
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 19 ประจําป 2556 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------ 
 

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 10 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ หองกัญญาลักษณ โรงแรมโฟรวิงส กรุงเทพ 

เลขท่ี 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

1. นายคัทซึมิ  นากาโตะ  ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายพรจักร  มนูธรรม  กรรมการ และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

3. นายปราโมทย  มนูธรรม  กรรมการ 
4. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูธรรม  กรรมการ 

5. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ  กรรมการ 
6. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ กรรมการ 
7. นายศุภวัส  พันธุวัฒน กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
8. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการอสิระ กรรมการกําหนดคาตอบแทน  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายประเสริฐ  กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระ กรรมการกําหนดคาตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการผูไมไดเขารวมประชุม 

1. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเออิชิโระ  คาโตะ  กรรมการ 

 
ผูเขารวมประชุมและสังเกตการณ 
 1.  นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี  
        ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

 2.  นายยาซูชิ  ฮอมมา  ประธานเจาหนาท่ีวิศวกรรม 

 3.  นายมาซาชิ  โมริมิซ ึ  ผูจัดการท่ัวไป (ประกันคุณภาพ) 

 4.  นายฮิโรฮาก ิ  ซาซากิ  ผูจัดการท่ัวไป (วิศวกรรม) 
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 5.  นายสุพันธ  สมภพศาสน ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายงานขายสินคาพิเศษ) 
 6.  นายณัฐพัฒน   พงศาธิรัตน ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายงานขาย OEM) 

7.  นางสาวจันทรฉาย สีสวาท  ผูจัดการฝายงานนําเขาและสงออก 
8.  นางสาวภัทรพร ทัศนเสวี  ผูจัดการฝายงานบัญชีและการเงิน (YBTH) 
9.  นางสาวพัชร ี  อภิรักษ  ผูจัดการฝายงานบัญชีและการเงิน (YSD) 
10. นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ ์ ผูจัดการฝายงานตรวจสอบภายใน 
11. นายจีรยศ  โยธินปริทัศน ผูจัดการฝายงานจัดซื้อ 
12. นายธีรวุฒ ิ  ออนแกว  ผูจัดการฝายงานสินเช่ือ 
13. นายภาณุวัฒน ลี้มงคล  ผูจัดการฝายงานการตลาด 

 14. นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชต ิ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 15. นางสาวมัทนียา ธาณาธะระนิต ผูชวยเลขานุการบริษัท 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 

นายคัทซึมิ นากาโตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) และประธานเจาหนาท่ีบริหารทําหนาท่ีเปนประธานใน

ท่ีประชุมแจงวา มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ท้ังสิ้นจํานวน 75 ราย โดยหุนท่ีนับรวมกัน

ท้ังสิ้น 80,518,980 หุน คิดเปนรอยละ 74.81 ของจํานวนหุนท้ังหมด ซึ่งครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไวใน

ขอบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานไดกลาวเปดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
กอนจะเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานไดกลาวตอนรับผูถือหุนท่ีมารวมประชุม และได

มอบหมายใหนายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท กลาวแนะนําคณะกรรมการรวมถึงช้ีแจงรายละเอียด

ขอบังคับตางๆเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัท 

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการเขารวมประชุม 10 ทานจากกรรมการท้ังหมด 12 ทานคิดเปนรอยละ 83.33 ของ

กรรมการท้ังหมด 
 จากนั้นนายสุขแท ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแตละวาระของการประชุมใหญสามัญผู

ถือหุน ประจําป 2556 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมจะปฏิบัติดังนี ้
1. การลงมติในแตละวาระ จะใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปดเผย ซึ่งประธานท่ีประชุมจะสอบถาม

มติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนในแตละวาระ โดยประธานท่ีประชุมจะขอถามมติคัดคานและงดออกเสียง ถาไมมีผูถือ

หุนทานใดมีมติคัดคานหรืองดออกเสียง ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับรอง รับทราบ และ/หรืออนุมัติในวาระ

นั้นๆ ถามีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงช่ือในบัตร

ลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทไดแจกใหกับผูถือหุน เพื่อนับคะแนนเก็บไวเปนหลักฐาน 
2. การออกเสียงลงคะแนน ถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียงและผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตน

ถืออยู 
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3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนําจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง ไปหักออก

จากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนจํานวนเสียงท่ี

เห็นดวย 
4. สําหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 5 ท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติเปน

รายบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงท้ังในกรณีท่ีมีมติเห็นดวย งดออกเสียงหรือคัดคาน เพื่อนับคะแนนและ

เก็บไวเปนหลักฐานตอไป 
 

และในแตละวาระการประชุม ประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนวามีผูถือหุนออกเสียง เห็นดวย ไม

เห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใดใหท่ีประชุมรับทราบตอไป 
 ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระตางๆ นายสขุแทไดขอใหผูถือหุนแจง 

ช่ือ-นามสกุลใหท่ีประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความเห็นดวยทุกครั้ง เพื่อท่ีจะบันทึกจัดทํารายงานการประชุม

ตอไป 
จากนั้นประธานจึงขอใหท่ีประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 18 ประจําป 2555 
 ประธานแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งท่ี 18/2555 เม่ือ

วันท่ี 19 เมษายน 2555 และไดจัดสงรายงานการประชุมใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในเวลา

ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูในสําเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได

จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
 จากนั้นประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม และเสนอขอแกไขหรือขอคิดเห็นตางๆ ท้ังนี้ไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถามและใหขอคิดเห็นใดๆ ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงมติในวาระนี ้
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 18 

ประจําป 2555 ดวยคะแนนดังนี ้ 

เห็นดวย  80,540,980 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย                 0  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
งดออกเสียง                 0  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

 ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากเม่ือตอนเริ่มเปดประชุมจํานวน 22,000 หุน 

 
วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา และรายงานประจําป 2555 

ของคณะกรรมการ 
 ประธานกลาววา คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา รายงานประจําป 2555 ไดจัดทําตามขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว จึงเห็น

ควรเสนอตอผูถือหุนเพื่อรับรองรายงานดังกลาว 
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 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัท พอสรุปไดดังนี ้
 

1. นายฮั่งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ไดสอบถาม 2 เรื่อง ดังนี ้
  1) บริษัทมียอดการสงออกแบตเตอรี่เปนจํานวนเทาใด และมีการจัดสงไปจําหนายใหกับประเทศ

ใดบาง 
  2) การจําหนายเครื่องจักรของบริษัทในวาระท่ี 11 ซึ่งจะจําหนายใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกันนั้น เปน

