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เวลาและสถานที ่
 ประชมุเม่ือวันพฤหัสที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโลตสัสุขุมวิท ชั้น LL หอง Lotus 

เลขที่ 1 ซอยแดงอุดม ถนนสขุุมวิท 33 เขตคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

1.  นายคทัซึม ิ  นากาโตะ  กรรมการและประธานเจาหนาที่บรหิาร 
2.  นายพรจักร  มนูธรรม  กรรมการ 
3.  นายปราโมทย  มนูธรรม  กรรมการ 
4.  นายเออิชิโระ  คาโตะ  กรรมการ 
5.  นายศุภวัส  พันธุวัฒน กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
6.  ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายประเสรฐิ  กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8.  นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9.  ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผูไมไดเขารวมประชุม 

1.  ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม  ประธานกรรมการ  

2.  นายฮิโรช ิ  ทาเทอิวะ กรรมการ 
3.  นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ กรรมการ  

 
ผูเขารวมประชุมและสังเกตการณ 

1. ผศ.สดุา  ปตะวรรณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด) (

2. นายเสกสรรค  ธโนปจัย  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด) (

3. นายยาซูช ิ  ฮอมมา  ประธานเจาหนาที่วศิวกรรม 
4.  นายคมสันต  อรุณพันธ ผูจดัการทั่วไป (โรงงาน1) 
5.  นายสัมพันธ  หงสวะชิน ผูจดัการโรงงาน 2 
6.  นายสุพันธ  สมภพศาสน ผูชวยผูจัดการทั่วไป(สวนงาน Key Account) 
7.  นางพัณณชิตา ชีวีวฒัน  ผูชวยผูจัดการทั่วไป(ฝายงานขาย Modern Trade) 

        /8. นายถวัลย... 
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8.  นายถวลัย  วัชรชัยกุล ผูชวยผูจัดการทั่วไป  
ฝายการขายและการตลาดภายในประเทศ) (

9.   นายณัฐพัฒน  พงศาธิรตัน ผูชวยผูจัดการทั่วไป (ฝายงานขาย OEM) 
10. นางสาวจันทรฉาย สีสวาท  ผูจดัการฝายงานนําเขาและสงออก 
11. นางสาวภัทรพร ทัศนเสว ี ผูจดัการฝายงานบัญชีและการเงิน (YBTH) 
12. นางสาวพัชร ี อภิรักษ  ผูจดัการฝายงานบัญชีและการเงิน (YSD) 
13. นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ ์ ผูจดัการฝายงานตรวจสอบภายใน 
14. นายจีรยศ  โยธินปรทิัศน ผูจดัการฝายงานจัดซื้อ 
15. นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชต ิ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 

นายคทัซึมิ นากาโตะรองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธานในที่ประชุมและกลาว

ตอนรับผูถือหุนที่มารวมประชุม และแจงวา ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ไมสามารถเขารวมประชมุไดเน่ืองจากปญหาเรื่อง

สุขภาพ และแจงวาในการประชุมครั้งน้ีมผีูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ ทั้งสิ้นจํานวน 62 ราย 

โดยมีหุนที่นับรวมกันทั้งสิ้น 81,523,354 หุน คิดเปนรอยละ 75.75 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งครบเปนองค

ประชมุตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัทฯ นอกจากน้ียังไดกลาววาบริษัทไดเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวม

ประชมุในครงน้ีเน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทตัดสินใจเสนอใหผูถือหุนไดพิจารณาเรื่องที่มคีวามสําคญั โดยเฉพาะ

วาระที่ 2 ซึ่งเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการจําหนายโรงงานที่ 2 ใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกันเพ่ือความกาวหนาตอไปของ

บริษัท จากน้ันประธานไดมอบหมายใหนายสุขแท เรืองวฒันะโชต ิ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการ 

และผูเขารวมประชมุ และชี้แจงรายละเอียดขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการลงคะแนนของผูถือหุน 

 นายสุขแท เรอืงวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนํากรรมการ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ และผูบรหิารของบริษัท ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีมีกรรมการเขารวมประชมุ 9 ทานจากกรรมการ

ทั้งหมด 12 ทานคิดเปนรอยละ 75 ของกรรมการท้ังหมด 

 และเน่ืองจาก ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ ไมสามารถเขารวมประชมุใหญผูถอืหุนในวันน้ีได 

ดังน้ัน นายคัทซึมิ นากาโตะ รองประธานกรรมการจะทําหนาที่ประธานที่ประชุมตามขอบังคบัของบริษัท ขอ 41 
 
 จากนั้นนายสุขแท ไดชี้แจงตอที่ประชุมเก่ียวกับข้ันตอนการลงมติในแตละวาระของการประชุมใหญวสิามัญ

ผูถือหุน เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ในการประชมุใหญผูถือหุนจะปฏิบัตดิังน้ี 

1. การลงมติในแตละวาระจะใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปดเผย ซึ่งประธานที่ประชุมจะสอบถาม

มติจากที่ประชมุใหญผูถือหุนในแตละวาระ โดยประธานที่ประชุมจะขอถามมติคดัคานและงดออกเสียง ถาไมมผีูถือ

หุนทานใดมีมตคิัดคานหรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท รบัรอง รับทราบ และ/หรืออนุมัติในวาระ

น้ันๆ 
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2. ถามีผูถือหุนทานใดคดัคาน หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลง
ชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บรษัิทไดแจกใหกับผูถือหุน เพ่ือนับคะแนนเก็บไวเปนหลักฐาน 

3. การออกเสียงลงคะแนน ถือวาหน่ึงหุนมีหน่ึงเสียง และผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนทีต่น

ถืออยู  
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนําจํานวนเสยีงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสยีง ไปหักออก

จากจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุและมีสทิธิออกเสียง สวนที่เหลอืจะถือวาเปนจาํนวนเสียงที่

เห็นดวย 
5. การลงคะแนนในวาระที่ 2 ที่เก่ียวกับการอนุมตัิการจําหนายสนิทรัพยของบรษัิทและตออายสุัญญาเชา

ที่โรงงานที่ 2 ใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรยี จาํกัด และการจาํหนายสินทรัพยของบริษัทใหกับบริษัทที่

เก่ียวโยงกันอ่ืนน้ัน จะตองไดรับการอนุมตัิเปนมติพิเศษดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถอืหุนที่มาประชมุและมีสทิธิลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถอืหุนที่มสีวนไดเสีย ตามขอบังคับบริษัท

ขอที่ 39(2)(ก) ดังน้ันในวาระดังกลาวบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงทั้งในกรณีที่มมีติเห็นดวย งดออกเสียง

หรือคดัคาน เพ่ือนับคะแนนและเก็บไวเปนหลักฐานตอไป 
และในแตละวาระการประชุม ประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนวามีผูถือหุนออกเสยีง เห็นดวย ไม

เห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใดใหที่ประชุมรับทราบตอไป 
 ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระตางๆ นายสุขแท ไดขอใหผูถอืหุนแจงชื่อและ

นามสกุลดวย เพ่ือที่จะบันทึกเพ่ือจัดทาํรายงานการประชุม 
จากนั้นประธานกลาวเปดประชมุและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปผูถอืหุน ครั้งที่ 17 ประจําป 2554 
 ประธาน เสนอขอใหที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปผูถือหุนครั้งที่ 17 ประจําป 

2554 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2554 ซึ่งไดจัดสงสําเนาใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชญิประชมุแลว จากนั้นประธาน
จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชมุการประชุมสามัญประจําปผูถอืหุนครั้งที่ 17 

ประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียง 81,523,354 เสียง หรอืคิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารวมประชมุทั้งหมด โดย

ไมมีผูงดออกเสียงและคัดคาน  
 
วาระที่ 2   พิจารณาอนุมตัิการจําหนายสินทรพัยของบริษัท และตออายุสัญญาเชาที่โรงงานที่ 2 ใหกบั

บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด และการจําหนายสินทรพัยของบริษัทใหกบับริษัท

ที่เกี่ยวโยงกันซึ่งถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรพัยของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่

เกี่ยวโยงกัน 
 กอนการพิจารณาในวาระดังกลาว ประธาน ไดชี้แจงเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทตั้งแตป 2541 

ถึง 2553 ซึ่งสามารถสรุปไดดงัน้ี 
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 แมวาประเทศไทยจะประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจในชวงป 2540 เปนตนมา ในป 2541 จนถึงป 2546 
บริษัทก็ยังสามารถสรางผลกําไรไดอยางตอเน่ือง จนทําใหในป 2546 บรษัิทไดเขาเปนบริษัทจดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย MAI และไดเริ่มเปดดําเนินการโรงงานแหงที ่ 2 ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยในเดือนพฤษภาคมของป

เดียวกัน โดยโรงงานที่ 1 ทีต่ัง้อยูที่จังหวัดสมุทรปราการ  จะผลติทั้งแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตซึ่งมีกําลัง

การผลิตประมาณ 31,000 ลูกตอเดือน และ 250,000 ลกูตอเดือน ตามลําดับ สวนโรงงานที่ 2 ทีต่ัง้อยูที่นิคม

อุตสาหกรรมเกตุเวย จะผลติเฉพาะแบตเตอรีร่ถยนตเพียงชนิดเดียว โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 70,000 ลูกตอ

เดือน จากสภาพแวดลอมทางธุรกิจและความตองการของตลาดที่ไมดีนัก ประกอบกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน

ทําใหโรงงานที ่2 ไมเคยมีการผลติแบตเตอรีไ่ดเต็มกําลังการผลิตเลย ทําใหในป 2546 บริษัทมผีลการดําเนินงาน

ที่ลดลง จนในที่สดุตั้งแตป 2547 จนถึงป 2551 บริษัทเริ่มประสบปญหาการขาดทุนมาโดยตลอด สาเหตสุําคญั

อีกประการหน่ึงที่ทาํใหบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนมาจากการปรับราคาข้ึนของวัตถดุิบ ซึ่งฝายจดัการได

พยายามปรับปรุงการดําเนินงานภายในหลายดาน ไดแก การปรับปรุงระบบการผลิต การลดระดับสินคาคงเหลือ ลด

จํานวนเงินกูยืมเพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจาย และอ่ืนๆ จนในที่สดุบริษัทกลับมามีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนตั้งแตป 2552 

เปนตนมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามบริษัทก็ยังไมสามารถทีจ่ะเพิ่มระดับการผลิตของโรงงานที่ 2 ใหสูงข้ึนได  
 เน่ืองจากบริษัทมีความตองการทีจ่ะไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชสินทรพัยที่โรงงานที่ 2 บริษัทจึงไดให

บริษัท ยีเอส สยาม อินดัสตรีส จาํกัด (GYSI) มาเชาพ้ืนที่ของโรงงานที ่ 2 และหลังจากที่ GYSI เขามาเชาพ้ืนที่
ของบริษัท ก็สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทเริม่ดีข้ึน เน่ืองจากรายไดประจําของบรษัิทสวนหน่ึงมาจากรายได

จากการใหเชาพ้ืนที่และรายไดการใหคาบริการแก GYSI 
 นายสุขแทกลาวเพ่ิมเติมวา บริษัท GYSI เปนบริษัทที่เก่ียวโยงกับบรษัิท เน่ืองจากมีผูถือหุนหลักเปน

บุคคลเดียวกันคือบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (GYIN) โดย GYIN ถือหุนในบรษัิทและบริษัท 

