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-----------------------------------------------------------------------เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโฟรวิงส กรุงเทพ ชั้น 5 หองกิ่งกัญญา
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1. ร.ต.ท.ชาญ

มนูธรรม

ประธานกรรมการ
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4. นายโยธิน

วิมุกตายน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูไมไดเขารวมประชุม

ผูเขารวมประชุมและสังเกตการณ
1. นายฮิเดโตชิ

อูเอดา

2. นางสาวสุดา

วิวัฒนสุขไพศาล ผูชวยผูส
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4. นายมาซากิ

ทานากะ

ผูจัดการทั่วไป (ประกันคุณภาพ)

5. นายคมสันต

อรุณพันธ

ผูจัดการทัว่ ไป (โรงงาน1)

6. นายอากิฮิโกะ

ซูโบตะ

ผูจัดการทั่วไป (โรงงาน 2)

7. นายฮิโรฮากิ
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8. นางสาวภัทรพร
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุมและกลาวตอนรับผูถือหุนที่มารวมประชุม
กอนจะเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ แจงวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และโดยการ
มอบฉันทะ ทั้งสิ้นจํานวน 34 ราย โดยหุนที่นับรวมกันทั้งสิ้น 84,997,652 หุน คิดเปนรอยละ 78.98 ของจํานวน
หุนทั้งหมด

ซึ่งครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯไดมอบหมายใหนาย

สุขแท เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนําผูเขารวมประชุม และชี้แจงรายละเอียดขอบังคับตางๆ
เกี่ยวกับการลงคะแนนของผูถือหุน
นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนํากรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผูบริหาร,
ผูจัดการทั่วไป, ผูสอบบัญชีของบริษัท, ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินของบริษัท, ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
และตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด แกผูถือหุน ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการเขา
รวมประชุม 7 ทานจากทั้งหมด 11 ทานคิดเปนรอยละ 63.64
นอกจากนี้ยังไดชี้แจงรายละเอียดขอบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนจะมีคะแนน
เสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง และ เพื่อความสะดวกในการใชสิทธิออกเสียงลงมติ
ในแตละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอถามมติคัดคาน, การงดออกเสียง หรือขอสงสัยกอน หากไมมีเสียงคัดคานหรือ
งดออกเสียง ก็จะถือวามีมติรับรอง รับทราบ และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ โดยเปนเอกฉันท แตถามีการคัดคานหรือ
งดออกเสียงก็จะใหมีการลงคะแนนเสียงตามบัตรลงคะแนนที่บริษัทจะไดแจกใหกับผูถือหุน

เพื่อนับคะแนนเก็บไว

เปนหลักฐาน
สําหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ทีเ่ กี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ทางบริษัทจะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่มีมติเห็นดวย งดออกเสียงหรือคัดคาน เพื่อนับคะแนนเก็บไวเปนหลักฐาน
ทั้งนี้ในแตละวาระการประชุม ประธานจะแจงผลการออกเสียงลงคะแนนวามีผูถือหุนออกเสียง เห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนเทาใดใหทป
ี่ ระชุมรับทราบตอไป
ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระตางๆ นายสุขแท ไดขอใหผูถือหุนแจงชื่อและ
นามสุกลดวย เพื่อที่จะไดจัดทํารายงานการประชุม
จากนั้นประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 15 ประจําป 2552
ประธานฯ เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 15 ประจําป
2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ซึ่งไดจัดสงสําเนาใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
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วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา

และรายงานประจําป

2552 ของคณะกรรมการ
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําป ซึ่ง
รายละเอียดเปนไปตามเอกสารแนบที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

ทั้งนี้ไดมอบหมายใหนายสุขแท

เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ไดสรุปภาพรวมของกิจการใหผูถือหุนไดรับทราบ
นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ ไดบรรยายสรุปเกี่ยวกับขอมูลอุตสาหกรรมยานยนตและแบตเตอรี่ และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในชวงที่ผานมา ซึ่งสรุปไดดังนี้
1)

ในป 2552 ที่ผานมา อุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตมีการหดตัวลงกวารอยละ 22 และรอย

ละ 14 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2551 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณการเมืองในประเทศ และ
คาดการณวาจะเริ่มฟนตัวในป 2553
2)

อุตสาหกรรมแบตเตอรีโ่ ดยรวมในป

2552

มียอดผลิต

การขายภายในประเทศ

และการสงออก

เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวนรอยละ 11, รอยละ 13 และรอยละ 13 ตามลําดับ
3)