เครื่องจักรท่ีใชแลวและตองการปลดระวาง หรือเปนเครื่องจักรท่ียังคงสามารถใชงานไดและมีศักยภาพในการผลิต 

และหากบริษัทมีการจําหนายเครื่องจักรดังกลาวไป บริษัทจะนําเขาเครื่องจักรมาทดแทนเครื่องจักรท่ีจะขายไป

หรือไม 

 นายนากาโตะ ไดช้ีแจงดังนี ้
1) บริษัทสงออกแบตเตอรี่ไปจําหนายในหลายประเทศ ไดแก ประเทศในแถบตะวันออกกลาง และ 

ประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย เชน ประเทศพมา และ ประเทศกัมพูชา เปนตน   
2) สําหรับเครื่องจักรท่ีจะจําหนายใหกับบริษัท จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม จํากัด (GSV) ในวาระท่ี 

11 นั้น นายนากาโตะ ช้ีแจงวาเปนเครื่องจักรท่ีไมไดใชสําหรับการผลิตแลว หากเก็บไวจะทําใหเสียพื้นท่ีในการเก็บ

รักษา โดยเครื่องจักรดังกลาวไดรับการอนุมัติใหจําหนายแลวจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนในปท่ีผานมา แตเนื่องจาก

การจําหนายทรัพยสินใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด (GYSI) ลาชาออกไป ทําใหการจําหนาย

เครื่องจักรใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกันลาชาตามไปดวย ท้ังนีก้ารจําหนายเครื่องจักรดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอ

กําลังการผลิตของบริษัท และจะทําใหบริษัทไดรับผลกําไรจากการจําหนายเครื่องจักรในครั้งนี้ดวย 
 และนายสุขแทช้ีแจงเพิ่มเติมวา จากรายงานประจําป 2555 นั้น บริษัทมียอดขายในตลาดสงออกคิดเปน

ประมาณรอยละ 15 ของยอดขายรวม 
 

2. นายฮั่งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม 2 เรื่องดังนี้  
1) คาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นนั้นจะสงผลกระทบตอการสงออกและผลกําไรของบริษัทในอนาคตมาก

นอยเพียงใด 
2) บริษัทจะปรับราคาสินคาในตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นบางหรือไม เนื่องจากคาครองชีพมีการ

ปรับตัวสงูขึ้น 
 นายนากาโตะช้ีแจง ดังนี ้

1) การแข็งคาขึ้นของคาเงินบาทสงผลใหกําไรจากการจําหนายแบตเตอรี่ในตลาดตางประเทศลดลง

อยางแนนอน แตในอีกดานหนึ่งก็จะชวยลดตนทุนการผลิตใหต่ําลงดวย เนื่องจากตะกั่วบริสุทธิ์ซึ่งเปนตนทุนหลัก

ของแบตเตอรี่ และตองนําเขาจากตางประเทศลดต่ําลงดวยเชนกัน 
2) บริษัทไดประกาศปรับขึ้นราคาขายในตลาดทดแทนภายในประเทศแลวในเดือนกุมภาพันธท่ีผาน

มา เพื่อชดเชยราคาวัตถุดิบและคาแรงขั้นต่ําท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยราคาใหมจะมีผลในเดือนมีนาคม 2556 สําหรับคูแขง

รายอื่นๆ ยังคงยืนราคาเดิม ทําใหบริษัทตองปรับปรงุแผนสงเสริมการขายเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาด 
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 นายสุขแทไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา นอกจากการปรับราคาในตลาดทดแทนภายในประเทศแลว ในตลาดรถใหม 

หรือ Original Equipment Market (OEM) ไดมีการปรับราคาขายใหสอดคลองกับราคาตะกั่ว ราคาวัตถุดิบ และ

คาแรงขั้นต่ําท่ีเพิ่มสูงขึ้นดวย ดวย ซึ่งจะมีการปรับเปนประจําทุกๆ 3 เดือน 
 

3. นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน ไดกลาวใหกําลังใจและขอบคุณคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพนักงาน

ทุกคนของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับผลประกอบการบริษัทในปท่ีผานมา โดยได

ใหขอเสนอแนะ พรอมสอบถามในเรื่องตางๆดังตอไปนี ้
1) เสนอใหบริษัทจัดทําอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญเพิ่มเติม ไวในรายงานประจําป หนาท่ี 40 ฉบับ

ภาษาไทย เรื่อง ขอมูลทางการเงินโดยสรุป เพื่อใหสะดวกสําหรับการวิเคราะหผลการดําเนินงานเบ้ืองตนของบริษัท 

เชน อัตราสวนระยะเวลาการเก็บหนี้ และการจายชําระหนี้ เปนตน 
2) เพราะเหตุใดตนทุนขายในปท่ีผานมาจึงเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทไดรับประโยชนจากนโยบายรถ 

คันแรกของรัฐบาลมากนอยเพียงใด 
3) เนื่องจากเนื้อหารายงานประจําป 2555 หนาท่ี 17 ฉบับภาษาไทย มิไดอธิบายถึงสาเหตุของการ

ไมเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2554-2555 ของร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม อดีตประธานกรรมการท่ี

เสียชีวิต ทําใหผูถือหุนหรือนักลงทุนท่ีอานรายงานดังกลาว อาจจะเขาใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุของการไมเขารวม

ประชุม ดังนั้นจึงขอใหบริษัทช้ีแจงเรื่องดังกลาวดวย 
นายสุขแทช้ีแจงในเรื่องการจัดทําอัตราสวนทางการเงินเพิ่มเติมวา บริษัทจะจัดทําอัตราสวนทางการเงิน

ตามขอเสนอแนะของผูถือหุนในรายงานประจําปของปถัดไป และสําหรับสาเหตุท่ี ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรมไมสามารถ

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปดังกลาวไดนั้น เนือ่งจากขณะนั้นทานไดพักรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาล 
และนายนากาโตะช้ีแจงในประเด็นท่ีสองวา ตนทุนขายท่ีเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ในชวงปลายปท่ีผานมา โดยบริษัทไดพยายามปรับเพิ่มราคาสินคาในแตละตลาดใหสูงขึ้นเชนกัน

เพื่อชดเชยราคาวัตถุดิบท่ีเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันคูแขงในตลาดทดแทนภายในประเทศยังไมมีการขึ้นราคา

สินคาแตอยางใด ทําใหบริษัทยังคงไมสามารถปรับราคาสินคาได 
และสําหรับตลาด OEM จะมีการปรับราคาสินคาเปนประจําทุกๆ ไตรมาส เพื่อใหสอดคลองกับการขึ้นลง