GYSI คิดเปนรอยละ 40.69 และรอยละ 60 ตามลําดับ และนอกจากรายไดจากการใหเชาพ้ืนที่แลว บริษัทยัง

ใหบริการรับจางทําผงตะก่ัวใหกับ GYSI อีกดวย เน่ืองจาก GYSI เปนผูผลติแบตเตอรี่รถยก (Traction Battery) 
ซึ่งตองใชผงตะก่ัวเชนเดียวกันการผลิตแบตเตอรี่รถยนตของบริษัท 
 นายนากาโตะกลาวเพ่ิมเติมวาบริษัทไดดําเนินการในหลายๆ ทางเพื่อใหผลการดาํเนินงานดีข้ึนในชวงป 

2552 จนถึงปจจุบัน โดยรายไดจากการใหเชาและคาบริการดังกลาวบางสวน บริษัทนําไปใชสําหรับการทํากิจกรรม

ดานการตลาด รวมทั้งบริษัทยงัไดปรับราคาขายแบตเตอรี่ในตลาดทดแทนภายในประเทศ (REM) ใหสูงข้ึนเพ่ือชวย
เพ่ิมยอดขายใหกับบริษัทไดอีกทางหน่ึง  
 อยางไรก็ตามประสิทธิภาพทางดานการขายก็ยังไมนาพึงพอใจมากนักสาํหรบัฝายจัดการ บริษัทจึง

จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการในการบริหารเพ่ือใหบริษัทมีผลการดําเนินการที่ดีข้ึนกวาเดมิ เพ่ือใหสามารถลางผล

ขาดทุนสะสมใหไดโดยเร็วที่สดุ และทําใหบริษัทสามารถพิจารณาจายเงนิปนผลใหกับผูถือหุนได ประกอบกับ

ปจจุบัน GYSI มีความตองการเพ่ิมกําลังการผลิตเน่ืองจากความตองการแบตเตอรี่รถยกในตลาดเพ่ิมสูงข้ึน GYSI จึง
พิจารณาทางเลือกไว 2 แนวทางคือ 1) ยายฐานการผลิตออกจากโรงงานที่ 2 หรือ 2) ขอเชาพ้ืนที่เพ่ิมเติมจาก

บริษัท แตเน่ืองจากบริษัทไมมีพ้ืนที่เหลือเพียงพอที่จะให GYSI เชาเพ่ิมเติมไดทําให GYSI เสนอขอซื้อโรงงานที ่
2 จากบริษัท 
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 ฝายจัดการไดพิจารณาและทาํการศึกษาความเปนไปไดในระยะยาวของเรื่องดังกลาวดวยความระมัดระวัง

และเห็นวา เปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะพิจารณาจาํหนายสินทรัพยที่เกินความจาํเปนของบริษัทซึ่งจะสงผลใหผล

การดําเนินงานของบริษัทดีข้ึน จึงไดนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมบริษัทเพ่ือพิจารณา และ

คณะกรรมการบริษัทก็ไดมีมติเสียงขางมากอนุมัติในหลักการเห็นชอบการเขาทํารายการดงักลาวโดยใหนําเสนอเพ่ือ

ขออนุมัติการจําหนายสินทรัพยและตออายสุญัญาเชาของบริษัทที่โรงงานที่ 2 ใหกับบริษัท ยีเอส ยวัซา สยาม

อินดัสตรสี จํากัดจากที่ประชุมใหญผูถือหุน  
 นายนากาโตะแสดงความเห็นวา การจําหนายสินทรัพยของบริษัทในครั้งน้ีจะกอใหเกิดประโยชนในหลาย

ดาน ไดแก 1)บริษัทจะมีกระแสเงินสดดีข้ึนจากการจําหนายโรงงานที่ 2 2)มีการปรับปรุงการการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และ 3)ภาระหน้ีสินของบริษัทจะลดลง จากนั้นนายนากาโตะไดกลาวถึงภาวะการแขงขันของ

ตลาดแบตเตอรีใ่นปน้ีวา จะมคีูแขงรายใหมชื่อบริษัท Shin Kobe (SKB) ซึ่งเปนผูผลติแบตเตอรี่รถยนตยี่หอ 

Hitachi เพ่ือขายในตลาด REM และ OEM ซึ่งทาํใหการแขงขันในตลาดแบตเตอรี่รถยนตภายในประเทศมคีวาม
รุนแรงมากยิ่งข้ึน นายนากาโตะไดกลาวใหความเชื่อมั่นตอผูถือหุนวาการจําหนายสินทรัพยในครั้งน้ีจะทําใหบริษัท

สามารถเอาชนะการแขงขันในตลาดได จากน้ันนายนากาโตะ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวและใหการ

สนับสนุน บริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ตอไปในอนาคต จากนั้นไดขอใหนายสขุแท กลาว

ชี้แจงรายละเอียดของเรื่องดังกลาวตอที่ประชุม  
 
 นายสุขแท, เลขานุการบริษัท กลาวชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับการจําหนาย

สินทรัพยของบริษัทและการตออายุสัญญาเชาที่โรงงานที่ 2 ใหกับบริษัท ยเีอส ยัวซา สยาม อินดัสตรสี จํากัด และ

การจําหนายสินทรัพยของบริษัทใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกันอ่ืนตอที่ประชมุ ดังน้ี 
1. วัตถุประสงคของการทํารายการ; เพ่ือลดภาระหน้ีสินและตนทุนการผลิตของบริษัทลงเพ่ือใหสามารถ

แขงขันไดในตลาด รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการหากมีโรงงานผลติเพียงแหงเดียว 
2. ประโยชนจากการเขาทํารายการ; บริษัทจะมีตนทุนการผลิตและจํานวนหน้ีสนิที่ลดลง การบริหารงาน

