสูงข้ึนจากราคาตะก่ัวที่

เพ่ิมข้ึน ทําใหยอดขายของบริษัทไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มข้ึนของยอดขายในอุตสาหกรรมยานยนต 
สําหรับในเรื่องอัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดที่มีจํานวนรอยละ 2 น้ัน ฝายจดัการเชื่อวาการเนนขายผลิตภัณฑใน

ตลาดหรือในรุนที่สามารถทํากําไรจะชวยใหอัตราสวนดังกลาวเพ่ิมสูงข้ึนได สําหรับเรื่องการลดสดัสวนหน้ีสินตอทุน

น้ัน บริษัทพยายามที่จะลดสดัสวนดังกลาวอยางตอเน่ือง ดวยการจายคืนหน้ีสินของบริษัทซึ่งไดจากคาเสื่อมราคา

ของบริษัทและผลกําไรของบรษัิท ทั้งน้ีอาจตองใชเวลาอีกระยะหน่ึง อยางไรก็ตามแมวาบริษัทจะมีคาเสื่อมราคา

จํานวนกวา 50 ลานบาทตอป แตบริษัทตองดูแลเรื่องการบํารุงรักษาอุปกรณรวมไปถงึการลงทุนในอนาคตดวย
เชนกัน 
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 5. นายพงศธร วณิชเสถยีร, ผูรับมอบอํานาจ, สอบถามกรณีที่บริษัทเนนการขายในสวนทีส่ามารถทํากําไร
ไดสูง แตไมเนนการเพิ่มยอดขายน้ันจะสงผลใหบริษัทมีสวนแบงการตลาดลดลงหรือไม และขณะน้ีบริษัทมสีวน

แบงการตลาดและอยูลําดับใดเมื่อเทียบกับคูแขงขัน  
 ประธาน ชีแ้จงวาแมวาในชวงสองปทีผ่านมาบริษัทจะเนนการทาํตลาดในผลิตภัณฑทีส่รางผลกําไรใหกับ

บริษัท แตบรษัิทยังคงใหความสําคัญกับสวนแบงการตลาดดวยเชนกัน และในป 2554 บริษัทเนนกลยทุธการ

ขยายฐานลูกคาใหมากข้ึน สาํหรับสวนแบงการตลาดนั้นคงเปนการยากทีจ่ะระบุเปนตัวเลข ทั้งน้ีบริษัทคาดวาจะมี

ตําแหนงทางการตลาดในตลาดแบตเตอรี่รถยนตและแบตเตอรี่รถจักรยานยนตในอันดับที ่ 4 และอันดับที ่ 1 

ตามลําดับ 
 

 6. นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผูถือหุน, สอบถามสาเหตทุีส่นิทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลงจากป 2552 ที่

มีจํานวน 73 ลานบาทเปน 5.8 ลานบาทในป 2553 น้ัน 
 นายสุขแทชี้แจงวา ในป 2553 บริษัทไดรับคืนภาษีมลูคาเพ่ิมจากกรมสรรพากรจํานวนกวา 69 ลานบาท 

ทําใหยอดสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลงในป 2553 
 
 7. นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผูถือหุน, สอบถามวาเหตุใดยอดขายสุทธิที่จําหนายใหกับ บริษัท ยีเอส 

ยัวซา สยาม อินดัสตรสี จํากัด (GYSI) ในป 2552 ลดลงจาก 51 ลานบาท เปน 4 ลานบาทในป 2553 
 นายสุขแทชี้แจงวา GYSI เปนบริษัทที่มผีูถือหุนรวมกันและไดเชาพ้ืนที่บางสวนของโรงงาน 2 ของบริษัท

ตั้งแตปลายป 2551 เน่ืองจากในชวงปแรกของการลงทุน ยงัมีปญหาเก่ียวกับการจัดซื้อและจดัเก็บวัตถดุบิ จึงได

สั่งซื้อตะก่ัวบรสิุทธ์ิจากบริษัท ทําใหมียอดขายระหวางกันสงู แตในป 2553 GYSI ไดสั่งซื้อตะก่ัวบรสิุทธ์ิเอง จึง
ทําใหยอดขายลดลงอยางมาก 

 
 8. นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผูถือหุน, สอบถามถึงรายการขายเครื่องจักรจํานวนประมาณ 10 ลานบาท

ใหกับ GYSI น้ันเปนเครื่องจักรอะไร 
 นายสุขแทชี้แจงวา เครื่องจักรดังกลาวเปนเครื่องผสมตะก่ัวซึ่ง ตั้งอยู ณ โรงงานที ่ 2 และบริษัทมีอยู
จํานวน 2 เครื่อง โดยบริษัทใชงานเพียงเครื่องเดยีว นอกจากน้ันตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดวาเครื่องจักรที่

บริษัทไมไดใชประโยชน จะไมสามารถนํามาหักคาเสื่อมราคาได ทําใหคณะกรรมการพิจารณาจําหนายเครื่องจักร

ดังกลาวใหกับ GYSI 
 
 9. นายบุญชวย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผูถือหุน, เพราะเหตุใดบริษัทจึงตั้งคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพ่ิมข้ึนทุกป 
 ประธานชี้แจงวา การปรับเปลี่ยนกลยุทธการขายโดยเนนขายภายในประเทศมากข้ึน ประกอบกับปญหา

เศรษฐกิจตกต่ําของประเทศอเมริกาทีส่งผลทัว่โลกน้ันมีผลกระทบกับลูกคาของเราดวยเชนกัน จึงเปนสาเหตใุห

บริษัทตองตั้งสาํรองดังกลาวสงูข้ึนดวย 
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 10. นายบุญชวย ตั้งวฒันศริิกุล, ผูถือหุน, สอบถามวาบริษัทมีวิธีการคิดคาสทิธ์ิ (Royalty fee) อยางไร 
 นายสุขแทชี้แจงวา การจายคาสิทธ์ิจะจายผันแปรตามยอดขายกลาวคือเมื่อขายมากก็ตองจายคาสทิธ์ิมาก 

ซึ่งจะมี 2 ลักษณะคือ จัดเก็บคาสทิธิเปนราคาตอลูกกับจัดเก็บคาสทิธิเปนอัตรารอยละตามราคาแบตเตอรี ่
 
 11. นายบุญชวย ตั้งวฒันศิรกุิล, ผูถือหุน, สอบถามวาการทํารายการระหวางบริษัทกับ บริษัท ยีเอส ยัว