ของราคาตะกั่วในปจจุบัน ซึ่งในไตรมาสท่ี 2 นี้บริษัทจะมีการปรับราคาสินคาเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถลดอัตราสวน

ตนทุนขายใหลดลงได  
สําหรับนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลนั้น สงผลใหยอดขายของบริษัทในตลาด OEM เพิ่มสูงขึ้น แต

เนื่องจากบริษัทมีกําลังการผลิตท่ีจํากัดเนื่องจากบริษัทอยูระหวางการยายฐานการผลิต ทําใหบริษัทยังไมสามารถ

ผลิตแบตเตอรี่ไดเพียงพอกับความตองการของตลาด OEM และทดแทนภายในประเทศได อยางไรก็ตามผูผลิต

รถยนตใหมยังคงมียอดคําสั่งซื้อตอเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายน ทําใหบริษัทยังคงมีเวลาในการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตแบตเตอรี่ใหรองรับความตองการในตลาด OEM และตลาดทดแทนภายในประเทศได 
 

4. คุณรุงนภา อัศววิเชียรจินดา ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทมีแผนจะผลิตแบตเตอรี่ชนิด Hybrid เพื่อสราง

ความสามารถในการขายบางหรือไม เนื่องจากแนวโนมการใชรถยนต Hybrid กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน 
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 นายนากาโตะช้ีแจงวา ขณะนี้บริษัทยังไมมีแผนผลิตแบตเตอรี่ชนิดดังกลาว สําหรับสายการผลิตแบตเตอรี่

เดิมของบริษัทท่ีมีอยูในปจจุบันกับสายการผลิตแบตเตอรี่ชนิด Hybrid มีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แบตเตอรี่

ชนิด Hybrid บริษัทจะตองลงทุนติดตั้งสายการผลิตใหม โดยอาจตองใชเงินลงทุนสูงถึง 500 ลานบาท ดังนั้น

บริษัทจะตองศึกษาความเปนไปไดในเรื่องดังกลาวอยางรอบคอบกอนเปนลําดับแรก ท้ังในดานความตองการ

แบตเตอรรี่ชนิด Hybrid ในประเทศไทย และจํานวนเงินลงทุน ท้ังนี้บริษัทแมท่ีประเทศญี่ปุนมีเทคโนโลยีการผลิต

แบตเตอรี่ชนิดดังกลาวแลว และหากบริษัทตองลงทุนดวยจํานวนเงินท่ีคอนขางสูง บริษัทจําเปนตองมีฐานะทาง

การเงินท่ีแข็งแกรงดวย 
 

5. นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทจะไดรับการสนับสนุนจากบริษัทแมท่ีประเทศญี่ปุน 

โดยการใหสิทธิเปนตวัแทนจําหนายแบตเตอรี่ชนิด Hybrid ในประเทศไทยบางหรือไม ถาหากมีความตองการ

แบตเตอรี่ดังกลาวในประเทศไทย 
นายนากาโตะช้ีแจงวา ปจจุบันยังไมไดมีการพูดคุยกับบริษัทแมในเรื่องดังกลาว และเนื่องจากจํานวน

รถยนต Hybrid มีจํานวนจํากัด และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ดังกลาวคอนขางยาวนาน ดังนั้นจึงไมนาจะคุมคา

กับการลงทุนของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทจะนําเรื่องดังกลาวกลับไปพิจารณาอีกครั้ง 
 
 เม่ือไมมีผูใดซักถามและใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิสียงขางมากรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมาและ

รายงานประจําป 2555 ของคณะกรรมการ ดวยมติดังนี ้ 
เห็นดวย  80,555,780 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง        28,300   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.04 

 
 ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระท่ี 1 จํานวน 43,100 หุน 

 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงผานการ

ตรวจสอบของผูสอบบัญชีแลว 
 เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 46 ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบป

บัญชีของบริษัท และเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบ

กําไรขาดทุน ดังนั้นประธานจึงเสนอขอใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 ท่ีบริษัทไดจัดสงใหแกผูถอืหุน

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
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 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงบการเงิน

ของบริษัท พอสรุปไดดังนี ้
 นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทจะสามารถติดตามเรียกคืนหนี้คางชําระจากลูกหนี้การคา

ท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน หรือจํานวน 30.36 ลานบาท ไดมากนอยเพียงใด ซึ่งปรากฏตามรายละเอียด

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 5 
นายนากาโตะช้ีแจงวา เนื่องจากหนี้จํานวนดังกลาวเปนหนี้ท่ีคางชําระเปนเวลานานแลว บริษัทคงไม

สามารถเรียกเก็บหนี้กลับคืนมาไดท้ังจํานวน อยางไรก็ตาม บริษัทจะพยายามเรียกเก็บหนี้กลับคืนมาใหไดมากท่ีสุด

เทาท่ีจะทําได สําหรับหนี้ท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือนนั้น บริษัทกําลังตรวจสอบเพื่อพิจารณาตัดออกจาก

บัญชีลูกหนี้เปนหนี้สญู และหากพิจารณาระยะเวลาการจัดเก็บหนี ้(Collection period ratio) ในป 2554 และ ป

2555 มีระยะเวลาการจัดเก็บหนี้เทากับ 1.36 เดือน และ 1.17 เดือน ตามลําดับ จะเห็นไดวาบริษัทใชระยะเวลา

ในการจัดเก็บหนี้ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2554 สําหรับในการเก็บหนี้นั้นบริษัทจะตองสรางความสมดุลระหวาง

ยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นกับการจายชําระหนี้ของลูกหนี้การคาดวย เนื่องจากการจําหนายสินคาเพิ่มขึ้น ก็อาจจะสรางภาระ

หนี้ท่ีเกินกําหนดชําระใหสูงขึ้นไดดวยเชนกัน 
 

 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทอนุมัติงบการเงินของบริษัทป 2555 ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลว และ

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับรอบปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ดวยมติดังนี ้
เห็นดวย  80,594,080 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 
 ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระท่ี 2 จํานวน 10,000 หุน 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานประจําป 2555 
 ประธานแจงวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2555 จากผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษัทประจําป 2555 ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2555 จํานวน 53.40 บาท คณะกรรมการ

บริษัทจึงเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 

2555 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.05 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 10.08 ของกําไรสุทธิ โดยนายนากาโตะกลาววา 

แมจะเปนเงินจํานวนไมมากนัก แตคณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจท่ีจะตอบแทนผูถือหุนซึ่งไดใหการสนับสนุน

บริษัทมาอยางยาวนาน 
 นายสุขแทไดแจงเพิ่มเติมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 49 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง

ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี 

 
      - 7 -        /จํานวนไมนอย... 



จํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ปจจุบันบริษัทไดตั้งทุนสํารองจํานวน 26,906,250 บาท ซึ่งครบ

รอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแลว ดังนั้นบริษัทจึงไมตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองอีก 
 และบริษัทมีนโยบาย จายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล, 
สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ ของงบการเงินรวม ท้ังนี้ ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 48 กําหนดใหการจายเงินปนผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน

กําไรจะกระทํามิได ในกรณีท่ีบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวน

หุน หุนละเทาๆ กัน และตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันท่ี 

5 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันท่ีกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม และใหรวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 6 มีนาคม 2556 
และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 

 
 จากนั้นประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องการจายเงินปนผล 

1. นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน ขอใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนปรบมือเปนกําลังใจแกคณะกรรมการบริษัท

และฝายจัดการสําหรับการจายเงินปนผลครั้งแรกในรอบหลายป และขอใหบริษัทมีการเติบโตอยางย่ังยืนตอไป 

พรอมๆกับการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน และนายสถาพรเสนอใหบริษัทพิจารณาใหมีมาตรการควบคุมและการ

จัดเก็บหนี้ท่ีรัดกุมมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการจายเงินปนผลไดสูงขึ้นดวย  
 
2. นายชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุน เสนอใหจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีเสนอใหจายในอัตรา 0.05 

บาทตอหุน เปน 0.10 บาทตอหุน เพื่อเปนกําลังใจใหกับผูถือหุน และสอบถามวา บริษัทคาดวายอดขายในป 

2556 จะมีอัตราการเติบโตเทาใด 
นายนากาโตะช้ีแจงประเด็นการจายเงินปนผล ประจําป 2555 วา การจายในอัตรา 0.05 บาทตอหุนมี

ความเหมาะสมแลวกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบัน บริษัทตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ภาวการณแขงขันสูง นอกจากนี้บริษัทยังอยูในระหวางการยายฐานการผลิตดวย ทําใหการบริหารงานในบางเรื่อง

ตองประสบกับความยากลําบาก อยางไรก็ตามบริษัทมีความพยายามท่ีจะจายเงินปนผลในอนาคตใหแกผูถือหุน

อยางตอเนื่อง และสําหรับการคาดการณยอดขายในป 2556 นั้น นายนากาโตะแจงวา บริษัทไมไดมุงเนนการเพิ่ม

ยอดขายมากนัก เนื่องจากในปนี้บริษัทอยูในระหวางการยายฐานการผลิต อาจทําใหไมสามารถเพิ่มยอดขายไดมาก

นัก ดังนั้นบริษัทจะตองมุงเนนการเพิ่มกําไรขั้นตนใหสูงขึ้น (Margin) นอกจากนี้ บริษัทไดวางแผนพัฒนาแบตเตอรี่

รุนใหมๆ เพิ่มสรางโอกาสในการเติบโตในอนาคตดวย 
 
3. วาท่ีรอยตรี พิสิฐ สุธีลักษณาพร ผูถือหุน เสนอวา หากบริษัทไมมีแผนลงทุนใดๆ เพิ่มเติม ประกอบกับ

ไดตั้งสํารองตามกฎหมายครบท้ังจํานวนแลว บริษัทควรจายเงินปนผลตามนโยบายท่ีกําหนดไว คือ ในอัตราไมนอย

กวารอยละ 40 ของผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา หากเปรียบเทียบ 

 
      - 8 -         /จํานวนเงินปนผล... 



จํานวนเงินปนผลกับจํานวนเงินคาตอบแทนอดีตประธานกรรมการบริษัทผูวายชนมในวาระท่ี 8 แลว เห็นวาการ

จายเงินปนผลในอัตราดังกลาวไมเหมาะสม 
นายสุขแทช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมวาคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบดานและเห็นวาอัตราการ

จายเงินปนผลดังกลาวเหมาะสมแลว เนื่องจากบริษัทอยูในระหวางการยายฐานการผลิตมาท่ีโรงงานท่ี 1 ดังนั้นจึง

จําเปนตองใชเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงโรงงานและรองรับการยายฐานการผลิตดังกลาว ประกอบกับสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจท่ีตองเผชิญในปจจุบัน เชน ภาระเงินกูของบริษัทท่ีมีอยู ราคาวัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นในขณะท่ีไมสามารถปรับ

ราคาสินคาขึ้นไดในบางตลาด 
 

และเม่ือไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
ท่ีประชุมมีมตเิสียงขางมากอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2555 ใหกับผูถือหุนใน

อัตรา 0.05 บาทตอหุน หรือจํานวน 5.38 ลานบาท และใหกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (Record 
Date) ในวันท่ี 5 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 6 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 8 พฤษภาคม 

2556 ดวยมติดังนี ้ 
เห็นดวย  80,567,332 เสียง คิดเปนรอยละ     99.93 
ไมเห็นดวย        58,300   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.07 
งดออกเสียง                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 
 ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระท่ี 3 จํานวน 31,552 หุน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
ประธานแจงวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ตามขอบังคับของบริษัทขอ 17 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมใหญสามัญประจําป

ผูถือหุนเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนกรรมการ

ท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ แตมีสิทธิท่ีจะไดรับการเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทไดอีก ท้ังนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ดังนั้นจึงมีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตาม

กําหนดวาระในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งนี้ จํานวน 4 ทาน ดังนี้ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 

กรรมการ นายเออิชิโระ คาโตะ กรรมการ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ 

ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 ไดพิจารณาแลว

เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนเพื่อแตงตั้งกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 ทานไดแก พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ นายเออิชิโระ คาโตะ 

กรรมการ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 
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กรรมการอิสระ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบเนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ  

มีความรูความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชน และมีความสามารถในการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 
ท้ังนีก้รรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระนี้และไดเขารวมประชุม ไดแก พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ 

นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ จะออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว  
 

นายสุขแท เลขานุการบริษัทแจงวา เนื่องจากนายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพนตําแหนงตามวาระนี้ เปนกรรมการท่ีมีสวนไดเสียและเปนผูถือหุนของบริษัท จึงของดออกเสยีงใน

วาระดังกลาว และไดกลาวช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องการลงคะแนนสําหรับวาระนี้วา ผูถือหุนจะพิจารณาลงคะแนนเปน

รายบุคคล และเจาหนาท่ีของทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไวเปนหลักฐาน และในวาระดังกลาวบริษัทได

ประกาศในเวบไซดของบริษัท (www.yuasathai.com) เชิญใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการ รวมท้ังเสนอระเบียบวาระตางๆ ตั้งแต

วันท่ี 24 กันยายน 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 แตไมมีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายัง

บริษัท 
 
 จากนั้นประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวของการเลือก

กรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 
 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิสียงขางมากแตงตั้งกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 ทาน ดวยมติของแตละทาน ดังนี ้ 
1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม  

เห็นดวย  80,621,282 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง          4,400   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.01 

2) นายเออิชิโระ คาโตะ  
เห็นดวย  80,566,382 เสียง คิดเปนรอยละ 99.93 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง        59,300   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.07 

3) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล  
เห็นดวย  80,593,382 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง        32,300   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.04 
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4) ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล  
เห็นดวย  80,595,382 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 
งดออกเสียง        30,300   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.04 

  
 ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระท่ี 4 จํานวน 50 หุน 

 
 จากนั้น พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ และผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบได

กลับเขารวมประชุมอีกครั้งหนึ่ง  
 

วาระที่ 6  รับทราบการจายคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบและจายคาตอบแทนกรรมการป 2555 
 ประธานแจงท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 จํานวน 

1,020,000 บาทหรือคิดเปนจํานวนรอยละ 1.91 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยเปนการ

จัดสรรใหกับกรรมการจํานวน 12 ทานๆ ละ 85,000 บาท และ ไดจายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

แบงเปน คาตอบแทนรายปจํานวน 100,000 บาทสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบและ 80,000 บาทสําหรับ

กรรมการตรวจสอบ ตอคนตอป และคาตอบแทนรายไตรมาสจํานวน 5,000 บาท ตอคนตอไตรมาส ท้ังนี้

คาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาว เปนไปตามมตท่ีิประชุมใหญผูถือหุนสามัญประจําปครั้งท่ี 

18/2555 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2555  
 
 จากนั้นประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท แต

ไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงขางมากรบัทราบการจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ในอัตรา

ทานละ 85,000 บาทหรือ 1.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.91 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม และ

การจายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแบงเปน คาตอบแทนรายปจํานวน 100,000 บาทสําหรับประธาน

กรรมการตรวจสอบและ 80,000 บาทสําหรับกรรมการตรวจสอบ ตอคนตอป และคาตอบแทนรายไตรมาสจํานวน 

5,000 บาทตอคนตอไตรมาส ดวยมติดังนี ้
เห็นดวย  80,623,682 เสียง คิดเปนรอยละ   99.997 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.000 
งดออกเสียง          2,000   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.003 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556 
  ประธานแจงวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนใหกําหนดหลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ในอัตราดังนี ้
 

คาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ป 2556 

1) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ อัตราคร้ังละ (บาท) 

   ประธานในท่ีประชุม 12,500 

   กรรมการ 10,000 
2) คาตอบแทนรายไตรมาส ไตรมาสละ (บาท) 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 
   กรรมการตรวจสอบ 10,000 
3) คาตอบแทนรายป ปละ(บาท) 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 

   กรรมการตรวจสอบ 80,000 

4) คาตอบแทนคณะกรรมการประจําป ไมเกินรอยละ 4 จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีของ

งบการเงินรวม โดยใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร

คาตอบแทนดังกลาว 
 
 นายสุขแท เลขานุการบริษัท ไดแจงรายละเอียดอัตราการจายคาตอบแทนท่ีเปลี่ยนแปลงจากปท่ีผานมา 

วา รายการท่ี 2) คาตอบแทนรายไตรมาสของคณะกรรมการตรวจสอบปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม จํานวน 5,000 บาท เปน 

10,000 บาท ตอคนตอไตรมาส ท้ังนี้คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556 โดย

พิจารณาจากหนาท่ีความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับ 

คาตอบแทนของบริษัทท่ีอยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 
  
 จากนั้นประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือใหแสดงความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

1. นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน ไดสอบถามในสองประเด็นดังนี ้
1) คาตอบแทนในขอ3) คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอ4) คาตอบแทน

คณะกรรมการประจําป เปนการจายคาตอบแทนท่ีมีลักษณะเกี่ยวของกัน ดังนั้นจึงควรรวมเปนหัวขอเดียวกนัหรือไม 

 2) เพื่อใหความเปนธรรมสําหรับผูถือหุน จึงเสนอใหบริษัทจายคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป

จากฐานเงินปนผลจาย โดยนายสถาพรไดเคยเสนอความเห็นดังกลาวไปแลวในการประชุมครั้งท่ีผานมา โดยมี 
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รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญ ครั้งท่ี 18 ประจําป 2555 และไดสอบถามเพิ่มเติมวาท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเรือ่งดังกลาวหรือไม 
 นายสุขแทแจงขอมูลเพิ่มเตมิวา บริษัทไดเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนเพื่ออนุมัติหลักเกณฑการจาย

คาตอบแทนท้ัง 4 รายการเปนประจําทุกป โดยบริษัทไดใชหลักเกณฑดังกลาวมาเปนเวลานานแลว สําหรับ

คาตอบแทนในขอท่ี 3 นั้น บริษัทไดจายใหแกคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป สวนคาตอบแทนในขอท่ี 4 
ซึ่งผูถือหุนไดเคยเสนอในการประชุมใหญผูถือหุนในปท่ีผานมา ใหจายจากฐานเงินปนผลจายนั้น ท่ีประชุม

คณะกรรมการและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว และมีความเห็น

วาการจายในอัตราเดิมมีความเหมาะสม ท้ังนี้ในปท่ีบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน หรือยังมีผลขาดทุนสะสมเชน

ในป 2554 ทางคณะกรรมการบริษัทกไ็ดพิจารณาใหงดจายเงินคาตอบแทนดังกลาว 
 
   นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน ไดตั้งขอสังเกตวา หลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประจําป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามมติท่ีประชุม

ใหญผูถือหุน เนื่องจากจํานวนผูถือหุนของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่ีมีการซื้อ

ขายหลักทรัพย 
 นายนากาโตะแจงวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาขอเสนอแนะของผูถือหุนในทุกประเด็น

อยางรอบดานแลว  
 
 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดและมีมติดังนี้  
 

คาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ป 2556 

1) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ อัตราคร้ังละ (บาท) 

   ประธานในท่ีประชุม 12,500 
   กรรมการ 10,000 
2) คาตอบแทนรายไตรมาส ไตรมาสละ (บาท) 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 
   กรรมการตรวจสอบ 10,000 
3) คาตอบแทนรายป ปละ(บาท) 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 
   กรรมการตรวจสอบ 80,000 
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คาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (ตอ) 

ป 2556 

4) คาตอบแทนคณะกรรมการประจําป ไมเกินรอยละ 4 จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีของ

งบการเงินรวม โดยใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร

คาตอบแทนดังกลาว 
 

เห็นดวย  80,621,182 เสียง คิดเปนรอยละ 99.994 
ไมเห็นดวย          2,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.003 
งดออกเสียง          2,500   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.003 

 
 และเนื่องจากวาระถัดไปเปนวาระท่ีเกี่ยวของการจายคาตอบแทนอดีตประธานกรรมการบริษัทผูวายชนม 

พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม นายพรจักร มนูธรรม และ นายปราโมทย มนูธรรม กรรมการบริษัท ซึ่งผูเปนบุคคลท่ีมี

สวนไดเสียในวาระดังกลาว ไดออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนอดีตประธานกรรมการบริษัทผูวายชนม 
 ประธานแจงวา ตามท่ี ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการของบริษัท ไดถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 29 
มีนาคม 2555 ในขณะท่ีทานดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ท้ังนี้ทานไดกระทําคุณประโยชนใหกับ

บริษัทและเปนผูกอตั้งบริษัทและบริษัทยอย ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 
2556 คณะกรรมการไดมีมติเห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนอดีตประธานกรรมการ

บริษัทผูวายชนม จํานวน 16 ลานบาท ใหแกกองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม อดีตประธานกรรมการ ซึ่งเปน

หนึ่งในผูถือหุนรายใหญของบริษัทจากกลุมมนูธรรม  
 และนายสุขแท เลขานุการบริษัท ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวาคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาเรื่อง

ดังกลาวจากหลักเกณฑดังตอไปนี้  
 1) ระเบียบผลประโยชนพนักงานระดับบริหาร หรือเทียบเทา บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือ พ.ศ. 2547  
 2) หลักเกณฑการจายคาตอบแทนแก นายกําธร มนูธรรม อดตีประธานผูบริหารท่ีถึงแกกรรมในขณะดํารง

ตําแหนง ในป 2546 จํานวน 16.22 ลานบาท และ  
 3) การเปนผูกอตั้งบริษัทและบริษัทยอย โดยบริษัทไดเริ่มกอตั้ง ตั้งแตป พ.ศ.2506 และบริษัทยอยกอตั้ง

เม่ือป พ.ศ. 2540  
 โดยการจายคาตอบแทนดังกลาว จะแบงเปนการจายจากบริษัทจํานวน 12 ลานบาท และจายจากบริษัท 

ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 4 ลานบาท และแบงจายเปนจํานวน 4 ครั้งๆละ 4 ลาน

บาท ภายในระยะเวลา 4 ป ท้ังนี้รายการดังกลาวเขาเกณฑรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีขนาดรายการเกินกวา 1 ลานบาทแตไมถึง 20 ลานบาท 
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ซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและตองจัดทําและเปดเผยรายละเอียดการจายคาตอบแทนดังกลาว

ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตเนือ่งจากรายการดังกลาวเปนการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีมิไดระบุไวใน

ขอบังคับของบริษัท ดังนั้นการทํารายการดังกลาวจึงตองเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุน ซึ่งเปนไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ท้ังนี้รายละเอียดการจาย เกณฑการพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท่ีบริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

แลว   
 
 จากนั้นประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือใหแสดงความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนอดีตประธาน

กรรมการบริษัทผูวายชนม 
 1. นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน แสดงความเห็นวา บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 

(บริษัทยอย) ไมอยูในสถานะท่ีจะสามารถจายคาตอบแทนดังกลาวได เนื่องจากบริษัทยอยยังมีผลขาดทุนสะสม 

การจายคาใชจายดังกลาวจะสงผลใหบริษัทยอยมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น จึงฝากใหท่ีประชุมไดพิจารณาใน

ประเด็นดังกลาว 
 2. ผูถือหุนรายหนึ่ง แสดงความไมเห็นดวยกับการแบงจายคาตอบแทนเปนงวดๆ เนื่องจากเปนภาระผูกพัน

ในระยะยาว ซึ่งจะมีผลผูกพันกับผูถือหุนในอนาคตดวย ประกอบกับขณะนี้ยังไมทราบวาบริษัทจะมีผลการดําเนนิงาน

ในอนาคตเปนอยางไร และจะมีความสามารถในการจายคาตอบแทนดังกลาวในอนาคตหรือไม  
 3. นายชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุน แสดงความเห็นดวยกับผูถือหุนขางตน และไดใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมวา บริษัทควรพิจารณาจายคาตอบแทนเปนรายป โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปนั้นๆ 

หากปใดบรษัิทมีผลการดําเนินงานท่ีดีและมีความสามารถท่ีจะบริจาคเขากองมรดกได ก็ใหนําเสนอตอท่ีประชุมใหญ

ผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ เชนเดียวกันกับการอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 
 
 ดร. กุศยา กรรมการอิสระ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวช้ีแจง

เพิ่มเติมวา คาตอบแทนท่ีจายใหแก ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม อดีตประธานกรรมการของบริษัทผูวายชนม มิใชเปนเงิน

บริจาค แตเปนการจายในลักษณะของสวัสดิการท่ีใหแกพนักงานท่ีเสียชีวิตในขณะท่ีดํารงตําแหนง โดยตลอด

ระยะเวลาการทํางานในฐานะผูบริหารและผูกอตั้งบริษัท ทานไดใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือบริษัทเสมอ

มา แมในภาวะท่ีบริษัทประสบปญหาและจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทานก็ไดใหความชวยเหลือดวยการ

ค้ําประกันสวนตัว สําหรับคาตอบแทนจํานวน 16 ลานบาทนั้น คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาตาม

หลักเกณฑท่ีไดแจงไปแลวขางตน โดยไมไดมีการจายเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวแตอยางใด และ

ในฐานะท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ ก็ไดคํานึงถึงผลประโยชนและฐานะทางการเงินของกิจการของ

บริษัทดวย จึงเสนอใหมีการแบงจายคาตอบแทนดังกลาวออกเปนงวดๆ เนื่องจากไมตองการใหการจายเงินดังกลาว

สงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัท   
 นายนากาโตะกลาวเสริมวา ถาปราศจาก ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม บริษัทก็คงไมสามารถมายืนอยูได ณ จุดนี้ 

ในอดีตขณะท่ีทานดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ทานเปนผูใหคําปรึกษาแกฝายจัดการในทุกเรื่อง และ 
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เนื่องจากบริษัทมีความสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดแลว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวและ

เห็นควรใหเสนอจายคาตอบแทนจํานวน 16 ลานบาท เพื่อเปนการตอบแทนแก ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม ท่ีทานได

