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เวลาและสถานท่ี 
 ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 21 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโฟรวิงส กรุงเทพ ชั้น 5 หองก่ิงกัญญา 
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

1.  ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม  ประธานกรรมการ 
2.  นายโนโบร ุ  คิทามูระ  กรรมการ 
3.  นายปราโมทย  มนูธรรม  กรรมการ 
4.  นายโทรุ  โบโมโตะ กรรมการ 
5.  นายคัทซึมิ  นากาโตะ  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
6.  นายศุภวัส  พันธุวัฒน กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
7.  ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผูไมไดเขารวมประชุม 

1.  พลตรีพรจักร  มนูธรรม  กรรมการ 
2.  นายมาซาอากิ  ชิโอมิ  กรรมการ 
3.  ผศ.ศุภลักษณ  เลิศแกวศร ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 4.  นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ผูเขารวมประชุมและสังเกตการณ 
 1. นายฮิเดโตชิ  อูเอดา  ตัวแทนจาก บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 2. นางสาวสุดา  วิวัฒนสุขไพศาล ผูชวยผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จํากัด 
 3. นางสาวจารุณี  นวมแม  ผูชวยผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จํากัด 

 4. นายมาซากิ  ทานากะ  ผูจัดการท่ัวไป (ประกันคุณภาพ) 
 5. นายคมสันต  อรุณพันธ ผูจัดการท่ัวไป (โรงงาน1) 
 6. นายอากิฮิโกะ  ซูโบตะ  ผูจัดการท่ัวไป (โรงงาน 2) 
 7. นายฮิโรฮากิ  ซาซากิ  ที่ปรึกษา (วิศวกรรม) 

 8. นางสาวภัทรพร ทัศนเสวี  ผูจัดการฝายงานบัญชีและการเงิน 
 9. นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสด์ิ  ผูจัดการฝายงานตรวจสอบภายใน 
 10. นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
            /เร่ิมประชุมเวลา... 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.  
 

ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานในท่ีประชุมและกลาวตอนรับผูถือหุนท่ีมารวมประชุม 
  กอนจะเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ แจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และโดยการ

มอบฉันทะ ท้ังสิ้นจํานวน 34 ราย โดยหุนท่ีนับรวมกันท้ังสิ้น 84,997,652 หุน คิดเปนรอยละ 78.98 ของจํานวน

หุนท้ังหมด ซ่ึงครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัทฯ จากนั้นประธานฯไดมอบหมายใหนาย 

สุขแท เรืองวัฒนะโชต ิ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนําผูเขารวมประชุม และช้ีแจงรายละเอียดขอบังคับตางๆ

เก่ียวกับการลงคะแนนของผูถือหุน 

 นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนํากรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผูบริหาร, 

ผูจัดการท่ัวไป, ผูสอบบัญชีของบริษัท, ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินของบริษัท, ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

และตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด แกผูถือหุน ซ่ึงในการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการเขา

รวมประชุม 7 ทานจากท้ังหมด 11 ทานคิดเปนรอยละ 63.64 

 นอกจากน้ียังไดช้ีแจงรายละเอียดขอบังคับของบริษัท เก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนจะมีคะแนน

เสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง และ เพื่อความสะดวกในการใชสิทธิออกเสียงลงมติ

ในแตละวาระ ประธานท่ีประชุมจะขอถามมติคัดคาน, การงดออกเสียง หรือขอสงสัยกอน หากไมมีเสียงคัดคานหรือ

งดออกเสียง ก็จะถือวามีมติรับรอง รับทราบ และ/หรืออนุมัติในวาระน้ันๆ โดยเปนเอกฉันท แตถามีการคัดคานหรือ

งดออกเสียงก็จะใหมีการลงคะแนนเสียงตามบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจะไดแจกใหกับผูถือหุน เพื่อนับคะแนนเก็บไว

เปนหลักฐาน  
 สําหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 5 และวาระที่ 6 ท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ทางบริษัทจะขอเก็บ

บัตรลงคะแนนเสียงท้ังกรณีท่ีมีมติเห็นดวย งดออกเสียงหรือคัดคาน เพื่อนับคะแนนเก็บไวเปนหลักฐาน 

 ทั้งนี้ในแตละวาระการประชุม ประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนวามีผูถือหุนออกเสียง เห็นดวย ไม