และการดําเนินงานของบริษัทจะมีประสทิธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากการมีโรงงานผลติเพียงโรงงานเดียวทาํบริษัทใช

ประโยชนจากพ้ืนที่ใหที่มีอยูไดอยางเต็มประสทิธิภาพ นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับประโยชนจากการให GYSI เชา
พ้ืนที่อีกจํานวน 4.04 ลานบาท 

3. คูสญัญาที่เก่ียวของ; ดานผูขายคือ บริษัท ยวัซา แบตเตอรี ่ประเทศไทยจาํกัด (มหาชน) ดานผูซือ้

สินทรัพยกลุมที่ 1 คือ บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดสัตรีส จํากัด และดานผูซื้อสินทรพัยกลุมที่ 2 คอื บริษัทรวม

หรือบริษัทยอยของ บริษัท จเีอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งไดแก 1) Yuasa Battery (Malaysia) 
Sdn.Bhd. 2) Tianjin Yuasa Batteries Co.,Ltd. 3) GS Battery Vietnam Co.,Ltd. 4) PT.Trimitra 
Baterai Prakasa, 5) Tata Autocomp GY Batteries Ltd. และ 6) Yuasa Battery (Shunde) Co.,Ltd. 
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4. รายละเอียดของสินทรัพยที่จะจําหนายใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 
สินทรัพยกลุมที่ 1 ประกอบดวย;  

4.1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 3233 3234 และ 3235 มีเน้ือที่ประมาณ 30 ไร 72.5 ตารางวา ตั้งอยู

ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี ้ 
4.2) อาคารสํานักงาน อาคารโรงงาน หองควบคมุพรอมอุปกรณ บอบําบัดนํ้าเสียและสิ่งปลูก

สรางอ่ืนๆ พ้ืนทีร่วม 48,290 ตารางเมตร คิดเปนพ้ืนที่ใชสอยรวม 32,195 ตารางเมตร  
4.3) เครื่องจักรและอุปกรณจํานวน 11รายการ 
4.4) การตออายสุัญญาเชาพ้ืนที่บางสวน ซึ่งเปนพ้ืนที่เชาอยูเดมิจํานวน 6,341 ตารางเมตร 

โดยสัญญาครบกําหนดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธ์ิ

ในสินทรัพย โดยคิดอัตราคาเชาและคาบริการเทากับป 2554 ซึ่งคาเชาระหวางทีต่ออายสุัญญาเชาถึงเดือน

เมษายน 2555 จะเปนเงินจํานวน 4.04 ลานบาท  
 ทั้งน้ีสินทรัพยกลุมที่ 1 ลําดับที่ 1 ถึง 3 มีมูลคาขายจํานวน 217.01 ลานบาท 

 
 สินทรัพยกลุมที่ 2 มูลคาขายรวมไมต่าํกวา 28.43 ลานบาท ประกอบดวยเครื่องจักรและอุปกรณ 

จํานวน 3 รายการคอื; 
1) Positive Oven for Formation 
2) H6 Car Assembly Line  
3) Charging Line 

5. เง่ือนไขการชําระเงิน; สําหรับการรับชําระเงินจากการจําหนายสินทรัพยกลุมที่ 1 แบงออกเปน 2 งวด 

คือ งวดที่ 1 ชําระรอยละ 15 ของราคาซื้อขาย ในวันที่ลงนามในสญัญาจะซื้อจะขาย และ  สวนที่เหลืออีกรอยละ 

85 ของราคาซือ้ขาย จะชาํระ ณ วันโอนกรรมสิทธ์ิทีด่ินและสิง่ปลูกสรางใหกับ GYSI  
 สําหรับคาธรรมเนียม คาภาษี และคาใชจายในการโอนกรรมสทิธ์ิมีเง่ือนไขดังตอไปน้ี คอื 1) GYSI และ
บริษัทจะแบงความรับผิดชอบฝายละครึ่งในคาธรรมเนยีมการโอน และคาอากรแสตมป ในการโอนกรรมสิทธ์ิทีด่ิน

พรอมสิ่งปลูกสราง 2) บริษัทจะรับผิดชอบในดานภาษีธุรกิจเฉพาะ และคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาขนยาย เปนตน และ

3) GYSI จะรับผิดชอบในภาษมีูลคาเพ่ิม (VAT) ในการซ้ือเครื่องจักร  
สําหรับสินทรัพยกลุมที่ 2 บริษัทจะไดรับชําระเงินภายใน 30 วันหลังจากวนัสงมอบทรัพยที่จําหนาย  

จากนั้นนายสุขแทไดชี้แจงเก่ียวกับการลงมตใิชคะแนนเสยีงในวาระดังกลาววา เน่ืองจากการเขาทํารายการ

ตามวาระที่ 2 น้ันเขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน เม่ือคํานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

ซึ่งนับรวมรายการจําหนายสินทรัพยในชวง 6 เดือนที่ผานมาในมูลคา 1.56 ลานบาท ทําใหมูลคาของสิ่งตอบแทน

รวมเทากับ 251.03 ลานบาท หรือมีขนาดรายการคดิเปนรอยละ 114.75 ของมูลคาสนิทรัพยรวมของบริษัทจด

ทะเบียนและบรษัิทยอยรวมกัน (NTA) (ซึ่งสิ่งตอบแทนดังกลาวมีมูลคาของรายการมากกวาหรือเทากับ 20 ลาน

บาท และสูงกวาหรือเทากับรอยละ 3 ของ NTA) ดังน้ันการขออนุมัติเพ่ือเขาทํารายการดงักลาวจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากทีป่ระชมุใหญผูถอืหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
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ของผูถือหุนที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มสีวนไดเสีย ทั้งน้ีผูถือหุนทีม่ี

