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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม 
V1 ชั้น 2 ตึกส านักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ 

เริ่มการประชุม 

 ณ เวลาเริ่มการประชุม นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 และมอบหมายให้นางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา รายงานองค์
ประชุม และท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)  

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 มีจ านวนผู้ถือหุ้น 2,353 ราย คิดเป็น 200,000,000 
หุ้น มีจ านวนหุ้นซื้อคืน 7,792,300 ราย และมีจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงคิดเป็น 192,207,700 หุ้น ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 37 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 145,909,680 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 แล้วแนะน ากรรมการและผู้บริหารซึ่ง
เข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะน าผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ดังนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจ านวน 10 ท่านได้แก่  

1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายชิเกคิ ยามาดะ  ประธานบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางอัญชลี ชวนิชย์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. รศ. จารุพร     ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายสุรงค์ บูลกุล  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ 

7. นายคาซูโอะ  ซาโตะ  กรรมการ 

8. นายอภิชาต    ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 

9. นายทนง      ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 

10. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 

 (หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 90.91 จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 11 คน) 
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กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมมีจ านวน 8 ท่านได้แก่ 

1. นายทาเคชิ อะราคาวา กรรมการผู้จัดการ 

2. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารสายงานบริหารและควบคุม 

3. นายทัตสึโอะ คูโบตะ กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 

4. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 

5. นายอาคิระ โทโคโระ กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 

6. นายสุชาติ คูถิรตระการ รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์  

7. นายฮิโรยูกิ ฮิบิ กรรมการบริหาร 

8. นางสาวแพรวพรรณ  สองห้อง  ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO)/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  

(หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. เข้าร่วมประชุมทุกคน) 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 

 นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ และ นายธนภณ ผลประเสริฐ  

ผู้ท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ  (Inspector) ได้แก่ 

นายชาญชัย จงสถิต จากส านักงานกฎหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ต่อจากนั้นได้แจ้งข้อมูลที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในการประชุม E-AGM โดยสรุปดังนี้ 

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ 

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม ส าหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

1. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียง  

2. วาระที่ 6 ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย
นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงรวมเป็นฐานเสียงด้วย 

- โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนู
เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 นาทีเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้
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ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการท าเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
กับวาระที่น าเสนอนั้น 

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นถามค าถามโดย
การพิมพ์ค าถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ หรือการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนถาม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ถ่ายทอดภาษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจการประชุมได้ 

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ รวมทั้งส่งค าถาม
ล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด ดังนั้นการประชุมจึงด าเนินการตามระเบียบวาระที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 และจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 แล้ว 

ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามล าดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้ส่งส าเนารายงานการประชุมนั้นให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึง
ขอให้เลขานุการฯ ด าเนินการลงคะแนนเสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,909,350 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

มีผู้งดออกเสียง 330 เสียง 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2565 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายชิเกคิ ยามาดะ ประธานบริหาร รายงานผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้
เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-code 
พรอ้มหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แล้ว  

 นายชิเกคิ ยามาดะ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

1) ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1.1) ภาพรวมเศรษฐกิจ  
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เมื่อพิจารณาตามปีบัญชีของบริษัทฯ คือในช่วง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565 พบว่าเศรษฐกิจ
โลกมีการฟื้นตัวจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและการผ่อนคลายของสถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ ประกอบกับ
เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวจากแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลบวกต่ออุปสงค์และอุปทานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ท าให้มีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ทั้งนี้ ยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 11.04 อยู่ที่ประมาณ 5,881 ล้านบาท 

ในส่วนของราคาวัตถุดิบของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีบัญชีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของราคา
น้ ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น อุปสงค์ – อุปทานของตลาด ตลอดจนความขัดแย้งของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า  

1.2) ภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมยานยนต์ (ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ยอดการผลิตรถยนต์มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 อยู่ที่ประมาณ 
1.84 ล้านคัน ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 อยู่ที่ 0.99 ล้านคัน จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงการส่ง
มอบชิ้นส่วนยานยนต์ที่มากขึ้น ยอดจ าหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.91 จากปีบัญชีก่อน อยู่ที่ประมาณ 0.86 ล้านคัน จาก
ก าลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มข้ึน รวมถึงการออกจ าหน่ายของโมเดลรถรุ่นใหม่  