ซา สยาม อินดสัตรีส จํากัด (GYSI) เกิดผลประโยชนทับซอนกัน (Conflict of Interest) หรือไมอยางไร 
 ประธาน ชี้แจงเก่ียวกับรายการผลประโยชนทับซอนวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะมีระบบติดตามและดูแลการทํารายการระหวางกันประเภท

ดังกลาว เชน สัญญาเชาพ้ืนที่โรงงาน 2 ราคาคาเชาทีกํ่าหนดจะไดจากบริษัทประเมินราคา และฝายจดัการจะ

นําเสนอตอคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจเพื่อพิจารณา ดังน้ันฝายจดัการเชื่อมั่นวาบริษัทไมมผีลประโยชน

ทับซอนเกิดข้ึนกับ GYSI แตอยางใด 

 ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กลาวชี้แจงเพิ่มเติมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดเขาไปกํากับดูแลธุรกรรม

ทุกประเภทของบริษัทและ GYSI ซึ่งตองมีลักษณะการดําเนินการที่โปรงใสและไมมีลักษณะการทับซอนของ

ผลประโยชน นอกจากน้ันยังไดเขาไปดูแลในเรื่องการจัดแบงพ้ืนที่การเชา คาเชา และการชําระคาเชา ซึ่งบริษัทได

มีการปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอด คณะกรรมการตรวจสอบใหความเชื่อมั่นวาวิธีการกํากับดูแลตรวจสอบ

ดังกลาวขางตนเพ่ือรักษาผลประโยชนตอผูถอืหุนอยางดทีีส่ดุ 
 
 12. นางสาวสนีุย ชัยภิญโญ, ผูรับมอบฉันทะ, สอบถามวา เหตุใดบริษัทไมนําเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จายชําระหน้ีสินเพ่ือใหตนทนุทางการเงินต่าํลง และขอใหฝายบริหารรายงานความ
คืบหนาเก่ียวกับการรับชําระหน้ีที่ไมเปนไปตามสัญญาของบริษัท ยีเอส ยวัซา สยาม อินดัสตรสี จํากัด (GYSI) 
 ประธานชี้แจงเก่ียวกับรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่มีปรมิาณ
สูง สาเหตุมาจากลูกหน้ีจายชําระคาสินคาเปนเช็คและบรษัิทนําเขาบัญชตีอนสิ้นงวด และบริษัทจะสามารถใชเงิน

ดังกลาวไดหลงัจากน้ัน ประกอบกับบริษัทตองสํารองเงินสดบางสวนไวจายคาวตัถดุิบดวย ทั้งน้ีเชื่อวาเงินสดที่มีอยู

ในมือน้ันไมไดสูงเกินความจําเปนแตอยางใด บริษัทใหความเชื่อมั่นวาจะบรหิารเงินสดใหมีประสทิธิภาพอยางดี

ที่สดุ 

 กรณีการจายชําระหน้ีที่ลาชาของ GYSI นายสุขแทชี้แจงวาไดมีการพัฒนาการจายชําระหน้ีที่ดีข้ึนเปน
ลําดับ 

 ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กลาวชี้แจงเพิ่มเติมเก่ียวกับกรณีการรับชําระหน้ีไมเปนไปตามสัญญาของ

ลูกหน้ีการคาน้ัน ซึ่งมีทั้งกรณีที่บริษัทดําเนินการฟองรองและใชวิธีการประนีประนอมเพื่อใหไดเม็ดเงินกลับมามาก

ที่สดุ คณะกรรมการตรวจสอบไดแจงใหบริษัทดําเนินการตดิตามหน้ีสินดังกลาวอยางใกลชดิแลว โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดเขาไปดูแลติดตามและใหคําปรึกษาแกบริษัทในสวนของการทําสัญญาใหมคีวามรัดกุม

มากข้ึน และไดใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดาํเนินการฟองรองคดทีี่ลูกหน้ีผิดนัดชําระดวย คณะกรรมการตรวจสอบ

เชื่อมั่นวาจาก 

กลยุทธดังกลาวจะชวยใหบริษัทสามารถเก็บหน้ีที่ยังเรยีกเก็บไมไดดีข้ึนและมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
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 13. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร, ผูถือหุน, สอบถามวาบรษัิทมีความสามารถในการผลักภาระตนทุนที่เพ่ิม

สูงข้ึนไปยังผูบริโภคไดมากนอยเพียงใด และขอใหฝายบริหารชีแ้จงขอมูลเก่ียวกับการรองขอจากกรมการคา

ภายในเก่ียวกับการตรึงราคาแบตเตอรี่ และบริษัทมแีนวทางในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางไรบาง 
 ประธาน ชีแ้จงวา ตลาดภายในประเทศมีการแขงขันสูง ประกอบกับบริษัทมีสวนแบงการตลาดแบตเตอรี่

รถยนตอยูในอันดับที่ 4 ทาํใหการปรับราคาขายแบตเตอรี่ตองข้ึนอยูกับคูแขงขันรายใหญเปนสําคัญ แตสําหรับ

ตลาดแบตเตอรีร่ถจักรยานยนต บริษัทเปนผูนําทําใหสามารถปรับราคาแบตเตอรี่เม่ือตนทุนตะก่ัวสูงข้ึนได 

นอกจากน้ันบรษัิทใหความสําคัญกับการควบคุมคาใชจายในการผลิต, คาใชจายการขนสง และคาใชในการขาย

และบริหาร เพ่ือใหบริษัทสามารถทํากําไรไดตามเปาหมายที่กําหนดไว  
จากนั้นประธานไดชี้แจงวากรมการคาภายในไดขอความรวมมือจากผูผลิตแบตเตอรีทุ่กรายชวยตรึงราคา

ไวจนถึงเดือนมีนาคมที่ผานมา ขณะน้ีบริษัทและผูผลิตแบตเตอรีร่ายอ่ืนไดประกาศข้ึนราคาแบตเตอรี่ในเดือน

พฤษภาคมเพ่ือใหสอดคลองกับตนทุนวตัถดุิบปรับตัวสูงข้ึนมาก โดยเฉพาะราคาตะก่ัว นอกจากน้ันประธานไดกลาว