ในป 2552 บริษัทมียอดขายจํานวน 1,532 ลานบาท ลดลงรอยละ 16 เมื่อเทียบกับป 2551

เนื่องจากการปรับราคาสินคาตั้งแตป 2551 จากราคาตะกั่วที่ปรับตัวลดลงและจากยอดขายในตลาดรถใหมที่ลดลง
ตามสภาวะเศรษฐกิจ สัดสวนตนทุนขายตอยอดขายลดลงจากระดับรอยละ 82.75 ในป 2551 เปนรอยละ 80.54
ในป 2552 และมีผลกําไรสุทธิในป 2552 จํานวน 44.12 ลานบาท
4)

ในป 2552 บริษัทมียอดทรัพยสินจํานวน 1,137 ลานบาท หนี้สินรวมจํานวน 958 ลานบาท และ

สวนของทุนจํานวน 179 ลานบาท ทั้งนี้ยอดภาระหนี้โดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา จากการจายคืนหนี้เงินกู
กับธนาคาร
จากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท พอสรุปไดดังนี้
1.

นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดกลาวชื่นชมฝายจัดการ ที่สามาถทําใหผลประกอบการบริษัทดีขึ้น

และไดสอบถามวาการเติบโตดังกลาว จะมีความยั่งยืนหรือไม และผลประกอบการในป 2553 เปนอยางไร
ประธานฯ ไดแจงวาบริษัทตั้งมากวา 40 ป พบอุปสรรคตางๆ มาอยางมาก โดยปกติจะทํากําไรมาโดย
ตลอด ยกเวนชวง 4-5 ปที่ผานมา บริษัทประสบปญหาการขาดทุนและเริ่มทํากําไรไดในปที่ผานมา ดังนั้นขอให
ความมั่นใจแกผูถือหุนวาบริษัทจะดําเนินธุรกิจและสรางผลกําไรอยางตอเนื่องตอไป
ในดานผลประกอบการของป 2553 นายคัทซึมิ นากาโตะ ชี้แจงวาบริษัทยังไมสามารถเปดเผยขอมูลได
ในตอนนี้ ทั้งนี้การขายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามตลาดรถยนตที่ฟนตัว ทั้งนี้บริษัทพยายามที่จะดําเนินการอยางดีที่สุด
เพื่อใหไดผลประกอบการที่ดี
2.

นายนวนันทสิงห ดูวา, ผูถือหุน, สอบถามวาปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตจํานวนเทาไร

นายคัทซึมิ นากาโตะ ชี้แจงวาบริษัทใชกําลังการผลิตอยูรอยละ 60-70 ทั้งนี้บริษัทพยายามที่จะปรับเพิ่ม
จํานวนการผลิต เพื่อใหตนทุนการผลิตโดยรวมลดลง
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เมื่อไมมีผูใดซักถามและใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา

และ

รายงานประจําป 2552 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทป 2552 ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวและรายงานของ
ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จารณางบการเงิ น บริ ษั ท ป 2552 สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 โดยผู
ตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ไดจัด สงใหแกผูถือหุนทุกทาน
แลว และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือใหความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับงบการเงินของบริษัท พอสรุปได
ดังนี้
นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, แสดงความเปนหวงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทวาจะมีความ
ตอเนื่องและสามารถแขงขันไดในตลาดหรือไม เนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลงโดยตลอด นอกจากนั้นผลกําไร
ของบริษัทในปที่ผานมา ยังมาจากรายไดจากคาเชาและการบริการ รวมทั้งการควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ
นายคัทซึมิ นากาโตะ ยืนยันวาบริษัทยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้หากพิจารณายอดขายในป 25502551 ตัวเลขยอดขายสูงขึ้นมาก เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ทําใหจําเปนตองมีการปรับราคาขายให
สอดคลองกับราคาตะกั่วที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ป 2552 ที่ผานมา ราคาสินคาลดลงมากจากการลดลงของราคาตะกั่ว
ตั้งแตชวงกลางป 2551 ทําใหยอดขายในป 2552 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2551 ทั้งนี้สถานการณในป 2552 ได
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่บริษัทพยายามที่จะสรางผลกําไรใหเพิ่มขึ้น การเพิ่มยอดขายมีความสําคัญ แตผลกําไร
สุดทายเปนเปาหมายสําคัญของบริษัท บริษัทยืนยันวาเราสามารถเติบโตไดในป 2553 เนื่องจากตลาดรถใหมเริ่ม
ฟนตัว และในตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทพยายามที่จะหาชองทางการตลาดใหมๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัท
มั่นใจวาบริษัทจะเติบโตไดอยางยั่งยืน
จากนั้นนายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดฝากใหฝายบริหารไดพิจารณาเกี่ยวกับผลประกอบการของ
บริษัทในป 2552 ที่มีรายไดอื่นๆ จํานวน 46 ลานบาท ในขณะที่มีกําไรสุทธิในอัตราที่ใกลเคียงกันที่ 44 ลานบาท
นั่นคือผลประกอบการของบริษัทสวนใหญมาจากรายไดอื่นๆ
เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป 2552
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล

ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของผลกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล, สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ในป 2552 แมวาบริษัท
และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิจํานวน 44.12 ลานบาท แตบริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมอยู ทําให
ไมสามารถจายเงินปนผลได
-4-

/นายสถาพร...