เห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใดใหท่ีประชุมรับทราบตอไป 
 ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระตางๆ นายสุขแท ไดขอใหผูถือหุนแจงชื่อและ

นามสุกลดวย เพื่อท่ีจะไดจัดทํารายงานการประชุม 

จากนั้นประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 15 ประจําป 2552 
 ประธานฯ เสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งท่ี 15 ประจําป 

2552 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2552 ซ่ึงไดจัดสงสําเนาใหกับผูถือหุนพรอมหนงัสือเชิญประชุมแลว 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
 
 
        - 2 -     /วาระที่ 2... 
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วาระท่ี 2   พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา และรายงานประจําป 

2552 ของคณะกรรมการ 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําป ซ่ึง

รายละเอียดเปนไปตามเอกสารแนบที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ท้ังนี้ไดมอบหมายใหนายสุขแท 

เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดสรุปภาพรวมของกิจการใหผูถือหุนไดรับทราบ 
 นายสุขแท เรืองวัฒนะโชต ิ ไดบรรยายสรุปเก่ียวกับขอมูลอุตสาหกรรมยานยนตและแบตเตอรี่ และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในชวงท่ีผานมา ซ่ึงสรุปไดดังนี ้
 1) ในป 2552 ท่ีผานมา อุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตมีการหดตัวลงกวารอยละ 22 และรอย

ละ 14 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับป 2551 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณการเมืองในประเทศ และ

คาดการณวาจะเริ่มฟนตัวในป 2553 
 2) อุตสาหกรรมแบตเตอรีโ่ดยรวมในป 2552 มียอดผลิต การขายภายในประเทศ และการสงออก 

เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวนรอยละ 11, รอยละ 13 และรอยละ 13 ตามลําดับ 
 3) ในป 2552 บริษัทมียอดขายจํานวน 1,532 ลานบาท ลดลงรอยละ 16 เม่ือเทียบกับป 2551 

เน่ืองจากการปรับราคาสินคาตั้งแตป 2551 จากราคาตะก่ัวที่ปรับตัวลดลงและจากยอดขายในตลาดรถใหมท่ีลดลง

ตามสภาวะเศรษฐกิจ สัดสวนตนทุนขายตอยอดขายลดลงจากระดับรอยละ 82.75 ในป 2551 เปนรอยละ 80.54 

ในป 2552 และมีผลกําไรสุทธิในป 2552 จํานวน 44.12 ลานบาท 
 4) ในป 2552 บริษัทมียอดทรัพยสินจํานวน 1,137 ลานบาท หน้ีสินรวมจํานวน 958 ลานบาท และ

สวนของทุนจํานวน 179 ลานบาท ท้ังนี้ยอดภาระหน้ีโดยรวมลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา จากการจายคืนหน้ีเงินกู

กับธนาคาร 

 
 จากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัท พอสรุปไดดังนี ้
 1. นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดกลาวชื่นชมฝายจัดการ ท่ีสามาถทําใหผลประกอบการบริษัทดีข้ึน 

และไดสอบถามวาการเติบโตดังกลาว จะมีความยั่งยืนหรือไม และผลประกอบการในป 2553 เปนอยางไร 

 ประธานฯ ไดแจงวาบริษัทต้ังมากวา 40 ป พบอุปสรรคตางๆ มาอยางมาก โดยปกติจะทํากําไรมาโดย

ตลอด ยกเวนชวง 4-5 ปที่ผานมา บริษัทประสบปญหาการขาดทุนและเริ่มทํากําไรไดในปท่ีผานมา ดังน้ันขอให

ความม่ันใจแกผูถือหุนวาบริษัทจะดําเนินธุรกิจและสรางผลกําไรอยางตอเน่ืองตอไป 

 ในดานผลประกอบการของป 2553 นายคัทซึมิ นากาโตะ ชี้แจงวาบริษัทยังไมสามารถเปดเผยขอมูลได

ในตอนนี้ ทั้งนี้การขายมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามตลาดรถยนตท่ีฟนตัว ท้ังน้ีบริษัทพยายามที่จะดําเนินการอยางดีท่ีสุด