เพ่ิมเติมเก่ียวกับกลไกการปรบัราคาสินคาในแตละตลาดดังน้ี 
- ตลาดรถใหม (OEM) จะมีการปรับราคาทุกๆ 3 เดือน โดยใชราคาตะก่ัวบริสทุธ์ิของ 3 เดือนที่ผานมา

เปนฐานในการปรับราคากับผูผลติรถใหม 
- สําหรับตลาดทดแทนภายในประเทศ (REM) น้ัน โดยปกติจะทําไดคอนขางยาก โดยเฉพาะแบตเตอรี่

รถยนตที่ตองรอผูนําตลาดปรบัราคากอน แตอยางไรก็ดใีนวนัที่ 1 พฤษภาคม 2554 ไดมีการแจงปรับราคา  
- ตลาดสงออกจะมีการปรับราคาตามราคาตะก่ัวที่เพ่ิมข้ึน โดยการผลิตจะเปนลักษณะผลติเดือนน้ีแลวสง

ขายเดือนหนาซึ่งหากราคาไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักก็จะสงผลใหตลาดสงออกสามารถทํากําไรไดด ี

 ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กลาวเพ่ิมเติมวา บริษัทพยายามพัฒนาเพ่ือสรางความแตกตางในสินคา โดย

บริษัทเริม่เขาไปศึกษาเทคโนโลยีใหมๆที่เก่ียวกับรถยนตประหยัดพลังงาน(ECO Car) เพราะฉะน้ันแบตเตอรี่ในยคุ
ใหมจะตอบสนองตอผูบริโภคสินคาที่เปนยานยนตชนิดใหม นอกจากน้ันยังไดกลาวเสริมวาในป 2563 ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซ่ึงเปนตลาดสงออกทีส่ําคญัของประเทศอาจจะมีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับ 

Border Carbon Adjustments แมวาเราจะไมไดมีการสงออกแบตเตอรี่เขาไปขายในประเทศดังกลาว แต
ขณะที่ทั้งสองประเทศจะบังคบัใชกฎหมายดงักลาวกับทุกประเทศที่นําสินคาเขามา จึงเปนการบังคับใหทุกประเทศ

ในโลกมีการบังคับใชกฎหมายที่ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวยเชนกัน ดังน้ันการที่เราทราบกอนเปนการ

สรางโอกาสใหเราเปนผูนําการผลิตสินคา Green Technology รวมไปถึงพวก Green Product ดวย 

เม่ือไมมีผูใดซกัถามและใหความเห็นเพ่ิมเติมใดๆ ประธาน จงึขอมติที่ประชมุในวาระดังกลาว  

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปทีผ่านมาและ

รายงานประจําป 2010 ของคณะกรรมการ 
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทป 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวและรายงานของ

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ประธาน ขอใหที่ประชมุพิจารณางบการเงินบริษัทป 2553 สิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2553 โดยผู

ตรวจสอบ 

 

              - 7 -    /บัญชีได... 



 บริษัท   ยัวซาแบตเตอร่ี   ประเทศไทย  จํากัด  (มหาชน) 
YUASA  BATTERY  (THAILAND)  PUBLIC  COMPANY LIMITED. 
OFFICE, FACTORY1  :  164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan. 
                                           Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349 
FACTORY 2 :                   111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190 
                                           Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533 

บัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ไดจัดสงใหแกผูถอืหุนทุกทานแลว และได

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือใหความเห็นในเรื่องที่เก่ียวของกับงบการเงินของบริษัท พอสรุปไดดงัน้ี 
 
 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดกลาวแสดงความดีใจกับบริษัททีม่ีจํานวนผูถือหุนเขารวมประชมุ

เพ่ิมข้ึนทุกป และเปนผูถือหุนที่เอาใจใสกับบริษัทอยางยิ่งโดยสังเกตไดจากคําถาม และผูบรหิารก็มคีวามยินดทีี่จะ

ตอบคําถามของผูถือหุนทุกทาน และไดกลาวชื่นชมบริษัททีส่ามารถทําใหผลการดําเนินงานดีข้ึนตามลําดับ 

หลังจากน้ันไดสอบถามในเร่ืองดังตอไปน้ี 
- งบการเงินรวมป 2553 ที่แสดงผลกําไรลดลงเม่ือเทียบกับงบการเงินเฉพาะบริษัทน้ัน เกิดจากปญหา

ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย สาเหตุในเรือ่งดังกลาวเปนอยางไร 
- ขอใหฝายจดัการชีแ้จงขอมูลเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจาก บริษัท จเีอส ยัวซา อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด (GYIN) จํานวน LIBOR+1% เปนอยางไร และ GYIN มีแผนทีจ่ะเพิ่มทุนดวยเงินกูยืม
ดังกลาวหรือไม 

- ฝายบริหารมีวิธีการดําเนินการอยางไรกับภาระตนทุนทางการเงินทีสู่งจากภาระหน้ีสินของบริษัท 
- บริษัทมวีิธีจัดการความเสีย่งจากเงินกูยืมโดยการโอนเงินกูระยะสั้นไปเปนเงินกูระยะยาวหรอืไม 

เน่ืองจากการมีเงินกูระยะสั้นมากมีความเสีย่งมากกวาเงินกูระยะยาว  
- การตั้งสํารองหนี้สูญที่ปรากฏในงบการเงินรวมจํานวน 1.6 ลานบาทเปนการตั้งสํารองของบริษัทยอย

ใชหรือไม 
- ขอใหฝายบรหิารชวยชีแ้จงเก่ียวกับดําเนินการลางผลขาดทนุสะสมที่ไดเคยเสนอไปเม่ือการประชุม

สามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมาน้ัน เพ่ือใหสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได  
 
 นายฉอด จันทสุวรรณ, ผูถือหุน, กลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องผลขาดทุนสะสมวา ตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ที่จะนํามาใชตั้งแตป 2554 น้ันจะสงผลกระทบใหยอดขาดทุนสะสม ณ สิ้น

ป 2553เพ่ิมข้ึนจาก 78 ลานบาทเปนประมาณ 111 ลานบาท 
 

ประธาน กลาวชี้แจงวา สําหรบัตัวเลขการขายในปที่ผานมาน้ัน บริษัทยังคงไมพอใจนัก เน่ืองจากตลาด

แบตเตอรีม่ีการแขงขันสูงมากข้ึน ทําใหในป 2554 บริษัทพยายามเพ่ิมเครือขายเพื่อขยายฐานลูกคาใหมากข้ึน 