สวนไดเสีย ซึ่งไมมีสทิธิออกเสียงในที่ประชมุใหญวสิามัญผูถือหุนไดแก 1) บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (GYIN) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท มีจํานวนหุนและมีสทิธิออกเสียงในบรษัิทจํานวน 43,789,450 

หุน หรือรอยละ 40.69 2) บริษัท สยามกลการอะไหล จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ GYSI โดยมีจํานวนหุน
และมสีทิธิออกเสียงในบริษัทจาํนวน 450,000 หุน หรือรอยละ 0.42 และ 3) นายประกาสิทธ์ิ พรประภา ซึ่งเปนผู

ถือหุนรายใหญและเปนกรรมการของ GYSI โดยมีจํานวนหุนและมีสทิธิออกเสียงในบริษัทจาํนวน 50,000 หุน หรือ

รอยละ 0.05 รวมจํานวนผูมสีวนไดเสียทั้งสิน้จํานวน 44,289,450 หุน ทั้งน้ีในการประชุมวันน้ีผูมีสวนไดเสียที่เขา

รวมประชุมมีเพียงบริษัท GYIN เทาน้ัน  
 รายละเอียดอ่ืนเปนไปตามเอกสารที่ไดแนบสงใหกับผูถือหุนทุกทานแลว 

หลังจากนายสขุแท ไดชีแ้จงรายละเอียดในวาระดังกลาวแลว ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถอืหุน

แสดงความคดิเห็นและซักถามเรื่องตางๆที่เก่ียวของกับการจาํหนายสินทรัพยของบริษัท พอสรุปไดดังน้ี 
 
 1. นายสวุรรณ เดชะรินทร, ผูถอืหุน สอบถามวาจํานวนเงินทีไ่ดจากการจําหนายสินทรัพยดงักลาวเพียงพอ

สําหรับการจายชําระหน้ีสินหรอืไม  
 นายนากาโตะชีแ้จงวา บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยไปชําระหน้ีเพียงบางสวนกอน เชน 

เงินกูยืมของธนาคารธนชาติซึ่งบริษัทใชโรงงานที่ 2 เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูดังกลาว เงินกูระยะสั้นและเงินกู

ระยะยาวบางสวน โดยบริษัทตองพิจารณาถงึความจาํเปนดานกระแสเงินสดและเงินทุนในการดําเนินงานของบริษัท

ดวยวาควรจะเปนอยางไร นายนากาโตะเชื่อมั่นวาหลังจากการจําหนายสินทรัพยของโรงงานที่ 2 แลว บรษัิทจะมีผล

ประกอบการดีข้ึนและสามารถชาํระหน้ีสินทั้งหมดของบริษัทไดในที่สดุ 
 
 2. นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี, ผูถือหุน สอบถามวาหากเรื่องดังกลาวไมผานการอนุมตัจิากที่ประชมุใหญ 

ผูถือหุน บริษัทมีแนวทางดําเนินการอยางไรตอไป 
 นายนากาโตะชีแ้จงวา GYSI จะยายฐานการผลิตออกจากโรงงานที่ 2 หากบริษัทพลาดโอกาสการ

จําหนายสินทรพัยในครั้งน้ี และจะทําใหบรษัิทสญูเสยีรายไดประจําที่เคยไดรับจากการใหเชาพ้ืนที่ไป ทั้งน้ีบริษัท

อาจตองหาผูซือ้รายอ่ืนมาทดแทน ในระหวางที่บริษัทยังคงมีโรงงานที่ 2 ที่มสีินทรัพยที่เกินความจําเปนอยูน้ัน 

ประกอบกับภาวะการแขงขันในตลาดทีรุ่นแรงอาจสงผลใหบริษัทมผีลการดําเนินงานที่ขาดทุน นายนากาโตะแสดง

ความเห็นวาเวลาน้ีเปนเวลาทีเ่หมาะสมในการตดัสินใจเพ่ือจาํหนายสินทรัพยที่เกินความจําเปนของบริษัท และการ

ดําเนินการดังกลาวไมใชเปนการกาวถอยหลัง บริษัทเพียงแตกาวไปทางดานขาง (Side Step) เพ่ือหาชองทางการ
แขงขันที่ตนเองมีความถนัด และมีความเชีย่วชาญเพียงพอทีจ่ะสามารถแขงขันได 
  
 นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตร,ี ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทจะสามารถลางผลขาดทุนสะสมทัง้หมดไดเม่ือใด

เน่ืองจากการจําหนายสินทรัพยในครั้งน้ีจะทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนการผลิตลงได 
 
 
                  - 7 -       /นายนากาโตะ… 



 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 
FACTORY2 :                   111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190 
                                          Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533 

 นายนากาโตะชีแ้จงวา จากการศึกษาความเปนไปไดของโครงการพบวาหลังจากยายเครือ่งจักรบางสวนที่

โรงงานที่ 2 มาผลิตยังโรงงานที่ 1 และจาํหนายทรัพยสินใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน ตนทุนคาใชจายการผลิตจะ

ลดลงจากเดิมประมาณรอยละ 1.5 ซึ่งจะทาํใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีข้ึนและสามารถลางผลขาดทุนสะสม

ได 
 
 นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตร,ี ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทจะสามารถลดคาใชจายการขายและบริหารลงไดอีก

หรือไม เน่ืองจากคาใชจายดังกลาวของบริษัทมีจํานวนคอนขางสูง 
 นายนากาโตะชีแ้จงวา คาใชจายดังกลาวสวนใหญเปนคาใชจายเก่ียวกับการทํากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ

สรางความแข็งแกรงในตลาด บริษัทจาํเปนตองมีการทาํรายการสงเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษัทให

สูงข้ึน 
 นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตร,ี ผูถือหุน กลาววา ตัวเลขคาใชจายการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากป 2552 ถึงป 