เพื่อใหไดผลประกอบการท่ีดี 
 
 2. นายนวนันทสิงห ดูวา, ผูถือหุน, สอบถามวาปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตจํานวนเทาไร 

 นายคัทซึมิ นากาโตะ ช้ีแจงวาบริษัทใชกําลังการผลิตอยูรอยละ 60-70 ท้ังน้ีบริษัทพยายามท่ีจะปรับเพิ่ม

จํานวนการผลิต เพื่อใหตนทุนการผลิตโดยรวมลดลง 
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 เม่ือไมมีผูใดซักถามและใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา และ

รายงานประจําป 2552 ของคณะกรรมการ 
 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทป 2552 ซ่ึงผูสอบบัญชีไดรับรองแลวและรายงานของ

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณางบการเงินบริษัทป 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยผู

ตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทาน

แลว และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือใหความเห็นในเรื่องที่เก่ียวของกับงบการเงินของบริษัท พอสรุปได

ดังน้ี 
 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, แสดงความเปนหวงเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทวาจะมีความ

ตอเน่ืองและสามารถแขงขันไดในตลาดหรือไม เนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลงโดยตลอด นอกจากนั้นผลกําไร

ของบริษัทในปท่ีผานมา ยังมาจากรายไดจากคาเชาและการบริการ รวมท้ังการควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ 
 นายคัทซึมิ นากาโตะ ยืนยันวาบริษัทยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีหากพิจารณายอดขายในป 2550-

2551 ตัวเลขยอดขายสูงข้ึนมาก เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของราคาวัตถุดิบ ทําใหจําเปนตองมีการปรับราคาขายให

สอดคลองกับราคาตะก่ัวท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีป 2552 ท่ีผานมา ราคาสินคาลดลงมากจากการลดลงของราคาตะก่ัว

ตั้งแตชวงกลางป 2551 ทําใหยอดขายในป 2552 ลดลงเม่ือเทียบกับป 2551 ท้ังน้ีสถานการณในป 2552 ได

เปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ีบริษัทพยายามท่ีจะสรางผลกําไรใหเพิ่มข้ึน การเพิ่มยอดขายมีความสําคัญ แตผลกําไร

สุดทายเปนเปาหมายสําคัญของบริษัท บรษัิทยืนยันวาเราสามารถเติบโตไดในป 2553 เนื่องจากตลาดรถใหมเร่ิม

ฟนตัว และในตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทพยายามท่ีจะหาชองทางการตลาดใหมๆ เพิ่มข้ึน ดังนั้นบริษัท

ม่ันใจวาบริษัทจะเติบโตไดอยางย่ังยืน 

 
 จากนั้นนายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดฝากใหฝายบริหารไดพิจารณาเก่ียวกับผลประกอบการของ

บริษัทในป 2552 ท่ีมีรายไดอ่ืนๆ จํานวน 46 ลานบาท ในขณะท่ีมีกําไรสุทธิในอัตราท่ีใกลเคียงกันท่ี 44 ลานบาท 

นั่นคือผลประกอบการของบริษัทสวนใหญมาจากรายไดอ่ืนๆ 
 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทอนุมัตงิบการเงินของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชปีระจําป 2552 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล 
 ประธานฯ กลาวตอท่ีประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของผลกําไรสุทธิ

หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล, สํารองตามกฎหมายและสํารองอ่ืนๆ ของงบการเงินรวม ท้ังน้ีในป 2552 แมวาบริษัท

และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิจํานวน 44.12 ลานบาท แตบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมอยู ทําให

ไมสามารถจายเงินปนผลได  
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 ประธานฯ ยังไดกลาวเพิ่มเติมวาในตอนแรกบริษัทมีความต้ังใจท่ีจะจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทไมได

จายเงินปนผลมาหลายปแลว แตเปนเพราะขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ท่ีหามใหบริษัทท่ียังคงมี

ขาดทุนสะสมไมสามารถจายเงินปนผลได บริษัทจึงไมสามารถจายเงินปนผลจากผลประกอบการของปท่ีผานมาได 
 จากนั้นประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น

เก่ียวกับการงดจายเงินปนผล พอสรุปไดดังนี ้
1. นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน,ไดเสนอใหบริษัทพิจารณาลางขาดทุนสะสม ในการประชุมครั้งน้ี 