พรอมทั้งฝายบริหารจะเนนความสําคัญในเรื่องการควบคุมดแูลและปรับปรุงเก่ียวกับตนทุนการผลิตและการลด

คาใชจายควบคูไปดวย เพ่ือใหตนทุนของบริษัทสามารถแขงขันไดในตลาด  

กรณีสัดสวนหน้ีสินตอทุนน้ัน ประธานชี้แจงวา บริษัทมีนโยบายการลดหน้ีสนิโดยตลอด โดยมีการจายคนื

เงินกูใหกับธนาคารและบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่งหน้ีสินของบริษัทก็ลดลงเปนลําดับอยางตอเน่ือง  
สําหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูจากบริษัทจีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (GYIN) จํานวน LIBOR+1% 

โดยปกติเงินกูระหวางสถาบันการเงินดวยกันจะเปนอัตรา LIBOR และธนาคารจะคิดอัตราดอกเบ้ียกับผูกูในอัตรา 

LIBOR+0.5% หรือมากกวา ดังน้ันการที่ GYIN คิดอัตราดอกเบ้ียกับบริษัทในอัตราดังกลาวจึงเปนอัตราที่

สมเหตสุมผล  
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ในกรณีเก่ียวกับการสํารองหนีส้งสยัจะสญูจากลูกหน้ีการคา บริษัทพยายามที่จะควบคุมและตดิตามลูกหน้ี

อยางตอเน่ือง หากเกิดกรณีลกูหน้ีเริ่มมีปญหาการจายชําระหนี้ บริษัทจะรองใหลูกหน้ีนําหลักประกันหรอืค้ําประกัน

ใหกับบริษัท เม่ือมีลูกหน้ีไมสามารถจายชําระหน้ีได บริษัทจะขายหลักประกันดังกลาวเพ่ือนํามาชดเชยจํานวนหน้ีที่

คางอยู  

ในกรณีการลางผลขาดทุนสะสมนั้น ประธานแจงวารายการขาดทุนสะสมของบริษัทลดลงอยางตอเน่ือง 

จากผลกําไรในชวงสองปทีผ่านมา ซึ่งดวยวิธีดังกลาวน้ี ฝายจัดการมีความเชื่อมั่นวาบรษัิทจะสามารถเติบโตได

อยางยั่งยืนกวาการลางผลขาดทุนสะสมดวยวธีิอ่ืน  
นอกจากน้ีประธานไดชี้แจงในเรื่องการโอนเงินกูยืมจาก GYIN ไปเพ่ิมทุนใหกับกิจการวา ขณะน้ียังไมไดมี

การพูดคุยในเรือ่งการเพ่ิมทุนแตอยางใด จากนั้นประธานไดกลาวขอโทษตอผูถือหุนอีกครั้งหน่ึงสําหรับในปน้ีที่

บริษัทยังคงไมสามารถจายเงนิปนผลได 
 
 นายสุขแทกลาวชี้แจงเพ่ิมเตมิเก่ียวกับกรณีการลางผลขาดทุนสะสมวา คณะกรรมการไดมีการประชุมเพ่ือ

พิจารณาในประเด็นดังกลาวในปที่ผานมา และมีความเห็นวาแมบริษัทจะลางผลขาดทุนสะสม แตบริษัทยังคงมี

อัตราสวนหน้ีสนิตอทุนมากกวาเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนด จึงทําใหไมสามารถจายเงินปนผลได 
 สําหรับกรณีการโอนเงินกูระยะสั้นไปเปนเงินกูระยะยาวเพ่ือลดความเสี่ยงทางการเงินน้ัน ทางฝายจัดการ

ไดดําเนินการปรับปรุงมาตั้งแตกอนป 2552 โดยโอนหน้ีระยะสั้นบางสวนไปเปนเงินกูระยะยาว นอกจากน้ันเพ่ือลด

ภาระตนทุนทางการเงิน บริษัทพยายามที่จะจายเงินคืนชําระหน้ีเงินกูใหลดลง โดยในปทีผ่านมาบริษัทไดมีการจาย

คืนเงินกูระยะสัน้และระยะยาวกวา 140 ลานบาท ทาํใหภาระหนี้สินของบรษัิทลดลงมาโดยตลอด 
 และในกรณีที่บริษัทยอยประสบผลขาดทุนน้ัน สาเหตสุวนหน่ึงมาจากตลาดมีการแขงขันสูง และในปน้ี

บริษัทจะมีการปรับราคาขายและราคาโอนระหวางกันเพ่ือใหทั้งสองบริษัทมผีลประกอบการดีข้ึน อยางไรก็ตามใน

ภาพรวมทั้งบรษัิทและบริษัทยอยมีผลประกอบเปนกําไรในป 2553 
 สําหรับกรณีเงินกูยืมเงินกับ บริษัทจีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตรา 

LIBOR+1% นายสุขแทแจงวาเม่ือคํานวณแลวจะอยูที่ประมาณรอยละ 2 แตหากรวมสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่บริษัทไดทํา Forward ไวกับธนาคาร เพ่ือปองกันความเสีย่ง จะทําใหมีตนทุนทางการเงินรวมประมาณรอยละ 4 
 

เม่ือไมมีผูใดซกัถามหรือใหความเห็นเพ่ิมเตมิใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว  

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทอนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป 

2553 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล 
 ประธาน กลาวตอที่ประชมุวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของผลกําไรสทุธิหลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคล, สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ ของงบการเงินรวม ทั้งน้ีในป 2553 แมวาบริษัทและ
บริษัทยอยมีผลการดําเนินงานเปนกําไรสทุธิจาํนวน 48.18 ลานบาท แตบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมอยู และในปน้ี

จะมีคูแขงขันรายใหมเขามาในตลาดซึ่งสงผลใหเกิดภาวะการแขงขันทีรุ่นแรงข้ึน รวมทั้งสภาวะแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นํามาใชใหม (IFRS) ทําใหไมสามารถจายเงินปนผลได  
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 และประธานไดกลาวขอโทษกับผูถือหุนที่บรษัิทไมไดจายเงนิปนผลมาเปนเวลาหลายปแลว แตฝาย

จัดการจะพยายามอยางดทีีสุ่ดที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใหไดโดยเร็ว  
 จากนั้นประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซกัถามและแสดงความเห็นในเรือ่งการงดจายเงินปนผล 
 