บริ ษั ท ยั ว ซ า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํา กั ด (มหาชน)

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
OFFICE, FACTORY1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur
Muangsamutprakan. Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349
FACTORY 2
: 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190
Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533
ประธานฯ ยังไดกลาวเพิ่มเติมวาในตอนแรกบริษัทมีความตั้งใจที่จะจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทไมได
จายเงินปนผลมาหลายปแลว แตเปนเพราะขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ที่หามใหบริษัทที่ยังคงมี
ขาดทุนสะสมไมสามารถจายเงินปนผลได บริษัทจึงไมสามารถจายเงินปนผลจากผลประกอบการของปที่ผานมาได
จากนั้นประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการงดจายเงินปนผล พอสรุปไดดังนี้
1.

นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน,ไดเสนอใหบริษัทพิจารณาลางขาดทุนสะสม ในการประชุมครั้งนี้

เพื่อวาในการประชุมในปถัดไป

หากบริษัทมีกําไร

บริษัทจะสามารถพิจารณาจายเงินปนผลไดทันที

โดยไมตอง

ดําเนินการลางขาดทุนสะสมอีก ซึ่งทําใหเสียเวลาและตองเสียคาใชจายในการประชุมผูถือหุนอีกครั้งหนึ่ง
2.

นายนวนันทสิงห ดูวา, ผูถือหุน
 , ยังไดกลาวสนับสนุนความเห็นของนายสถาพร ผังนิรันดร ในเรื่อง

การลางขาดทุนสะสม เนื่องจากการลางขาดทุนสะสมจะไมกระทบตอเงินสดของกิจการ เปนเพียงแตการปรับตัวเลข
ในงบการเงินเทานัน
้
นายนากาโตะชี้แจงวาสาเหตุที่บริษัทยังไมสามารถจายเงินปนผลไดนั้น
นอกจากนั้นสถานการณของราคาตะกั่วมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
ในกิจการของบริษัท

สําหรับเรื่องการลางขาดทุนสะสมนั้น

มาจากระเบียบของกฎหมาย

ทําใหบริษัทจําเปนตองมีเงินสดไวใชเพื่อหมุนเวียน
บริษัทยังไมสามารถดําเนินการไดในการประชุมครั้งนี้

เนื่องจากยังมีปจจัยที่เกี่ยวเนือ
่ งอีกหลายเรื่องที่ตองพิจารณา เชน ความเห็นของธนาคาร เปนตน ดังนั้นบริษัท
จําเปนตองพิจารณาใหรอบคอบในเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนี่ง แมวาจะตองเสียคาใชจายบางก็ตาม
ประธานไดกลาวสรุปวาบริษัทจะไดนําขอเสนอของผูถือหุนที่ใหลางขาดทุนสะสมไปพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
และเมื่อไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการงดจายเงินปนผล
เนื่องจากวาระถัดไปเปนวาระการเลือกตั้งกรรมการใหมที่พนตําแหนงตามวาระ

และประธานเปนหนึ่งใน

จํานวนกรรมการที่จะพนตําแหนงตามวาระ ดังนั้นจึงไดใหนายปราโมทย มนูธรรม ทําหนาที่ประธานในวาระที่ 5
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯ แจงวาตามขอบังคับบริษัทในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตําแหนง และกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเลือกเขารับตําแหนงไดอีก ใน
ครั้งนี้มีกรรมการที่จะพนตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทานไดแก ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม, ผศ.ศุภลักษณ เลิศแกวศรี,
นายโทรุ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
แตงตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทานไดแก
ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม, นายนายโทรุ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ เนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มี
ความรู มีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน มีความสามารถในการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ และไดเสนอ
แตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหมอีกจํานวน 1 ทานไดแกนายประเสริฐ กิตศ
ิ ักดิ์กุล ทดแทนตําแหนง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงที่วาระ

เนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ

มีความรู

มี

ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน มีความสามารถในการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ทั้งนี้ นายประเสริฐ
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กิติศักดิ์กุล จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต หนาที่
และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ ทั้งนีร้ ายละเอียดประวัติของคณะกรรมการไดแนบสงใหผูถือหุนแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของการเลือกตั้งกรรมการ
นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการไมรับตําแหนงของ ผศ.ศุภลักษณ
เลิศแกวศรี
ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ แจงวาเนื่องจาก ผศ.ศุภลักษณ เลิศแกวศรี ติดภาระกิจ จึงไมสามารถรับตําแหนงได
ไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นใดๆ ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมไดลงมติในวาระดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดแก ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม, นายนายโทรุ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ
และมีมติเอกฉันทใหแตงตั้ง นายประเสริฐ กิติศักดิก
์ ุล เปนกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทดแทน
กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่พนตําแหนงตามวาระ

โดยจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ

ระยะเวลาที่เหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ
หลังจากการลงมติในวาระที่ 5 ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ประธานกรรมการ ไดกลับเขาเปนประธานในการ
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานแจงวาสืบเนือ
่ งจากขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 หรือเทากับจํานวน 4 คนสําหรับคณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรปรับโครงสรางคณะกรรมการบริษัทจาก 11 คน เปน 12 คน โดยเสนอใหแตงตั้งผศ.ดร.
ลาวัณย ถนัดศิลปกุล เปนกรรมการเพิ่มอีก 1 ตําแหนงและเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมี
กรรมการอิสระครบจํานวน 4 คน เนื่องจากเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู มีความสามารถเฉพาะดานที่เปน
ประโยชน มีความสามารถในการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ทั้งนีจ
้ ะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาที่
เหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องทีเ่ กี่ยวของการเลือกตั้งกรรมการ
แตไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นใดๆ ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมไดลงมติในวาระดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหเพิ่มจํานวนคณะกรรมการบริษัทและแตงตั้งกรรมการ

กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบใหมจํานวน 1 ทานคือ ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
เทากับระยะเวลาที่เหลืออยูของคณะกรรมการตรวจสอบ

และขอบเขต

หนาที่

และความรับผิดชอบตามเดิมทุก

ประการ
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/วาระที่ 7...

บริ ษั ท ยั ว ซ า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํา กั ด (มหาชน)

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
OFFICE, FACTORY1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur
Muangsamutprakan. Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349
FACTORY 2
: 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190
Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533
วาระที่ 7 รับทราบการจายคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบและงดจายคาตอบแทนกรรมการป 2552
ประธานฯ แจงว าคณะกรรมการเห็ นสมควรแจง ตอที่ป ระชุมผู ถือ หุน ถึงการงดจา ยคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2552 และจายคาตอบแทนประจําปและไตรมาสแกกรรมการตรวจสอบเปนเงิน 80,000 บาทตอคนตอป
และ 5,000 บาทตอคนตอไตรมาส ตามลําดับ สําหรับป 2552 ซึ่งเปนไปตามมติการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
ครั้งที่ 15 ป 2552 ที่ผานมา
จากนั้นประธานฯ เปด โอกาสใหผูถือหุน ซักถามหรือแสดงความเห็น เกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท
แตไมมีผูใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว
ที่ป ระชุมพิจารณาแลว มีมติ เ ปนเอกฉัน ทรับทราบการงดจายคาตอบแทนกรรมการและจายค าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการรายงาน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตห
ิ ลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบป 2553
ประธานฯ

แจงวาเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คาตอบแทนกรรมการทุกป

ที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

ใหกําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือใหแสดงความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท
นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน กลาวชื่นชมบริษัท ที่ไดกําหนดใหอัตราคาตอบแทนประธานกรรมการและ
กรรมการมีจํานวนเทากัน ซึ่งเมื่อเทียบกับบางบริษัท จะกําหนดอัตราคาตอบแทนของประธานในอัตราที่แตกตางกัน
นอกจากนั้นไดเสนอใหเปลี่ยนคําวา”คาตอบแทน” ในขอ 3 เปน “โบนัส ” จะทําใหเขาใจงายขึ้น และไมสับสน และ
ไดเสนอใหจายใหจายโบนัสกรรมการจากยอดการจายเงินปนผลของแตละป
ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ เสนอใหจายโบนัสจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีข องงบการเงินรวม ซึ่งจะสอดคลองกับ
การพิจารณาจายเงินปนผลแกผุถือหุน
นายนวนันทสิงห ดูวา, ผูถือหุน, กลาววาเห็นดวยกับขอเสนอของ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ ที่เสนอใหจายจาก
ฐานของการจายเงินปนผล นอกจากนั้นยังใหความเห็นเพิ่มเติมวา แมวาคณะกรรมการจะไมรับ โบนัส แตไดเ สนอให
จายโบนัสสําหรับผูบริหารดวย
เมื่อไมมผ
ี ูใดซักถามหรือแสดงความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว โดยได
แกไขขอ 3 เปน “โบนัสคณะกรรมการบริษัทประจําปจํานวนไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบ
การเงินรวม”
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/ที่ประชุม...