อุทิศเวลาและทํางานหนักเพื่อบริษัทมาอยางยาวนาน 
 

 4. นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน ไดใหขอเสนอแนะใน 2 ประเด็นดังนี ้
1) บริษัทควรกําหนดการจายคาตอบแทนลักษณะดังกลาวไวในขอบังคับบริษัท และนําเสนอตอท่ี

ประชุมใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีท่ีขนาดของรายการเกินกวาอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการ

บริษัท และไดเสนอแนะวาการพิจารณาจายคาตอบแทนดังกลาวควรพิจารณาจากหลักการมากกวาท่ีจะพิจารณาจาย

ท่ีตัวบุคคล 
2) หลังจากการอนุมัติเรื่องดังกลาวแลว บริษัทควรพิจารณาและบันทึกคาตอบแทนดังกลาวตาม

หลักเกณฑคงคาง และเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 15 เรื่องภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานดวย 

 
 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเสียงขางมากอนุมัติใหจายคาตอบแทนอดีตประธานกรรมการบริษัทผูวาย

ชนม จํานวน 16 ลานบาท ใหแกกองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม อดีตประธานกรรมการ ซึ่งเปนหนึ่งในผูถือหุน

รายใหญของบริษัทจากกลุมมนูธรรม โดยแบงเปนการจายจากบริษัทจํานวน 12 ลานบาท และจายจากบริษัท  

ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 4 ลานบาท ท้ังนีร้ายการดังกลาวเขาเกณฑรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวาระนี้มีผูเขารวม

ประชุมรวมจํานวน 80,626,182 หุน หลังหักผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีสิทธิออกเสียจํานวน 34,119,970 หุน โดยมีมติ

ดังนี้  
เห็นดวย  46,475,912 เสียง คิดเปนรอยละ 99.935 
ไมเห็นดวย          2,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.004 
งดออกเสียง        28,300   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.061 

 
 ในวาระนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระท่ี 7 จํานวน 500 หุน 

 
 จากนั้น พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม นายพรจักร มนูธรรม และ นายปราโมทย มนูธรรม กรรมการบริษัท ซึ่ง

เปนกรรมการผูมีสวนไดเสียและเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามวาระท่ี 8 ไดกลับเขารวมประชุมอีกครั้งหนึ่ง  
 

และในวาระถดัไป นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี  

ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดซึ่งเปนบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย ไดออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว 
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วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2556 

 ประธานแจงวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง นางสุวิมล 

กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 5599 หรือนายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7309 แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 โดยพิจารณาจากประสบการณและราคาคาสอบ

บัญชีเม่ือเทียบกับคูแขงรายอื่น ซึ่งมีคาสอบบัญชีจํานวน 1,300,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับป 2555 ท้ังนี้

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดรับการเสนอแตงตั้งดังกลาวเปนผูสอบบัญชีท่ีรับงานกับ

บริษัทเปนปท่ี 3  
นายสุขแทไดกลาวเพิ่มเติมวา ผูสอบบัญชีท้ัง 3 รายตลอดจนบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร 

เนช่ันแนล จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือมีรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท กรรมการ 

และผูบริหารแตอยางใด โดยผูสอบบัญชีรายดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ยัวซา เซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 

จํากัดดวย ซึ่งมีคาสอบบัญชีประจําป 2556 จํานวน 500,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับป 2555 ดวยเชนกัน 

รายละเอียดอื่นๆ เปนไปตามเอกสารเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว  
 

จากนั้นประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาตอบแทน 
 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทแตงตั้งให นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

2982 หรอืนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 หรือนายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7309 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 
โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตรา 1.3 ลานบาท ดวยคะแนนดังนี ้

เห็นดวย  80,626,182 เสียง คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง                 0     เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 
 จากนั้น นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

ไดกลับเขารวมประชุมอีกครั้งหนึ่ง  
 
วาระที่ 10 รับทราบความคืบหนาการจําหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณของโรงงานที่ 2 ใหกับบริษัท 
  ที่เกี่ยวโยงกัน 

 ประธานขอใหนายสุขแท เลขานุการบริษัท ไดช้ีแจงรายละเอียดความคืบหนาการจําหนายเครื่องจักรและ

อุปกรณของโรงงานท่ี 2 ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกันตอท่ีประชุม 
        - 17-         /นายสุขแทแจงวา... 



 นายสุขแทแจงวา ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2555 ไดมีมติให

จําหนายเครื่องจักรและอุปกรณมูลคา 28.43 ลานบาทใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: แสดงรายการทรัพยสินท่ีไดรับอนุมัติใหจําหนายกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 
 และเนื่องจากบริษัทไดปรับเปลี่ยนแผนการผลิต โดยนําเครื่องจักรและอุปกรณบางสวนท่ีจะขายมาใชใน

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดังนั้นรายการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณใหกับบริษัทท่ีเกี่ยว

โยงกันจึงเปลี่ยนแปลงกับไปจากเดิม โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2: แสดงรายการความคืบหนาของการจําหนายทรัพยสินท่ีไดรับอนุมัต ิ

 
        - 18-          /รายการท่ี... 

รายการที ่ รายละเอียด ราคาทุน 
(บาท) 

มูลคาตามบัญชี

(บาท) 
(ณ 30 ก.ย.54) 

ราคาประเมิน 
/ราคาขาย 

(บาท)  
(ณ 14 ม.ิย.54) 

1 Positive Oven for formation 2,222,460 277,046 810,000 

2 Assembly H6 34,609,991 5,823,074 23,799,000 

 2.1 Automatic Wrapping and Stacking 

Machine : BM 

8,764,414 3,493,407 4,805,000 

 2.2 TBS Cast-on Strap Machine : CTBS 11,029,413 2,329,666 8,420,000 

 2.3 Full Automatic Assembly Battery Line 14,816,164 1 10,574,000 

3 Charging Line 8,292,640 1,033,740 3,817,771 

 3.1 Acid filler 2,915,474 363,436 1,342,228 

 3.2 Gas Checker 1,873,861 233,591 862,689 

 3.3 Plug Sorting 379,888 47,356 174,893 

 3.4 Washing Drying 2,721,740 339,285 1,253,037 

 3.5 Terminal Cleaner 401,677 50,072 184,924 

รวมมูลคา 45,125,091 7,133,860 28,426,771 

รายการที ่ รายละเอียด ความคืบหนาการจําหนาย 

1 Positive Oven for formation นํากลับมาใชในกระบวนการผลิต 

2 Assembly H6  

 2.1 Automatic Wrapping and Stacking Machine : BM นํากลับมาใชในกระบวนการผลิต 



 
จากนั้นประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหนาการจําหนาย

เครื่องจักรและอุปกรณของโรงงานท่ี 2 ใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 เม่ือไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 