 นายสถาพร ผงันิรันดร, ผูถือหุน, ไดเสนอใหใชชื่อวาระเปน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร เพ่ือให

สอดคลองกับขอบังคับบริษัทขอที่ 40(3) และไดใหคําแนะนําวาบริษัทควรจะจัดสรรเงินกําไรสทุธิไวเปนทนุสํารอง
ตามกฎหมายดวย  
 นายสุขแท กลาวชีแ้จงเก่ียวกับขอเสนอของผูถือหุนที่เสนอใหใชชื่อวาระเปน พิจารณาอนุมัติการจัดสรร

เงินกําไรน้ัน วาไดรับคาํแนะนําจากเจาหนาที่ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหใชชื่อวาระดงักลาวเพ่ือให

เกิดความชัดเจน ในเรื่องของการจัดสรรเงินกําไรสทุธิไวเปนทุนสาํรองตามกฎหมายนั้น บริษัทไดตัง้ทุนสาํรอง

จํานวน 26,906,250 บาท จาํนวนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเปนไปตามขอบังคบัของบริษัทแลว ดังน้ัน

บริษัทจึงไมตองจัดสรรกําไรสทุธิไวเปนทุนสาํรองตามกฎหมายอีก 

เม่ือไมมีผูใดซกัถามหรือใหความเห็นเพ่ิมเตมิใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว 

ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงดจายเงินปนผล  

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการทีพ่นจากตาํแหนงตามวาระ 
 ประธาน แจงวาตามขอบังคับบริษัทในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการทีจ่ะพึงมีออกจากตําแหนง และกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเลือกเขารับตําแหนงไดอีก ใน

ครั้งน้ีมีกรรมการทีจ่ะพนตาํแหนงตามวาระจาํนวน 4 ทานไดแก พลตรีพรจักร มนูธรรม, นายอะคิโอะ ฟูรูกาวา,  
นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ และนายโยธิน วิมุกตายน คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

เพ่ือแตงตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง จํานวน 4 ทาน

ไดแก  

พลตรีพรจักร มนูธรรม, นายอะคิโอะ ฟูรูกาวา นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ และนายโยธิน วิมุกตายน เน่ืองจากเห็นวาเปน

บุคคลผูทรงคณุวุฒิ มคีวามรู มีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน มคีวามสามารถในการแสดงความเห็นอยาง

เปนอิสระ  
 ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนไดซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องทีเ่ก่ียวของการเลือกตั้งกรรมการ 
 นายสุขแทกลาวชี้แจงเพ่ิมเตมิวา ในการลงคะแนนเสียงวาระน้ีขอใหที่ประชมุลงมติเลือกกรรมการเปน

รายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไวเปนหลักฐานตอไป เพ่ือใหเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล 
เม่ือไมมีผูใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติทีป่ระชมุในวาระดังกลาว  

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเอกฉันทแตงตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหน่ึง จํานวน 4 ทาน ดวยมตขิองแตละทาน ดังน้ี  
1) นายพรจักร มนูธรรม มีมติเอกฉันทแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
2) นายอะคิโอ ฟูรูกาวา มีมติเอกฉันทแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
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3) นายฮิโรช ิทาเทอิวะ มีมติเอกฉันทแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
4) นายโยธิน วมิุกตายน มีมติเอกฉันทแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พนตาํแหนงตาม

วาระ 
 ประธาน แจงวาเน่ืองจากกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายโยธิน วิมกุตายน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายประเสรฐิ กิติศักดิ์

กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ, และผศ.ดร.ลาวณัย ถนัดศิลปกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ไดครบวาระการดํารงตําแหนงที่กําหนดไว 3 ปในวันที่ 19 เมษายน 2554 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควร

เสนอแตงตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่พนตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตรวจสอบอีกวาระหน่ึงจํานวน 4 ทานไดแก ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, 
นายโยธิน  

วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายประเสรฐิ กิติศักดิ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

และ ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศลิปกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ เน่ืองจากเห็นวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มี
ความรู มคีวามสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน มีความสามารถในการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 
นอกจากน้ันยังไดเสนอแตงตั้ง นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงจาํนวน 3 ป และขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามเดมิทุกประการ รายละเอียด
ประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบไดแนบสงใหผูถือหุนแลว 

 
 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามเรือ่งตางๆ ที่เก่ียวของการเลือกตั้งกรรมการ 
 
 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบทุกทานที่ไดปฏิบัติหนาที่

ตรวจสอบใหกับบริษัท และขอใหคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมผูถือหุนประจําปดวย และไดสอบถาม ผศ.

ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปะกุล วาเหตุใดจึงเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพียง 9 ครั้งจากการประชุมจํานวน 16 

ครั้งในป 2553 
 ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กลาวขอบคณุผูถือหุนที่ไดหยิบยกประเด็นดังกลาวข้ึนมา และไดชี้แจงวา

ตั้งแตไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดเขารวมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบครบทกุครั้ง แตเน่ืองจากไดรับการแตงตั้งเมื่อลวงเลยปมาแลวคือตั้งแตเดือนเมษายนป 

2553 ซึ่งไดมีการประชุมกรรมการตรวจสอบไปกอนหนาทีจ่ะไดรับการแตงตั้งเขามาดํารงตําแหนงกรรมการหลาย

ครั้งไปแลว ทําใหไมสามารถเขารวมประชมุกอนหนาไดรับการแตงตั้งไดทําใหจํานวนครั้งในการประชมุไมครบ 

นอกจากน้ันยังใหคํายืนยันวาหลังจากที่ไดรบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบน้ัน 

ไดปฏิบัตหินาทีง่านตรวจสอบอยางเต็มที่รวมทัง้การเขารวมในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งน้ีดวย 

 นายสถาพร ผงันิรันดร, ผูถือหุน, ขอใหคณะผูจดัทําเอกสารระบรุายละเอียดระยะเวลาการดํารงตําแหนง

และจาํนวนครั้งของการประชุมทั้งสิ้นในระหวางการดํารงตําแหนงเพ่ือใหมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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 ประธาน ไดกลาวขอโทษตอที่ประชุมแทนฝายจดัการที่ขอมูลไมชดัเจน ทั้งน้ีจะไดนําขอแนะนําดังกลาว

ไปดําเนินการปรับปรุงเอกสารในคราวตอไป และในการประชุมครั้งถดัไปน้ันจะแจงใหกรรมการทุกทานพยายามเขา

รวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
 

เม่ือไมมีผูใดซกัถามและใหความเห็นเพ่ิมเติมใดๆ ประธานจึงขอมติที่ประชมุในวาระดังกลาว  

 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตเิปนเอกฉันทใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทีพ่นตําแหนงตามวาระจํานวน 4 

ทานกลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอีกวาระหน่ึง ไดแก ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ, นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายประเสรฐิ กิติศักดิ์กุล 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศลิปกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
และแตงตั้ง นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงจาํนวน 3 ป สิ้นสุด ณ วันประชุมผูถือหุนและขอบเขต หนาที่ และความรบัผิดชอบ

ตามเดิมทุกประการ 
 

วาระที่ 7  รับทราบการจายคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบและงดจายคาตอบแทนกรรมการป 2553 

ประธาน แจงวาคณะกรรมการเห็นสมควรแจงตอที่ประชมุผูถือหุนถึงการงดจายคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2553 และจายคาตอบแทนประจําปและไตรมาสแกกรรมการตรวจสอบเปนเงิน 80,000 บาทตอคนตอป 

และ 5,000 บาทตอคนตอไตรมาส ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามมติการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครัง้ที่ 16 ป 

2553 ที่ผานมา 
นายสุขแทกลาวเพ่ิมเติมวา สาํหรับการงดจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ซึ่งกําหนดไวไมเกิน

กวารอยละ 4 จากกําไรสทุธิหลังหักภาษีเงินไดของงบการเงินรวมน้ัน เน่ืองจากบริษัทยังคงมผีลขาดทุนสะสมอยู 

ทางคณะกรรมการและฝายจดัการจึงมคีวามเห็นใหงดจายเงินดังกลาว 
 จากนั้นประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท แต

ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชมุในวาระดังกลาว 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรบัทราบการงดจายคาตอบแทนกรรมการและจายคาตอบแทน

กรรมการตรวจสอบตามทีค่ณะกรรมการรายงาน  
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบป 

2554 
  ประธาน แจงวาเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ี ที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมตัิ

คาตอบแทนกรรมการทุกป คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ใหกําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณาจากคาตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกัน และ

ขนาดกิจการและผลประกอบการทีใ่กลเคียงกัน และคาตอบแทนเดิมไมไดเปลี่ยนแปลงมาเปนเวลานานแลว โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
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 บริษัท   ยัวซาแบตเตอร่ี   ประเทศไทย  จํากัด  (มหาชน) 
YUASA  BATTERY  (THAILAND)  PUBLIC  COMPANY LIMITED. 
OFFICE, FACTORY1  :  164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan. 
                                           Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349 
FACTORY 2 :                   111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190 
                                           Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533 

1) กําหนดเบี้ยประชุมประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการและกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 12,500 บาท
ตอคน และ 10,000 บาทตอคน ตามลําดับ 

2) คาตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทประจําปจาํนวนไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสทุธิหลังหักภาษีของ
งบการเงินรวม 

3) กําหนดคาเบ้ียประชมุประธานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 
12,500 บาทตอคน และ 10,000 ตอคนตามลําดับ กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนรายไตรมาสๆ ละ 5,000 บาทตอคน และคาตอบแทนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบในอัตรา 100,000 บาทตอคนตอป และ 80,000 บาทตอคนตอป 
ตามลําดับ 

 
 จากนั้นประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือใหแสดงความเห็นเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 
 นายสถาพร ผงันิรันทร, ผูถือหุน, แสดงความเห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอ เน่ืองจากคาเบ้ียประชมุ

เดิมอยูในอัตราที่ต่ํา แตหากพจิารณาสัดสวนที่เพ่ิมข้ึน อัตราคาเบ้ียประชมุที่เสนอเพิ่มข้ึนกวารอยละ 30 ซึ่งสูงกวา

การข้ึนเงินเดือนใหกับพนักงาน จากนั้น นายสถาพร ไดเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเปล่ียนหลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทประจําปจากฐานกําไรสทุธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวมเปนฐานเงินปนผลจาย 

 ประธาน ไดกลาวชี้แจงวาคาเบ้ียประชุมกรรมการ โดยเฉพาะตําแหนงประธานในทีป่ระชมุทีสู่งกวา

กรรมการนั้นเปนเพราะประธานมีภาระหนาทีแ่ละความรับผดิชอบมากในการดําเนินการประชุม อีกทั้งตัวเลขที่

นําเสนอนั้นไดเปรียบเทยีบกับบริษัทอ่ืนที่มีขนาดใกลเคยีงกันและเห็นวาอัตราดังกลาวมีความเหมาะสมแลว และ

ประธานไดกลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอเสนอของผูถือหุนที่ใหจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทประจําปจากฐาน

เงินปนผลจายน้ัน เปนขอเสนอแนะทีด่ีและจะนําขอเสนอดังกลาวไปพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
 
 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, เสนอใหเพ่ิมเติมอํานาจแกคณะกรรมการเปนผูพิจารณาจดัสรร

คาตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทประจําปจาํนวนไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสทุธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม
ดวย 

 นายฉอด จันทสวุรรณ, ผูถอืหุน, กลาวแสดงความเห็นดวยกับการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจําปจํานวนไมเกินรอยละ 4 จากกําไรสทุธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม และขอเสนอแนะที่ใหอํานาจ

คณะกรรมการเปนผูจดัสรรคาตอบแทนดังกลาว 

 
 เม่ือไมมีผูใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติทีป่ระชมุในวาระดังกลาว 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทตามเกณฑดังน้ี 
1) กําหนดเบี้ยประชุมประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการและกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 12,500 บาท

ตอคน และ 10,000บาทตอคนตามลําดับ 
2) คาตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทประจําปจาํนวนไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสทุธิหลงัหักภาษีของ

งบการเงินรวม โดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาจดัสรรคาตอบแทนดังกลาว 
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 บริษัท   ยัวซาแบตเตอร่ี   ประเทศไทย  จํากัด  (มหาชน) 
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OFFICE, FACTORY1  :  164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan. 
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3) กําหนดคาเบ้ียประชมุประธานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 
12,500 บาทตอคน และ 10,000บาทตอคนตามลําดับ กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนรายไตรมาสๆ ละ 5,000 บาทตอคน และคาตอบแทนประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบในอัตรา 100,000 บาทตอคนตอป และ 80,000 
บาทตอคนตอป ตามลําดับ 