2553 มากกวากําไรที่เพ่ิมข้ึน ดังน้ันจึงไดใหคําแนะนําวา บริษัทควรที่จะทาํกิจกรรมเกี่ยวกับ Corporate Social 
Responsibility (CSR) เพ่ือทดแทนการทาํกิจกรรมการตลาดทีใ่ชเงินลงทุนสูง  
 นายสุขแท กลาวชีแ้จงเพ่ิมเติมวา คาใชจายในการขายและบรหิารทีสู่งข้ึนมาก สวนหน่ึงมาจาก ภาษี

สรรพสามิต ซึ่งปจจุบันบริษัทตองเสียภาษีสรรพสามิตที่ประมาณรอยละ 10 ของยอดขายแบตเตอรีภ่ายในประเทศ 
 นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตร,ี ผูถือหุน สอบถามวาแบตเตอรี่เปนสินคาควบคมุหรือไม และบริษัทสามารถปรบั

ข้ึนราคาขายไดดวยตนเองหรือไม 
 นายศภุวสั, ชี้แจงวาเฉพาะแบตเตอรีร่ถยนตและแบตเตอรีท่ีม่ีกระแสไฟต่ํากวา 100 แอมแปร จัดเปนสินคา
ควบคุม ดังน้ันหากจะมีการปรบัข้ึนราคาขายจะตองขออนุมัตจิากหนวยงานที่เก่ียวของกอน ทั้งน้ีในความเปนจริงแลว

ตัวแปรทีส่ําคัญสําหรับการปรับข้ึนราคาขายคือกลไกของตลาดและภาวะการแขงขัน บรษัิทคงไมสามารถปรับข้ึน

ราคาขายแบตเตอรี่ไดหากคูแขงในตลาดไมปรับข้ึนราคา สําหรับแบตเตอรีร่ถจักรยานยนตไมเปนสินคาควบคุม 

บริษัทสามารถปรับราคาขายไดหากจําเปน 

 ในกรณีภาษีสรรพสามิต นายศุภวสักลาวเพ่ิมเติมวา ภาษีสรรพสามิตถือวาเปนตนทุนที่คอนขางสูงทีร่วมอยู

ในคาใชจายการขายและบริหาร สําหรับคาใชจายในการทํากิจกรรมทางการตลาดนั้น หากเปรียบเทยีบกับคาใชจาย

ในการทํากิจกรรมทางการตลาดของบริษัทกับคูแขงแลวยังถอืวาคาใชจายในการทําตลาดของบริษัทอยูในระดับที่

ต่ํากวาคูแขงมาก 
 นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตร,ี ผูถือหุน สอบถามเก่ียวกับการขอลดภาษีสรรพสามิตจากรฐับาล และสอบถาม

เก่ียวกับแนวโนมของราคาตะก่ัวในปจจุบัน 
 นายศภุวสัชี้แจงวา อันที่จริงเพดานภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาแบตเตอรีอ่ยูที่ประมาณรอยละ 30 ของ

ราคาขาย และรัฐบาลมีแนวโนมจะเพ่ิมภาษีดงักลาวใหสูงข้ึนเน่ืองจากแบตเตอรี่ถือเปนสินคาฟุมเฟอย สาํหรับราคา

ตะก่ัวจะข้ึนลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกเนื่องจากเปนสินคา Community โดยในชวงสิ้นป 2554 ราคาตะก่ัวจะอยูที่

ประมาณ 1,900 – 2,000 เหรียญสหรัฐตอตนั  
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 นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตร,ี ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทจะนําเงินที่ไดจากการจําหนายในครั้งน้ีไปลงทุนซือ้

เครื่องจักรใหมบางหรือไม 
 นายศภุวสัชี้แจงวา เครื่องจักรบางสวนที่โรงงานที่ 2 จะถูกยายกลับมาไวทีโ่รงงานที่ 1 จากนั้นบริษัทคงจะ

พิจารณาอีกครัง้ถึงความจําเปนในการซื้อเครือ่งจักรใหมเพ่ิมเติม เน่ืองจากหลังจากจาํหนายสินทรัพยที่โรงงานที่ 2 

แลว บริษัทมีแผนจะรักษากําลังการผลิตแบตเตอรีร่ถยนตไวในระดับเดมิ แตจะมุงเนนการผลิตในแบตเตอรี่

รถจักรยานยนตมากข้ึน  
 
 3. นายขจรศักดิ์ อัตตสัมพันธ, ผูถือหุน สอบถามวาฝายจัดการมีแนวทางอยางไรทีจ่ะทําใหบริษัทมผีลการ

ดําเนินงานทีด่ข้ึีนภายหลังการจําหนายสินทรัพยที่โรงงานที่ 2 
 นายนากาโตะอธิบายวา อันที่จริงมีหลายแนวทางสําหรับการปรับปรุงผลการดําเนินงานของบริษัท การ

จําหนายสินทรพัยที่โรงงานที ่ 2 ก็เปนแนวทางหน่ึงที่จะทําใหบริษัทมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงจาก 2 โรงงานรวมเปน 1 โรงงานน้ัน จะทําใหคาใชจายในการบรหิารงานและตนทุนการผลิตลดลง 

ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับความสามารถและประสทิธิภาพของพนักงานทุกคนดวยที่ควรตองมีการปรับปรุงตนเองใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะทําใหเราสามารถลดคาใชจายดานการขายและบรหิารไดมากข้ึน ในดานการแขงขัน

บริษัทจะไมมุงเนนการตลาดเพ่ือแขงขันกับผูผลิตแบตเตอรีร่ถยนตที่เปนคูแขงรายสําคัญเชน SKB แตบริษัทจะ