เพื่อวาในการประชุมในปถัดไป หากบริษัทมีกําไร บริษัทจะสามารถพิจารณาจายเงินปนผลไดทันที โดยไมตอง

ดําเนินการลางขาดทุนสะสมอีก ซ่ึงทําใหเสียเวลาและตองเสียคาใชจายในการประชุมผูถือหุนอีกคร้ังหน่ึง 
 2.  นายนวนันทสิงห ดูวา, ผูถือหุน, ยังไดกลาวสนับสนุนความเห็นของนายสถาพร ผังนิรันดร ในเรื่อง

การลางขาดทุนสะสม เนื่องจากการลางขาดทุนสะสมจะไมกระทบตอเงินสดของกิจการ เปนเพียงแตการปรับตัวเลข

ในงบการเงินเทาน้ัน  

 นายนากาโตะช้ีแจงวาสาเหตุท่ีบริษัทยังไมสามารถจายเงินปนผลไดน้ัน มาจากระเบียบของกฎหมาย 

นอกจากน้ันสถานการณของราคาตะก่ัวมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน ทําใหบริษัทจําเปนตองมีเงินสดไวใชเพื่อหมุนเวียน

ในกิจการของบริษัท สําหรับเรื่องการลางขาดทุนสะสมน้ัน บริษัทยังไมสามารถดําเนินการไดในการประชุมครั้งน้ี 

เน่ืองจากยังมีปจจัยท่ีเก่ียวเน่ืองอีกหลายเรื่องท่ีตองพิจารณา เชน ความเห็นของธนาคาร เปนตน ดังนั้นบริษัท

จําเปนตองพิจารณาใหรอบคอบในเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนี่ง แมวาจะตองเสียคาใชจายบางก็ตาม 

 ประธานไดกลาวสรุปวาบริษัทจะไดนําขอเสนอของผูถือหุนท่ีใหลางขาดทุนสะสมไปพิจารณาอีกครัง้หน่ึง 

และเม่ือไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการงดจายเงินปนผล 
 
 เน่ืองจากวาระถัดไปเปนวาระการเลือกต้ังกรรมการใหมท่ีพนตําแหนงตามวาระ และประธานเปนหนึ่งใน

จํานวนกรรมการท่ีจะพนตําแหนงตามวาระ ดังน้ันจึงไดใหนายปราโมทย มนูธรรม ทําหนาท่ีประธานในวาระท่ี 5 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 
 ประธานฯ แจงวาตามขอบังคับบริษัทในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากตําแหนง และกรรมการท่ีพนจากตําแหนงจะเลือกเขารับตําแหนงไดอีก ใน

ครั้งน้ีมีกรรมการท่ีจะพนตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทานไดแก ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม, ผศ.ศุภลักษณ เลิศแกวศร,ี 

นายโทรุ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อ

แตงตั้งกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง จํานวน 3 ทานไดแก 

ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม, นายนายโทรุ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ เน่ืองจากเห็นวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มี

ความรู มีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน มีความสามารถในการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และไดเสนอ

แตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหมอีกจํานวน 1 ทานไดแกนายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล ทดแทนตําแหนง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงท่ีวาระ เน่ืองจากเห็นวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู มี

ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชน มีความสามารถในการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ท้ังนี้ นายประเสริฐ  
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กิติศักดิ์กุล จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาท่ีเหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต หนาท่ี 

และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ ท้ังน้ีรายละเอียดประวัติของคณะกรรมการไดแนบสงใหผูถือหุนแลว 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องที่เก่ียวของการเลือกตั้งกรรมการ 
 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดสอบถามเก่ียวกับเหตุผลของการไมรับตําแหนงของ ผศ.ศุภลักษณ 

เลิศแกวศร ี
 ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ แจงวาเนื่องจาก ผศ.ศุภลักษณ เลิศแกวศรี ติดภาระกิจ จึงไมสามารถรับตําแหนงได 
 

ไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นใดๆ ประธานฯ จึงไดขอใหท่ีประชุมไดลงมตใินวาระดังกลาว 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทใหแตงต้ังกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน กลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ไดแก ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม, นายนายโทรุ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ 

และมีมติเอกฉันทใหแตงต้ัง นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล เปนกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทดแทน 

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีพนตําแหนงตามวาระ โดยจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ

ระยะเวลาท่ีเหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ  
 
 หลังจากการลงมติในวาระท่ี 5 ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ ไดกลับเขาเปนประธานในการ

ประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานแจงวาสืบเน่ืองจากขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 หรือเทากับจํานวน 4 คนสําหรับคณะกรรมการของบริษัท ดังน้ัน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรปรับโครงสรางคณะกรรมการบริษัทจาก 11 คน เปน 12 คน โดยเสนอใหแตงต้ังผศ.ดร.