 

 เน่ืองจากวาระถดัไปเปนวาระทีเ่ก่ียวของกับผูสอบบัญชแีละเปนความขัดแยงทางผลประโยชน นางสาว

สุดา ววิัฒนสุขไพศาล ผูสอบบัญช ีของบริษัท เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิเอท จํากัด จึงไมไดอยูรวมประชุม 
 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2554 

 ประธาน แจงวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชมุสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรเสนอตอทีป่ระชมุผูถือหุนเพ่ือแตงตั้ง นางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชรีบัอนุญาตเลขที ่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหริัญรตัน ผูสอบบัญชรีับอนุญาต

เลขที ่ 5599 หรือนายวิสทุธ์ิ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชรีบัอนุญาตเลขที ่7309 แหงสาํนักงานสอบบัญชี ดี ไอ 

เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบรษัิทประจําป 

2554โดยพิจารณาจากประสบการณและราคาคาสอบบัญชเีม่ือเทียบกับคูแขงรายอ่ืน ซึ่งมีคาสอบบัญชีจํานวน 

1,300,000 บาท ซึ่งต่ํากวาปที่ผานมาจํานวน 100,000 บาท  
 

นายสุขแทไดกลาวเพ่ิมเติมดังน้ี ผูสอบบัญชทีี่ไดรับการเสนอแตงตั้งดังกลาวเปนผูสอบบัญชทีี่เพ่ิงจะเขา

รับงานกับบริษัทเปนครั้งแรก และผูสอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนสาํนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ไมมีความสัมพันธ

หรือมีรายการทีอ่าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท กรรมการ และผูบริหารแตอยางใด และ

ผูสอบบัญชรีายดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบรษัิท ยัวซา เซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัดดวย ซึ่งมีคาสอบบัญชี

ประจําป 2554 จํานวน 500,000 บาท ต่ํากวาที่ผานมาจํานวน 100,000 บาทดวยเชนกัน รายละเอียดอ่ืนๆ 

เปนไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ไดจดัสงใหกับผูถือหุนแลว 
จากนั้นประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดคาตอบแทน 
 

นางสาวสุนีย ชยัภิญโญ, ผูรับมอบฉันทะ, สอบถามถึงเหตผุลในการเปลีย่นผูสอบบัญชีของบริษัท 

 ประธาน ชี้แจงวาการเปลี่ยนผูสอบบัญชีของบริษัทน้ัน คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาใน 2 ประเด็นคือ กรณีที่ผูสอบบัญชีของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ถูกภาคทัณฑโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีเดิมของบริษัท และยังพิจารณาถึง

คาสอบบัญชีที่ลดลงดวย  
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                                           Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349 
FACTORY 2 :                   111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190 
                                           Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533 

 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดกลาวขอบคุณบริษัทที่พยายามดําเนินการเพื่อใหคาตรวจสอบบัญชี

ลดลงทุกป ซึ่งโดยปกติแลวการเปลี่ยนสํานักงานตรวจสอบบัญชีรายใหมน้ันคาใชจายในการตรวจสอบ จะเพ่ิมข้ึน

แตในกรณีน้ีคาใชจายลดลง แสดงใหเห็นวา บริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีพอ ทั้งน้ีไดกลาวชื่นชมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและฝายบริหารอีกครั้งในความใสใจและชวยประหยัดคาใชจายใหกับผูถือหุน 
 
 ประธาน กลาวขอบคุณผูถือหุน และกลาวชี้แจงเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการตรวจสอบมีสวนชวยอยางมากใน

การคัดเลือกผูสอบบัญชีรวมไปถึงผูจัดการฝายการเงินที่ไดติดตอประสานงาน 
 

เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว  

 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทแตงตั้งให นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายวิสุทธ์ิ เพชรพาณิชกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 
โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตรา 1.3 ลานบาท 
 
วาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ 
 ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 
1.  นายสถาพร ผงันิรันดร, ผูถือหุน, ไดสอบถามเก่ียวกับแผนการดําเนินงานของบริษัทในป 2554 

 ประธาน ชี้แจงวา สําหรับแผนการดําเนินงานของบริษัทป 2554 น้ันคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมตัิ

เรียบรอยแลว ทั้งน้ีบริษัทคงไมสามารถเปดเผยเปนตัวเลขได อยางไรก็ตามนโยบายหลักคือพยายามสนองตอบ

ความพึงพอใจของลูกคาและการเปลี่ยนชองทางการจัดจําหนายไปสูระบบใหมซึ่งแตกตางจากระบบเดมิเพ่ือขยาย

ฐานลูกคา โดยในแบตเตอรีร่ถจักรยานยนตไดมีการปรับเปลี่ยนชองทางการจําหนายไปแลวในปที่ผานมา สวน

แบตเตอรีร่ถยนตบริษัทอยูระหวางการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือขยายฐานลูกคาตอไป 
 

2.  นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, สอบถามวาบริษัทมแีผนการผลิตเก่ียวกับผลิตภัณฑใหม และ

ผลติภัณฑที่ใชกับรถยนตไฮบริด( Hybrid car) หรือไม  
 ประธาน กลาวชี้แจงวาขอมลูเก่ียวกับผลติภัณฑใหมน้ันคงยังไมสามารถเปดเผยตอที่ประชุมไดในขณะน้ี 

สําหรับแบตเตอรี่ที่ใชกับรถยนตไฮดบรดิ (Hybrid) หรอืแบตเตอรีช่นิดลิเลียม-ไอออน (lithium-ion) หรือ

แบตเตอรีช่นิดนิเกิลเมทัลไฮดราย (Ni-MH battery) น้ัน ขณะน้ีบริษัทยังไมมีการผลิตแตอยางใด และเม่ือถึง

เวลาที่จาํเปนและเงื่อนไขอ่ืนอนุญาตใหดําเนินการด บริษัทจะดําเนินการผลิตผลิตภัณฑดงักลาวโดยนําเทคโนโลยี

มาจากประเทศญี่ปุน  
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 3. ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามเก่ียวกับขาวการรวมทุนของ บรษัิท จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น บริษัท มติซูบิ