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์มีอัตราการผลิตเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 10.96 อยู่ ที่ประมาณ 1.98 ล้านคัน ยอดจ าหน่าย
ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.36 จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 1.77 ล้านคัน ยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 6.71 อยู่ที่ 0.39 ล้านคัน 

2) ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

2.1) ด้านยอดขาย 

ส าหรับรอบปีบัญชี 2565 ไออาร์ซี มียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 586 ล้านบาท หรือราวร้อย
ละ 11.07 จากปีก่อน โดยมียอดขายจาก 2 สายธุรกิจ คือ 

- สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์มูลค่า 2,586 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 จากยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 9.16 โดยประมาณ โดยหลักจากยอดการผลิตและยอดขายในประเทศที่เพิ่มข้ึน 

- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม มูลค่า 3,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.61 โดยประมาณ โดยหลัก
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2.2) ด้านรายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 จากปีบัญชีก่อน 

โดยมีรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ ากัด ที่เป็นก าลังส าคัญ
ด้านการวิจัยและพัฒนา จ านวน 16 ล้านบาท บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ จ านวน 3 ล้านบาท และเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จ ากัด จ านวน 13.18 ล้านบาท 

2.3) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.75 หรือ 879 ล้านบาทจากปีบญัชีก่อน ท าให้บริษัทฯ มีต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 5,829 ล้านบาท 
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2.4) ก าไรสุทธิ 

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 109.94 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 67.67 

2.5) ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,272 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.004 จากวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลัก
จากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่องมาจากการทบทวนประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดย
กลุ่มกิจการได้ชะลอการรับกระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่งใหม่ 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมประมาณ 1,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.81 จากวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยหลักมาจากการ
เพิ่มข้ึนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว  

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 3,832 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.60 จากวันที่ 30 กันยายน 2564 จากการลดลง
ของก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องมาจากการจ่ายปันผล และจากองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของส าหรับการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนในตราสารทุน ซึ่งลดลงจากการทบทวนประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปันผล โดยกลุ่มกิจการได้ชะลอการรับ
กระแสเงินสดจากเงินปันผลออกไปในช่วงระยะเวลาที่กิจการผู้ถูกลงทุนอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโรงงานการผลิตแห่ง
ใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.38 เท่า  

3) รางวัลและความส าเร็จ  

ในรอบปีบัญชี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลจากผู้ที่เก่ียวข้องในด้านต่างๆ อาทิ 

3.1) รางวัลหุ้นยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนประจ าปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.2) รางวัล Sustainability Disclosure ประจ าปี 2565 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability 
Disclosure Recognition) จากสถาบันไทยพัฒน์ 

3.3) รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส คร้ังที่ 10 จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
ต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจพนักงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการ
ท างานอีกมากมาย 

4) รายงานความย่ังยืน  

บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมคืนก าไรสู่สังคมด้วยโครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi Pafe อย่างต่อเนื่อง มีจุดประสงค์เพื่อมอบ
สนามพื้นยาง Vi Pafe ให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 50 แห่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มอบสนามพื้นยาง Vi Pafe ให้กับสถานรับ
เลี้ยงเด็กปฐมวัยทหารเรือ 10 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลสุเทพ     
อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชน
ไทย (CAC) รวมถึงได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นให้กับพนักงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับคู่ค้า
เพื่อรับทราบ 
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ส าหรับรายละเอียดกิจกรรมและโครงการอ่ืนๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One Report  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม อนึ่ง วาระนี้เป็น
วาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2565 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้
แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2565 

ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รอบปีบัญช ี

%YoY 
2564 2565 

รายได้รวม 5,371.10 5,951.10 10.80% 

ต้นทุนการขายและบริการ 4,577.50 5,442.82 18.90% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 372.54 385.90 3.59% 