บริ ษั ท ยั ว ซ า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํา กั ด (มหาชน)

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
OFFICE, FACTORY1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur
Muangsamutprakan. Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349
FACTORY 2
: 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190
Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทตามเกณฑดงั นี้
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
เนื่องจากวาระถัดไปเปนวาระที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและเปนความขัดแยงทางผลประโยชน นางสาวสุดา
วิวัฒนสุขไพศาล และนางสาวจารุณี นวมแม ผูชวยผูสอบบัญชี ของบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จํากัด จึงไมได
อยูรวมประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตแ
ิ ตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2553
ประธานฯแจงวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง นางเกษรี ณรงคเดช ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือนางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แหงสํานักงาน
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตรา 1.4 ลานบาท
ต่ํากวาปที่ผานมา 100,000 บาท เนื่องจากเห็นวามีประสบการณในการตรวจสอบ รวมทั้งไดมีประสบการณในการ
ตรวจสอบงบของบริษัทมาแลวในปที่ผานมา และผูสอบบัญชีทั้ง 2 รายตลอดจนสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ไมมีความสัมพันธหรือมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอแตงตั้งดังกลาวเปนผูสอบบัญชีข องบริษัทยอย คือบริษัท ยัวซา เซลส
แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด ซึ่งมีคาสอบบัญชีประจําป 2553 จํานวน 0.6 ลานบาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา
ประธานฯ ได เป ดโอกาสใหผูถือหุน ซัก ถามและแสดงความคิ ด เห็ นเกี่ยวกับ การแตงตั้ งผูส อบบัญชีแ ละ
กําหนดคาตอบแทน
นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, ไดกลาวขอบคุณบริษัท ที่ไดพยายามเจรจาเพื่อใหคาตรวจสอบบัญชี
ลดลงทุกป ซึ่งเห็นวาเปนแนวทางที่ควรดําเนินการทุกป
เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเอกฉันทแตงตั้งใหน างเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ
นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แหงสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทประจําป 2552 โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตรา 1.4 ลานบาท
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/วาระที่ 10..

บริ ษั ท ยั ว ซ า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํา กั ด (มหาชน)

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.
OFFICE, FACTORY1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur
Muangsamutprakan. Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349
FACTORY 2
: 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190
Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม
นายสถาพร ผังนิรันดร, ผูถือหุน, สอบถามเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานในป 2553
นายนากาโตะ ชี้แจงวาบริษัทมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑใหมที่เรียกวาแบตเตอรี่ Light Weight สําหรับรถ
Eco car ซึ่งจะทําใหบริษัทลดตนทุนการผลิตได นอกจากนั้นบริษัทจะปรับปรุงขบวนการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อลด
ตนทุนการผลิต ใหแขงขันไดไดในตลาด
นายนวนันทสิงห ดูวา, ผูถือหุน, สอบถามวาแบตเตอรี่ Light Weight จะวางตลาดในไตรมาสใด และใน
กรณีของราคาตะกั่วที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัมีแผนที่จะจัดทํา Hedging หรือไม
นายนากาโตะชี้แจงวา บริษัทไมมีนโยบายในการเก็งกําไรจากราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการ
ปรับราคาขายเมื่อตนทุนสินคาเพิ่มขึ้น เชนในตลาดรถใหม บริษัทจะปรับราคาทุกๆ 3 เดือนตามระบบทีเ่ รียกวา
Lead

slide

system

และในตลาดทดแทนบริษัทยังคงสามารถปรับราคาขายไดเชนกัน

ดังนั้นบริษัทจึงไม

จําเปนตองจัดมีนโยบายการทํา Hedging แตอยางใด
ในกรณีของการออกผลิตภัณฑใหมนั้น บริษัทคาดวาจะออกผลิตภัณฑใหมดังกลาวในไตรมาสที่ 2 หรือ 3
นี้ ทั้งนี้โดยปกติบริษัทจะออกผลิตภัณฑใหมตลอดเวลา
ที่ประชุมรับทราบตามที่ไดรายงาน
ที่ประชุมไมมีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีมา
ตลอด และใหขอคิดเห็นและแสดงความเปนหวงในประเด็นตางๆ และไดกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 11.40 น.

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