ชิ มอเตอร คอรปอเรชั่น และบริษัท ฮอนดา มอเตอร จํากัด เพ่ือผลิตแบตเตอรี่ลิเทยีม-ไอออน วาเปนอยางไร 
ประธาน ขอใหนายโทร ุโบโมโตะ กรรมการญี่ปุนกลาวชีแ้จงตอผูถือหุน  

 นายโทรุ โบโมโตะ ชีแ้จงวาการรวมทุนกันของบริษัทยีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่นกับ 2 บริษัทใหญน้ันคาดวา

จะเปนปหนา เพ่ือผลิตแบตเตอรีล่ิเทยีม-ไอออน(Lithium-Ion) ซึ่งจะแตกตางจากแบตเตอรี่รถยนตและ

รถจักรยานยนตของบริษัท การรวมทนุกันในครั้งน้ีเปนการลงทุนรวมกันขนาดใหญโดยคาดวาจะมีเม็ดเงินลงทุน

ประมาณ 19 ลานลานบาท เพ่ือแขงขันกับผูผลิตรายใหมจากประเทศเกาหลใีตที่จะมแีผนการลงทุนดวยเชนกัน 
 
 4. ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามวา เหตุการณแผนดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุนสงผลกระทบตอบรษัิท
อยางไรบาง และสําหรับผลติภัณฑ Eco-car ของหลายบริษัทที่กําลงัจะออกมา บริษัทมสีวนแบงการตลาด

อยางไร 
 ประธาน ชี้แจงวา บริษัทไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว มีเพียงผูจัดหาวัตถุดิบใหกับบริษัท

เพียง 1 รายในประเทศญี่ปุนที่ตั้งอยูในเขตที่ประสบภัยพิบัติ แตเน่ืองจากไดมีการสํารองวัตถดุิบไวสวนหน่ึง อีกทั้ง

บริษัทยังสามารถสั่งซื้อวตัถดุบิดังกลาวไดจากผูจัดหารายอ่ืนดวย ทําใหไมไดรับผลกระทบแตอยางใด  
 นอกจากน้ีบริษัทยังไดตรวจสอบผลกระทบดงักลาวตอลูกคาของบริษัท พบวา บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด ไดรับผลกระทบโดยไดเริ่มลดการทํางานลวงเวลาในชวงกลางเดือนมีนาคม ซึ่งจะไดตดิตาม

ความคืบหนาดงักลาวเปนระยะๆ พรอมทั้งติดตามผลกระทบของผูผลติรายอ่ืนดวย 
 สําหรับในตลาดทดแทนภายในประเทศ นายนากาโตะชีแ้จงเพิ่มเติมวามสีถานการณการขายดีข้ึนในชวง

กอนปรับราคาสนิคา สาํหรับการจําหนายแบตเตอรี่สําหรับ Eco-car ใหกับตลาดรถใหมซึ่งผูผลติเนนตนทุนต่าํ 
บริษัทไมตองการเขาไปแขงขันในตลาดดังกลาว แตจะเนนการขายในตลาดทดแทนภายในประเทศที่สามารถทํา

กําไรไดมากกวา และหากในอนาคตตลาดรถใหมสามารถทาํกําไรจากการขายได บริษัทจะพิจารณาการขายอีกครั้ง

หน่ึง 
 
 5. นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, สอบถามวา ปจจุบันมีการเนนเก่ียวกับการทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility, CSR) บริษัทไดทํากิจกรรมดังกลาวเพ่ือชาวเหลือประเทศญ่ีปุนที่ประสบ
ภัยพิบัติอยางไร 

 นายสุขแทชี้แจงวาบริษัทไดรวมบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือผูประสบภยัแผนดนิไหวและสึนามิในประเทศ

ญี่ปุนผานทางสภากาชาดไทย นอกจากน้ันบริษัทยังไดบรจิาคเงินชวยเหลือใหกับผูประสบภยันํ้าทวมทางภาคใต

ของประเทศดวยเชนกัน 
 
 6. นายสุวรรณ เดชะรินทร, ผูถอืหุน, สอบถามเก่ียวกับขอมูลดานเทคนิคของแบตเตอรีท่ี่ใชสําหรับรถยนต 

Hybrid น้ันใชไฟก่ีโวลลและใชมอเตอรความถี่เทาใด และไดใหคําแนะนําตอบริษัทวาควรจะศึกษาขอมลูดังกลาว

ดวย  
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 ประธาน ชีแ้จงวา แบตเตอรีท่ีใ่ชกับรถโตโยตารุน Hybrid น้ันมาจากประเทศญ่ีปุน โดยบรษัิทรวมทุนของ

โตโยตากับบรษัิทพานาโซนิคเปนผูผลิตแบตเตอรีด่ังกลาว ซึ่งขณะน้ีบริษัทแมในญี่ปุนอยูระหวางการวิจยัและ

พัฒนาและยังไมมี Specification ที่เปนมาตรฐาน และยังไมมีมาตรฐานการผลิต ดังน้ันมันไมใชเวลาทีถู่กตองใน

การลงทุนผลิตแบตเตอรีด่ังกลาวในขณะน้ี 
 
 7. ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามวาบริษัทเคยประสบปญหาขาดแคลนตะก่ัวในการผลิตแบตเตอรี่บางหรือไม 
 ประธาน ชี้แจงวา บริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถดุิบ ทั้งน้ีตะก่ัวเปนสินคา Commodity ที่
มีการซ้ือขายในตลาดซื้อขายโลหะที่กรุงลอนดอน (London Metal Exchange) ในชวงน้ีราคาตะก่ัวบริสทุธิ
ปรับตัวข้ึนลงอยูตลอดเวลา โดยในตนเดือนเมษายนราคาตะก่ัวบรสิุทธ์ิไดปรับตัวเฉลี่ยสูงข้ึนกวา 2,800 เหรียญ

สหรัฐตอตัน  
 

 ที่ประชุมรับทราบตามที่ไดรายงาน 

 

 ที่ประชุมไมมีเรือ่งอ่ืนใดพิจารณา จากนั้นประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหการสนับสนุนบริษัท

ดวยดีมาตลอด และใหขอคิดเห็นและแสดงความเปนหวงในประเด็นตางๆ และไดกลาวปดประชมุ 
 
ปดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ ..........................................................ประธานที่ประชุม 
             (นายคทัซมึิ นากาโตะ) 
              รองประธานกรรมการ 
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