EBIT 421.07 122.38 -70.94% 

ก าไรสุทธิ 340.03 109.94 -67.67% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น) 1.77 0.57 -67.68% 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือ
สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการฯ ด าเนินการลงคะแนนเสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,919,350 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

 มีผู้งดออกเสียง 330 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานรอบปี 2565 

 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารฯ ชี้แจงนโยบายและรายละเอียดการจ่ายเงินปนัผลของบรษิัทฯ ต่อที่ประชุม 
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 เลขานุการฯ ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายแล้ว  

จากผลการด าเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 111,860,269 บาท คณะกรรมการบริษัทได้ค านึงถึงปัจจัยทางด้าน
ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน และปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.2910 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.2496 และกิจการที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.0414 บาท และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการ
ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อตามวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 
2566 โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม  ประธานฯ จึง
ขอให้เลขานุการฯ ด าเนินการลงคะแนนเสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานรอบปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,919,350 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

 มีผู้งดออกเสียง 330 เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งตามวาระของกรรมการ 
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ  

1) นายกิตติชัย  รักตะกนิษฐ์  กรรมการอิสระ  

2) นายสุรงค์ บูลกุล  กรรมการอิสระ 

3) นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล  กรรมการ   

4) นายชิเกคิ ยามาดะ  กรรมการ  

โดยกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทก าหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามี
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล 
จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่
ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อก าหนดที่เก่ียวกับกรรมการอิสระ และสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้น 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
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อนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทุกท่านที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออก
จากห้องประชุมและออกจากระบบประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอให้
เลขานุการฯ ด าเนินการลงคะแนนเสียง 

วาระนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้  ระหว่างรอผลคะแนน เจ้าหน้าที่เชิญ
กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาในห้องประชุมและระบบประชุม 

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 2) นายสุรงค์ บูลกุล 3) นายทนง ลี้อิสสระนุกูล และ 4) นายชิ
เกคิ ยามาดะ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

รายละเอียดของคะแนนเสียงส าหรับการลงคะแนนรายบุคคล เป็นดังนี้ 

5.1) นายกิตติชัย รักตะกนษิฐ์ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,919,350 99.9998 % 

ไม่เห็นด้วย 330 0.0002 % 

 ไม่มีผู้งดออกเสียง 

 5.2) นายสุรงค์ บูลกุล 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,918,350 99.9991 % 

ไม่เห็นด้วย 1,330 0.0009 % 

 ไม่มีผู้งดออกเสียง 

5.3) นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,919,350 99.9998 % 

ไม่เห็นด้วย 330 0.0002 % 

 ไม่มีผู้งดออกเสียง 
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5.4) นายชิเกคิ ยามาดะ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,919,350 99.9998 % 

ไม่เห็นด้วย 330 0.0002 % 

 ไม่มีผู้งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2566 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยการก าหนดค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรม
เดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2566 เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม ดังตารางต่อไปนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ประเภทค่าตอบแทน 
จ านวน (บาท) 

ปี 2565 ปี 2566 (ปีที่เสนอ) 

1. ค่าตอบแทนรายปี    

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 450,000 450,000 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 200,000 200,000 

ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

200,000 200,000 

กรรมการอิสระ 500,000 500,000 

กรรมการ 300,000 300,000 

2. ค่าเบี้ยประชุม ต่อคร้ังที่เข้าประชุม 10,000 10,000 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ -ไม่มี- -ไม่มี- 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
เลขานุการฯ ด าเนินการลงคะแนนเสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้ 
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การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,923,850 99.9998 

ไม่เห็นด้วย 330 0.0002 

งดออกเสียง 0 0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 

 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2566 ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี 

2) ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 

3) ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ 

4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชี 

โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจ าปีบัญชี 2566 

1)  นางสาวศนิชา         อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470     และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี) 

2)  นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358     และ/หรือ 

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

3)  นายไพบลูย ์ ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอ
เอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2566 จ านวน 1,881,260 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ านวน 1,375,580 บาท และค่าสอบบัญชีของ
บริษัทย่อย จ านวน 505,680 บาท เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 ส าหรบัค่าสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสนอ
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ให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นจ านวน 64,800 บาทต่อฉบับ เท่ากับปีที่ผ่านมา (ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เบิกตาม
จริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการท าลายสินค้าคงเหลือ เป็นต้น) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
เลขานุการฯ ด าเนินการลงคะแนนเสียง 