มุงเนนการขายไปยังตลาดแบตเตอรีร่ถจักรยานยนตเพ่ิมมากข้ึน (Sidestep Strategy) เน่ืองจากตลาดแบตเตอรี่
รถจักรยานยนตเปนตลาดที่บรษัิทมีความแข็งแกรงทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดทั่วโลก 
 นายศภุวสักลาวเสริมวา Sidestep Strategy หมายความวา บริษัทจะไมทําการตลาดเพือ่ตอสูกับคูแขง
โดยตรง เน่ืองจากเราเปนบรษัิทขนาดเล็ก และการแขงขันในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่น้ันตองแขงขันกันที่ราคาขาย

เพียงอยางเดียว ซึ่งจําเปนตองใชเงินลงทุนสูงมากในดานเทคโนโลยีการผลติ เพ่ือทําใหตนทุนการผลิตแบตเตอรี่

ต่ําจนสามารถแขงขันไดในตลาด ดังน้ัน Sidestep Strategy คือการหาจุดออนและจุดแข็งของตัวเอง และคู
แขงขัน เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจใหเหมาะสมกับบริษัท สําหรบั SKB น้ันคาดวาจะเขาสูตลาดโดยใช 
กลยุทธการตัดราคา โดยจะลดราคาขายแบตเตอรีร่ถยนตลงกวารอยละ 30 เพ่ือใหสามารถเขาสูตลาดได  
 สําหรับตลาดแบตเตอรีร่ถจักรยานยนตน้ันบรษัิทมสีวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 70 ในตลาด OEM และรอย
ละ 20-25 ในตลาดทดแทนภายในประเทศ ทั้งน้ีบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มสวนแบงตลาดแบตเตอรีร่ถจักรยานยนตใน

ตลาดทดแทนภายในประเทศใหสูงข้ึน และนายศุภวสัไดแสดงความเห็นวา บริษัทมีจดุแข็งในการผลติแบตเตอรี่

รถจักรยานยนต บริษัทจึงควรใชจุดแข็งที่มีอยูตอสูกับคูแขง และกลาววากลยุทธดังกลาวเปนกลยุทธที่เหมาะสมกับ

บริษัทแลวในสถานการณปจจบัุน  
 
 นายขจรศักดิ์ อัตตสัมพันธ, ผูถือหุน สอบถามฝายจัดการวามีความม่ันใจเพียงใดวาแบตเตอรี่ยัวซาจะยังคง

อยูในประเทศไทยตอไป 
นายนากาโตะ เชื่อมั่นวาแบตเตอรี่ยวัซาจะยังคงอยูในตลาดประเทศไทยตอไปหลังจากน้ี   
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 4. นายสามารถ แซอุง, ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทจะไดเงินจาํนวนเทาใดจากการจําหนายสนิทรัพยในครั้ง

น้ี และหลังจากผูถือหุนอนุมตัิใหเขาทํารายการดังกลาวแลว บริษัทจะไดรับเงินจากการขายสินทรัพยเม่ือใด 

 นายสุขแทชี้แจงวา หากพิจารณาจากกระแสเงินสดที่บริษัทจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกลุมที่ 1 

และ 2 มีจํานวน 217.01 ลานบาท และ 28.42 ลานบาทตามลําดับ โดยหลังจากหักคาใชจายในการโอนและภาษี

ตางๆซึ่งมีจาํนวนประมาณ 9.68 ลานบาท บริษัทจะคงเหลือจํานวนเงินจากการจําหนายสินทรัพยจํานวน 235.75 

ลานบาท (ไมรวมคาใชจายการโอนยาย)  
 โดยสินทรัพยกลุมที่ 1 แบงการรับชําระเงินเปน 2 งวด คือ งวดที่ 1 จะไดรับเม่ือลงนามในสัญญาซื้อขาย 

ซึ่งคาดวาจะมีการลงนามในสญัญาดังกลาวประมาณเดือนมกราคม สวนงวดที่ 2 จะไดรับในวันโอนกรรมสิทธ์ิ

สินทรัพย ซึ่งจะตองรอให BOI อนุมัติการยกเลิกบัตรสงเสริมการลงทุนกอน สําหรับสินทรัพยกลุมที่ 2 คาดวาจะขาย

และไดรับเงินในชวงปลายป 2555 
  
 เม่ือไมมีผูใดซกัถามและใหความเห็นเพ่ิมเติมใดๆ ประธานจงึกลาววา เน่ืองจากวาระดังกลาวเปนการอนุมตัิ

การจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และการทํารายการเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย กรรมการซึ่งเปนบุคคลที่มสีวนไดเสยีและเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันคอื นายเออิชิโระ คาโตะ 

กรรมการ และนายคทัซึมิ นากาโตะ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ผูซึ่งเปนตัวแทนจากผูถือหุนหลัก บริษัท 

จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดไดเขารวมประชุม ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการออกเสียง กรรมการทัง้ 

2 ทานจึงขอออกจากหองประชมุเปนการชัว่คราวเพ่ือใหทีป่ระชมุพิจารณาโดยอิสระ และประธานฯไดเสนอตอที่

ประชมุใหญผูถอืหุนใหนายพรจักรทาํหนาที่เปนประธานที่ประชมุแทนในชวงที่นายนากาโตะออกจากหองประชมุ 
 ผูถือหุนเห็นพรองกันใหนายพรจักรทําหนาที่เปนประธานที่ประชมุตามที่นายนากาโตะเสนอ 

นายพรจักรทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดซักถามเพ่ือสราง

ความเขาใจเก่ียวกับการขายสินทรัพยของโรงงานที่ 2 จากนั้นนายพรจักรขอใหนายสุขแท, เลขานุการบริษัท 

อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาวตอผูถือหุนอีกครั้งหน่ึง 
นายสุขแทไดอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 อีกครั้งและไดแจงจํานวนผูถือหุนที่มาประชมุใน

