บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
ของ
บริษัท ฮัว้ ฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาบลแพรกษาใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่ มการประชุม
มีผ้ ูถือหุ้น ที่มาร่ วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม จานวน 63 คน นับจานวนหุ้น ได้
376,967,384 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.25 ของจานวนหุ้นทัง้ หมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิ์ เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ์ ออกเสียง
ลงคะแนน ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท โดยมี นางซู หมิง เฟิ น ประธานกรรมการ ท าหน้ าที่ป ระธานที่ป ระชุม
ประธานได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม และได้ แนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
1. นางซู หมิง เฟิ น
ประธานกรรมการ
2. นายเฉิน ไท่
กรรมการ
3. นายเยน หมิง ซัน
กรรมการ
4. นายหลิน ฉี ฝง
กรรมการ
5. นางสาวเหลียง ซู่ หยง
กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาววารุณี โศจิพนั ธุ์
กรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
2. นายอนวัช ชัยภูมิ
3. นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล
ในการประชุมได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าการออกเสียงและการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง โดยจะนาคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม
ส่วนที่เหลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วย
ประธานได้ ดาเนินการประชุม โดยประธานได้ ขอให้ คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ยืนขึ ้น และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบว่าในนามของคณะกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท ฮัว้ ฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ขอถือโอกาสนี ้ขออภัยใน
เหตุการณ์ ที่ลูกหนี ้ไม่ชาระหนี ้ในปี ที่ผ่านมา ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ เป็ นโจทก์ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเรี ยกร้ องให้
ลูกหนี ้ ชาระหนี ้ ปั จจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และที่ผ่านมามีผ้ ถู ือหุ้นจานวนมากได้ สอบถามความเป็ นไป
เกี่ยวกับคดี จึงขอรายงานสรุปข้ อถามต่าง ๆ ให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ
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ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบแล้ วประธานจึงเข้ าสูก่ ารประชุมเพื่อพิจารณาตามลาดับวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2559 โดยได้ จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี ้
มติท่ ลี ง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
376,967,384 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริ ษัทประจาปี 2559
ประธานได้ รายงานผลการดาเนินการของบริ ษัท ในปี 2559 ให้ ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจาปี ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ จดั ทาและผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว โดยปรากฏในรายงานประจาปี ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามในที่ประชุม ดังนี ้
1.นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ขอสอบถาม ดังนี ้
1.1 เรื่ องงบการเงิน ในหน้ า 66 ในงบแสดงสถานะการเงินปั จจุบนั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 937,000,000
บาท (เก้ าร้ อยสามสิบเจ็ดล้ านบาท) หรื อประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์ ของมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ ทางผู้บริ หารคิดว่าจะมีแผนจัดการกั บ
เงินสดตรงนี ้อย่างไร เปอร์ เซ็นต์ เงินสดที่เหมาะสมในการดาเนินการควรจะอยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่
ประธาน ได้ ตอบข้ อถามท่านผู้ถือหุ้น ดังนี ้
บริ ษัทฯ มีเงินสดไว้ เพื่อการลงลุน ในเบื ้องต้ นการลงทุนก่อตังโรงงานที
้
่ประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าการลงทุน 30,000,000
ดอลลาร์ สหรัฐ (สามสิบล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) และการลงทุนที่มีแผนการลงทุนในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศไทย
และยังมีแผนการลงทุนเพื่อหาพื ้นที่สร้ างโรงงานแห่งที่ 3 อีก รวมแล้ วจะใช้ เงินเพื่อการลงทุนประมาณ 850,000,000.00 บาท (แปด
ร้ อยห้ าสิบล้ านบาท)
1.2 ในงบการเงินหน้ า 93 ความแตกต่างระหว่าง การจาแนกหลักทรัพย์เผื่อขายในเงินลงทุนชัว่ คราวและเงินลงทุนระยะ
ยาว
ประธานขอให้ ฝ่ายบัญชีของบริ ษัทฯ ชี ้แจง ดังนี ้
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เนื่องจากผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีแผนการลงทุนทังระยะสั
้
น้ และการลงทุนระยะยาว โดยทังสองส่
้
วนให้ สมดุลกัน เนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดอยูพ่ อสมควร และในปี ที่ผ่านมาไม่มีโครงการใหญ่ๆ ที่จะลงทุน ดังนันก็
้ จะแบ่งการลงทุนเป็ นการลงทุนระยะ
สัน้ และการลงทุนระยะยาว แต่บริ ษัทฯ ให้ น ้าหนักการลงทุนที่การลงทุนระยะยาว อีกทังบริ
้ ษัทฯ เห็นว่าการลงทุนระยะยาวจะให้
ผลตอบแทนมากกว่าการเก็บเงินสด ไว้ ในธนาคาร
1.3 การลงทุนในโรงงานแห่งที่ 2 และโรงงานแห่งที่ 3 คือการขยายกาลังการผลิต หรื อการเพิ่มสายการผลิตใหม่ หรื อ
บริ ษัทฯ เห็นโอกาสอะไร ที่จะเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ประธานชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า การบริ หารงานในหลายปี ที่ผ่านมา มีความเจริ ญก้ าวหน้ าขึ ้น ทุกๆ ปี การขายสินค้ าของ
โรงงานเต็มกาลังการผลิต จาเป็ นต้ องเพิ่มเครื่ องจักรต่าง ๆ ทังโรงงานที
้
่ 1 และโรงงานที่ 2 ให้ มากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีผลตอบแทนที่ดี
ขึ ้น
1.4 ในรายงานประจาปี เขียนเรื่ องน ้าท่วม ไม่ทราบว่าบริ ษัทฯ จะมีความเสีย่ งหรื อไม่ จะทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องหยุดการผลิต
อันมาจากน ้าท่วมหรื อไม่
ประธานชี ้แจงว่า ทางการนิคมอุตสาหกรรมบางปูมวี ิธีการป้องกันน ้าท่วมไว้ เป็ นอย่างดี ไม่นา่ จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ แต่
อย่างใด
ในระหว่างการพิจารณาวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม เป็ นจานวน 73 ราย รวมจานวนหุ้น 377,959,585 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 57.40 ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