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนน จ านวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 145,915,850 99.9998 

ไม่เห็นด้วย 330 0.0002 

มีผู้งดออกเสียง 8,000 เสียง 

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม  

เมื่อการประชุมด าเนินไปครบตามวาระแล้ว ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามในเร่ืองต่างๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันตอบค าถามโดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ท าไมเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2565 จึงลดลงจากปี 2564 โดยได้รับค าชี้แจงว่า จากการน าเสนอข้อมูลผล
ประกอบการบริษัทฯ ในวาระที่ 2 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีผลก าไรในปี 2565 น้อยกว่าปี 2564 กว่าร้อยละประมาณ 70 ดังนั้นเมื่อ
บรษิัทฯ รักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดิมที่ร้อยละ 50 จากฐานก าไรที่ลดลง จึงส่งผลให้เงินปันผลลดลงตามสัดส่วน 

2. ผู้บริหารคาดการณ์แนวโน้มอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2566 อย่างไร โดยได้รับค าชี้แจงว่า ในปี 2566   
บริษัทฯ ยังคงอยู่ในโลกยุควูก้า (VUCA World) ที่มีความไม่แน่นอนสูง การคาดการณ์ต่างๆ จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปัญหาใหญ่ส าหรับปี 2566 คือเรื่องของ 1. ภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครน การที่
รัสเซียระงับการส่งก๊าซไปยุโรป ตลอดจนปัญหาด้านพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนด้านพลังงานและราคาวัตถุดิบที่สูง       
2. อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง ซึ่งสังเกตได้จากการแกว่งตัวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จาก 37 - 38 บาทในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2565 มายัง 32 บาท ณ ปัจจุบันภายในไม่กี่เดือน และ 3. อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อก าลังซื้อ ปัจจัย
ดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2566 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 7 จากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่า
จะโตขึ้นร้อยละ 7 และแนวโน้มที่ดีของตลาดส่งออกในปี 2566 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

3. ราคายางกับผลประกอบการของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และสถานการณ์ราคายางปัจจุบันส่งผลลบหรือ
บวกกับบริษัทฯ โดยได้รับค าชี้แจงว่า หากกล่าวถึงราคายางธรรมชาติ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีสเปคที่ค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในยานยนต์ วัตถุดิบยางที่ใช้ต้องตรงกับสเปคผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ส่งไปประกอบ อาทิ สเปคเรื่อง
อุณหภูมิ การกันน้ ามัน การทนต่อโอโซน ซึ่งไม่ค่อยมีในสเปคของยางธรรมชาติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติที่
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ไม่มากนัก การเปลี่ยนแปลงของราคายางธรรมชาติจึงไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคายางธรรมชาติ ณ ปัจจุบัน
ค่อนข้างทรงตัว 

4. บริษัทฯ มีก าลังการผลิต ณ ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละเท่าไร และหากมองว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโต ต้องมีงบการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างไร โดยได้รับค าชี้แจงว่า บริษัทฯ มีอัตราการใช้ก าลังการผลิต (Capacity Utilization Rate) ที่ประมาณร้อย
ละ 70 – 80 และสามารถเติบโตขึ้นได้อีก จึงไม่กังวลเรื่องก าลังการผลิตเพื่อรองรับเป้าหมายการเติบโตของยอดขายที่ร้อยละ 7 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส าคัญเร่ืองระบบอัตโนมัติ (Automation) เป็นอย่างมาก ดังนั้น งบประมาณการลงทุนจึงเน้นไปที่เร่ืองของ
ระบบอัตโนมัติ (Automation) การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม 

 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 

 

      ปิดการประชุม เวลา 15.20 น. 

 

              ลงชื่อ ............................................. 

                                                 (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล) 
                 ประธานกรรมการ 