ลาวัณย ถนัดศิลปกุล เปนกรรมการเพิ่มอีก 1 ตําแหนงและเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมี

กรรมการอิสระครบจํานวน 4 คน เน่ืองจากเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู มีความสามารถเฉพาะดานท่ีเปน

ประโยชน มีความสามารถในการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ท้ังน้ีจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาท่ี

เหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวของการเลือกต้ังกรรมการ

แตไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นใดๆ ประธานฯ จึงไดขอใหท่ีประชุมไดลงมตใินวาระดังกลาว 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มจํานวนคณะกรรมการบริษัทและแตงตั้งกรรมการ กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบใหมจํานวน 1 ทานคือ ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล โดยมีวาระการดํารงตําแหนง

เทากับระยะเวลาท่ีเหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบตามเดิมทุก

ประการ 
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วาระท่ี 7  รับทราบการจายคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบและงดจายคาตอบแทนกรรมการป 2552 

ประธานฯ แจงวาคณะกรรมการเห็นสมควรแจงตอที่ประชุมผูถือหุนถึงการงดจายคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2552 และจายคาตอบแทนประจําปและไตรมาสแกกรรมการตรวจสอบเปนเงิน 80,000 บาทตอคนตอป 

และ 5,000 บาทตอคนตอไตรมาส ตามลําดับ สําหรับป 2552 ซึ่งเปนไปตามมติการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน

ครั้งท่ี 15 ป 2552 ท่ีผานมา 
 จากนั้นประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

แตไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับทราบการงดจายคาตอบแทนกรรมการและจายคาตอบแทน

กรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการรายงาน  

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบป 2553 
  ประธานฯ แจงวาเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการทุกป คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน ใหกําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1) กําหนดเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 7,500 บาทตอคน 
 2) กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาสๆ ละ 5,000 บาทตอคน 
 3) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปจํานวนไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสุทธิกอนหักภาษีของ 
  งบการเงินรวม 

4) กําหนดคาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 7,500 บาทตอคน และคาตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบ อัตรา 80,000 บาทตอคนตอป 
 จากนั้นประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือใหแสดงความเห็นเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท  
 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน กลาวชื่นชมบริษัท ท่ีไดกําหนดใหอัตราคาตอบแทนประธานกรรมการและ

กรรมการมีจํานวนเทากัน ซ่ึงเม่ือเทียบกับบางบริษัท จะกําหนดอัตราคาตอบแทนของประธานในอัตราท่ีแตกตางกัน 

นอกจากน้ันไดเสนอใหเปลี่ยนคําวา”คาตอบแทน” ในขอ 3 เปน “โบนัส” จะทําใหเขาใจงายข้ึนและไมสับสน และ

ไดเสนอใหจายใหจายโบนัสกรรมการจากยอดการจายเงินปนผลของแตละป 

 ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ เสนอใหจายโบนัสจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม ซ่ึงจะสอดคลองกับ

การพิจารณาจายเงินปนผลแกผุถือหุน 
 นายนวนันทสิงห ดูวา, ผูถือหุน, กลาววาเห็นดวยกับขอเสนอของ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ท่ีเสนอใหจายจาก

ฐานของการจายเงินปนผล นอกจากนั้นยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา แมวาคณะกรรมการจะไมรับโบนัสแตไดเสนอให

จายโบนัสสําหรับผูบริหารดวย 

 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว โดยได

แกไขขอ 3 เปน “โบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําปจํานวนไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบ

การเงินรวม” 
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 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทตามเกณฑดงัน้ี 
 1) กําหนดเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 7,500 บาทตอคน 
 2) กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาสๆ ละ 5,000 บาทตอคน 
 3) โบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําปจํานวนไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีของ 
  งบการเงินรวม 

5) กําหนดคาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 7,500 บาทตอคน และคาตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบ อัตรา 80,000 บาทตอคนตอป 
 
 เน่ืองจากวาระถัดไปเปนวาระท่ีเก่ียวของกับผูสอบบัญชแีละเปนความขัดแยงทางผลประโยชน นางสาวสุดา 

วิวัฒนสุขไพศาล และนางสาวจารุณี นวมแม ผูชวยผูสอบบัญชี ของบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จํากัด จึงไมได

อยูรวมประชุม 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2553 
 ประธานฯแจงวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง นางเกษรี ณรงคเดช ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 76 หรือนางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 แหงสํานักงาน  

เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตรา 1.4 ลานบาท 
ต่ํากวาปท่ีผานมา 100,000 บาท เน่ืองจากเห็นวามีประสบการณในการตรวจสอบ รวมท้ังไดมีประสบการณในการ

ตรวจสอบงบของบริษัทมาแลวในปท่ีผานมา และผูสอบบัญชีท้ัง 2 รายตลอดจนสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

ไมมีความสัมพันธหรือมีรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด 
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอแตงต้ังดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย คือบริษัท ยัวซา เซลส 

แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด ซึ่งมีคาสอบบัญชีประจําป 2553 จํานวน 0.6 ลานบาท ซึ่งเทากับปท่ีผานมา 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาตอบแทน 
 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดกลาวขอบคุณบริษัท ที่ไดพยายามเจรจาเพื่อใหคาตรวจสอบบัญชี

ลดลงทุกป ซ่ึงเห็นวาเปนแนวทางท่ีควรดําเนินการทุกป 

 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทแตงต้ังใหนางเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 76 หรือ

นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทประจําป 2552 โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตรา 1.4 ลานบาท 
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วาระท่ี 10  เร่ืองอื่นๆ 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, สอบถามเก่ียวกับแผนการดําเนินงานในป 2553  
 นายนากาโตะ ช้ีแจงวาบริษัทมีแผนท่ีจะออกผลิตภัณฑใหมท่ีเรียกวาแบตเตอรี่ Light Weight สําหรับรถ 

Eco car ซ่ึงจะทําใหบริษัทลดตนทุนการผลิตได นอกจากน้ันบริษัทจะปรับปรุงขบวนการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อลด

ตนทุนการผลิต ใหแขงขันไดไดในตลาด 
 นายนวนันทสิงห ดูวา, ผูถือหุน, สอบถามวาแบตเตอรี่ Light Weight จะวางตลาดในไตรมาสใด และใน

กรณีของราคาตะก่ัวท่ีปรับตัวสูงขึ้น บริษัมีแผนท่ีจะจัดทํา Hedging หรือไม 
 นายนากาโตะช้ีแจงวา บริษัทไมมีนโยบายในการเก็งกําไรจากราคาวัตถุดิบท่ีเปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการ

ปรับราคาขายเม่ือตนทุนสินคาเพิ่มข้ึน เชนในตลาดรถใหม บริษัทจะปรับราคาทุกๆ 3 เดือนตามระบบท่ีเรียกวา 

Lead slide system และในตลาดทดแทนบริษัทยังคงสามารถปรับราคาขายไดเชนกัน ดังน้ันบริษัทจึงไม

จําเปนตองจัดมีนโยบายการทํา Hedging แตอยางใด  

 ในกรณีของการออกผลิตภัณฑใหมน้ัน บริษัทคาดวาจะออกผลิตภัณฑใหมดังกลาวในไตรมาสท่ี 2 หรือ 3 

นี้ ท้ังน้ีโดยปกตบิริษัทจะออกผลิตภัณฑใหมตลอดเวลา 

 ที่ประชุมรับทราบตามท่ีไดรายงาน 
 
 ที่ประชุมไมมีเรื่องอ่ืนใดพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีมา

ตลอด และใหขอคิดเห็นและแสดงความเปนหวงในประเด็นตางๆ และไดกลาวปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 
 
 
 

      ลงช่ือ ..........................................................ประธานที่ประชุม 
             (ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม) 
                 ประธานกรรมการ 
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