วันน้ี ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิน้จํานวน 62 ราย โดยหุนที่นับรวมกันทั้งสิ้น 81,523,354 หุนคิดเปน

รอยละ 75.75 ของจํานวนหุนทั้งหมด และมผีูถือหุนที่มสีวนไดเสียซึ่งไมมีสทิธิออกเสยีงจํานวน 1 ราย หรือ 

43,789,450 หุน ดังน้ันจํานวนผูถือหุนที่มสีิทธิออกเสียงมจีํานวน 61 ราย โดยมีหุนทีนั่บรวมกันทั้งสิน้ 

37,733,904 ราย  
 

เม่ือไมมีผูใดซกัถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติทีป่ระชมุในวาระดังกลาว  

 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหบริษัทเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และรายการเก่ียวโยง

กัน โดยเปนการจําหนายสินทรัพยและตออายุสญัญาเชาของบริษัทที่โรงงานที่ 2 ใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม

อินดัสตรยี จํากัด มูลคารวมจํานวน 217.01 ลานบาท และ 4.04 ลานบาทตามลําดับ และจําหนายสินทรัพยของ 
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บริษัทที่โรงงานที่ 2 ใหกับบรษัิทที่เก่ียวโยงอื่น มูลคารวม 28.43 ลานบาท รวมทั้งการจาํหนายไปซึ่งสนิทรัพยและ

รายการเก่ียวโยงกัน ซึ่งไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2554 เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 

2554 ใหกับบริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จํากัดในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมาซึ่งมีมูลคาจาํนวน 1.56 

ลานบาท ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 37,731,904 หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.995 ของผูมีสทิธิออกเสียง

ทั้งหมด โดยมีผูงดออกเสยีงจาํนวน 2,000 หุนหรือรอยละ 0.005 ของผูมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด และไมมผีูใด
คัดคาน ทั้งน้ีผูมสีิทธิออกเสยีงทั้งหมดมีจํานวน 37,733,904 หุน หลังหักผูมสีวนไดเสียที่ไมมสีทิธิออกเสียง 

จํานวน 43,789,450 หุน 

 
 หลังจากที่ประชุมไดลงมติเรยีบรอยแลว นายคัทซึมิ นากาโตะ และนายเออิชิโระ คาโตะ กรรมการผูมสีวน

ไดเสียและเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามวาระที่ 2 ไดกลับเขารวมการประชมุ และนายนากาโตะทําหนาที่เปนประธาน

ในที่ประชมุอีกครั้ง 
 
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

 ประธานที่ประชมุไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องอ่ืนๆของบริษัท 
 3.1 ผูถือหุนรายหน่ึงสอบถามวา บริษัทมีแผนที่จะเชิญผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงานบางหรอืไม 
 นายนากาโตะกลาววา หลังจากที่ประชุมใหญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทจําหนายสินทรัพยที่โรงงานที่ 2 

บริษัทจะตองดาํเนินการยายเครื่องจักรบางสวนที่โรงงานที่ 2 มาติดตั้งยังโรงงานที่ 1 นอกจากน้ีบริษัทยังมีแผนที่จะ

ออกผลิตภัณฑใหมซึ่งเปนแบตเตอรีร่ถจักรยานยนตที่มีขนาดใหญข้ึนดวย ทําใหตองมีการนําเขาเครื่องจักรบางสวน
และปรับปรุงสายการผลติเพ่ือรองรับการผลิตแบตเตอรีด่ังกลาวดวย นายนากาโตะไดขอใหผูถือหุนรอใหการ

ดําเนินการเรื่องดังกลาวเรยีบรอยกอน จึงจะแจงผูถือหุนไดทราบอีกครั้งหน่ึง 

 
 3.2 ผูถือหุนรายหน่ึงสอบถามถึงผลประกอบการไตรมาสที ่ 4 ของป 2554 ของบริษัทวามีแนวโนมเปน

อยางไรเมื่อเปรยีบเทียบกับผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของป 2554 

นายนากาโตะชีแ้จงวา จากปญหานํ้าทวมที่สงผลใหอุตสาหกรรมผูผลติรถยนตและรถจกัรยานยนตตอง

หยุดการผลิต ก็ไดสงผลกระทบกับบริษัทบางสวนเชนเดยีวกันเน่ืองจากลูกคาสวนหน่ึงของบริษัทเปนผูผลติดังกลาว 

อยางไรก็ตามฝายจดัการไดพยายามอยางดทีี่สดุที่จะคงไวซึ่งผลกําไรใหกับผูถือหุน ทั้งน้ีคงตองรอดูตัวเลขผล

ประกอบการในงบการเงินไตรมาสที่ 4 อีกครัง้หน่ึง 
 ผูถือหุนสอบถามวาจากสถานการณนํ้าทวมดังกลาวถือเปนโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือไม 
 นายนากาโตะชีแ้จงวา สถานการณนํ้าทวมที่เกิดข้ึนก็ถือวาเปนโอกาสหน่ึงของบริษัทดวยเชนเดียวกัน โดย

บริษัทไดรวมกับลูกคา เชน B-Quik และจัดกิจกรรมทางการตลาดชวยเหลือผูประสบภยันํ้าทวมโดยการใหบริการ
ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหกับรถยนตที่มีปญหาจากการจอดไวนาน และปญหาจากนํ้าทวม 

 ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงาน 
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FACTORY2 :                   111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190 
                                          Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533 

 

 

 ที่ประชุมไมมีเรือ่งอ่ืนใดพิจารณา จากนั้นประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีไ่ดใหการสนับสนุนบริษัทดวยดี

มาตลอด และใหขอคิดเห็นและแสดงความเปนหวงในประเดน็ตางๆ และไดกลาวปดประชมุ 
 
ปดประชุมเวลา 10.55น. 
 
 
 
 

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