ท่ีประชุมใหญผูถือหุน ไดมีมติเอกฉันทรับทราบความคืบหนาของการจําหนายทรัพยสินใหกับบริษัทท่ีเกี่ยว

โยงกัน ดวยมติดังนี ้ 
เห็นดวย  80,626,182 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
งดออกเสียง                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจําหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณใหกับบริษัท จีเอส แบตเตอร่ี เวียดนาม  
    จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน 

 ประธานแจงวา ตามท่ีไดแจงใหผูถือหุนไดรับทราบเกี่ยวกับความคืบหนาการจําหนายทรัพยสินท่ีไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนวิสามัญครั้งท่ี 1/2555 ในวาระท่ี 10 ซึ่งในรายการท่ี 2.2 และรายการท่ี 2.3 ของ

ตารางท่ี 2 ในวาระท่ี 10 บริษัทไดแจงแลววาจะจําหนายใหกับบริษัท จีเอส แบตเตอรี ่ เวียดนาม จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3 ป 2556 ไดมีมติใหเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุม

ใหญผูถือหุนเพื่อพิจารณาจําหนายทรัพยสินดังกลาวท่ีมูลคารวม 11.19 ลานบาท ไมรวมคา Packing Freight 
Insurance and Shipping ท้ังนี้แมวารายการดังกลาวจะอยูในอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการ เนื่องจากเปน

รายการระหวางกันท่ีมีขนาดไมเกินกวาจํานวน 20 ลานบาท แตเนื่องจากทรัพยสินรายการดังกลาวเคยไดรับการ

อนุมัติใหมีใหจําหนายในการประชุมวิสามัญครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2555 ท่ีผานมาแลว ท่ีประชุม

คณะกรรมการจึงไดเสนอเรื่องดังกลาวเพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา ท้ังนี้รายละเอียดการขาย ราคาท่ีใช พรอม

ท้ังความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบท่ีบริษัทไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว  
      - 19-       /เม่ือไมมีผูใดซักถาม... 

รายการที ่ รายละเอียด ความคืบหนาการจําหนาย 

 2.2 TBS Cast-on Strap Machine : CTBS 

 2.3 Full Automatic Assembly Battery Line 

จําหนายใหกับ GS Battery Vietnam Co., Ltd. 

3 Charging Line  
 3.1 Acid filler นํากลับมาใชในกระบวนการผลิต 
 3.2 Gas Checker นํากลับมาใชในกระบวนการผลิต 
 3.3 Plug Sorting นํากลับมาใชในกระบวนการผลิต 
 3.4 Washing Drying นํากลับมาใชในกระบวนการผลิต 
 3.5 Terminal Cleaner นํากลับมาใชในกระบวนการผลิต 



 เม่ือไมมีผูใดซักถามและใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานไดกลาววาเนื่องจากวาระดังกลาวเปนการอนุมัติ

การจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑของตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย กรรมการท่ีไดเขารวมประชุมซึ่งเปนบุคคลท่ีมีสวนไดเสยีและเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันคือ นาย

คัทซึมิ นากาโตะ รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ กรรมการ และนาย

คาซูฮิโกะ โนดะ กรรมการ ผูซึ่งเปนตัวแทนจากผูถือหุนหลัก บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ดังนั้น

เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการออกเสียง กรรมการท้ัง 3 ทานจึงขอออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราวเพื่อใหท่ี

ประชุมพิจารณาโดยอิสระ และประธานฯไดเสนอตอท่ีประชุมใหญผูถือหุนใหนายพรจักรทําหนาท่ีเปนประธานท่ี

ประชุมแทนในชวงท่ีนายนากาโตะออกจากหองประชุม 
 ผูถือหุนเห็นพรองกันใหนายพรจักรทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมตามท่ีนายนากาโตะเสนอ 

นายพรจักรทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว และไดเปดโอกาสให

ผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ ใหกับบริษัท จีเอส แบตเตอรี่ 

เวียดนาม จํากัด แตไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติท่ีประชุมในวาระดังกลาว 
 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมตเิอกฉันทอนุมัตใิหเขาทํารายการการจําหนายไปซึ่งและทรัพยสินและรายการ

ท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยเปนการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณใหกับบริษัท จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม จํากัด มูลคา 

11.19 ลานบาท ไมรวมคา Packing Freight Insurance และ shipping ท้ังนี้มีผูเขารวมประชุมในวาระดังกลาว

รวมจํานวน 80,626,182 หุน หลังหักผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีสิทธิออกเสียงจํานวน 43,789,450 หุน โดยมีมติดังนี ้ 
เห็นดวย  36,836,732 เสียง คิดเปนรอยละ  100 

ไมเห็นดวย                 0    เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง                 0   เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 
 หลังจากท่ีประชุมไดลงมติเรยีบรอยแลว นายคัทซึมิ นากาโตะ รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ี

บริหาร นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ กรรมการ และนายคาซูฮิโกะ โนดะ กรรมการ กรรมการผูมีสวนไดเสียและเปน

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามวาระท่ี 11 ไดกลับเขารวมการประชุม และนายนากาโตะทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม

อีกครั้ง 
 
วาระที่ 12  เร่ืองอื่น  ๆ
 ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
 นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน เสนอวาในกรณีท่ีบริษัทมีผลกําไร แตอาจมีปญหาดานสภาพคลองทาง

การเงิน คณะกรรมการอาจพิจารณาจายเปนหุนปนผลใหกบัผูถือหุนได 
 ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับขอเสนอแนะดังกลาว และจะรับขอเสนอแนะดังกลาวกลับไป

พิจารณา 
 ท่ีประชุมรับทราบตามท่ีไดรายงาน 
 
        - 20-   /ท่ีประชุมไมมีเรื่องอื่นใด... 



 ท่ีประชุมไมมีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีมา

ตลอด และไดกลาวปดประชุม 
 
 อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเม่ือเวลา 9.00 น. ไดมีผูถือหุนทะยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพิ่มขึ้น โดย 

ณ ตอนปดประชุมมีผูถือหุนมาประชุมรวมท้ังสิ้น 97 ราย โดยมาประชุมดวยตนเอง 60 ราย และรับมอบฉนัทะ 37 

ราย รวมเปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 80,626,182 หุน คิดเปนรอยละ 74.91 ของจํานวนหุนท้ังหมด และปดประชุมเวลา 

11.30 น.  
 
 
 

      ลงช่ือ ..........................................................ประธานท่ีประชุม 
             (นายคัทซึมิ นากาโตะ) 
              รองประธานกรรมการ 
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