หลังจากที่ประธานได้ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นครบถ้ วนแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิม่ เติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองและอนุมตั ิงบการเงิน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดย
มีคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
376,212,985
99.54
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
1,764,600
0.46
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 (1มกราคม – 31 ธันวาคม2559)ในอัตราหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกาไรจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนให้ กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สอง
สตางค์ ) และจ่ายจากก าไรของกิ จ การที่ ไม่ได้ รับ การส่งเสริ ม การลงทุนในอัต ราหุ้น ละ 0.08 บาท (แปดสตางค์ )จากจานวนหุ้น
658,434,300 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 65,843,430.00 บาท (หกสิบห้ าล้ านแปดแสนสีห่ มื่นสามพันสีร่ ้ อยสามสิบบาท) โดยให้ กาหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่
19 พฤษภาคม 2560
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง มีข้อถามว่า ในรายงานประจาปี หน้ า 26
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บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และเงินทุนสารองอื่น ๆ
หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด เช่นการขยายธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต ในปี นี ้ดูจากงบกาไรขาดทุน ถ้ าคิด 30 เปอร์ เซ็นต์ จากกาไรสุทธิจะอยู่
ประมาณร้ อยกว่าล้ าน ในวาระนี ้บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผล น้ อยกว่าที่กาหนดไว้ ในนโยบายจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ผมในฐานะผู้ถือหุ้นมี
ความเข้ าใจอันดีในเรื่ องคดีที่กาลังเกิดขึ ้น และการเก็บเงินสดตอนนีไ้ ว้ สาหรับการลงทุนที่จาเป็ นในอนาคต จึงอยากให้ ผ้ ูบริ หาร
พิจารณาในปี ถัดๆ ไป ถ้ าบริ ษัทฯ มีกาไรเพิ่มขึ ้นในไตรมาสต่อไป ขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เพื่อให้ เป็ นไป
ตามนโยบายของการจ่ายเงินปั นผล
ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของท่านผู้ถื อหุ้นที่เข้ าใจถึงการลงทุนของบริ ษัทฯ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม
เพิ่มเติมประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 (1มกราคม – 31 ธันวาคม2559) ในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท (สิบสตางค์)โดยจ่ายจากกาไรจากกิจการที่ ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์)
และจ่ายจากกาไรของกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์)จากจานวนหุ้น658,434,300 หุ้น
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 65,843,430.00 บาท (หกสิบห้ าล้ านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับ
เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม
2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
377,959,585 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการต้ องพ้ นตาแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการ และในปี นี ้มีกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ มี 3 ท่าน คือ
1. นางซู หมิง เฟิ น
กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ซาน
กรรมการ
3. นายเฉิน ไท่
กรรมการ
จึงเสนอให้ ที่ประชุมแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตาแหน่งตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึง่ วาระ จานวน 2
ท่าน ดังนี ้
1. นางซู หมิง เฟิ น
กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ซาน
กรรมการ
ซึง่ เป็ นกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยกาหนดตาแหน่งและอานาจ
กรรมการตามเดิม และเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายเฉิ
้
น จิ ้ง ถัง (MR.CHEN, CHING – TANG) เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนนายเฉิน ไท่
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และประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2560
ประกอบด้ วย
1. ค่าเบี ้ยประชุม กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท) และกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท) ต่อคนต่อครัง้ ทุก
ครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
2. ค่าตอบแทนรายปี 2560
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริ ษัท
270,000.00 บาท
กรรมการบริษัท
200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
300,000.00 บาท
ท่านประธานแถลงให้ ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการได้ มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เสนอค่าตอบแทน
ตาแหน่งประธานกรรมการเป็ นจานวนเงิน 270,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาท) แต่เนื่องจากมีกรณีบริ ษัทฯ เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง
คดีลกู หนี ้ไม่ชาระหนี ้ในปี ที่ผ่านมา จึงไม่ประสงค์จะรับเงินค่าตอบแทนในตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทในปี 2560 จึงขอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตาแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ จานวน 2 ท่าน กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมี
้ รายนาม ดังนี ้
1. นางซู หมิง เฟิ น
กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ซาน
กรรมการ
และมีมติแต่งตังนายเฉิ
้
น จิ ้ง ถัง (MR.CHEN, CHING – TANG) เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ แทนนายเฉิน ไท่
โดยกาหนดตาแหน่งและอานาจกรรมการตามเดิม มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
และมีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 ประกอบด้ วย
1. ค่าเบี ้ยประชุม กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท) และกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท) ต่อ
คนต่อครัง้ ทุกครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
2. ค่าตอบแทนรายปี 2560
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท
200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
300,000.00 บาท
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โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
375,117,201
2,842,384
-

% ของจานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.25
0.75
-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังกรรมการเพิ
้
ม่ อีก 3 ท่าน โดยมีตาแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อีก
1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีทงสิ
ั ้ ้น 12 ท่าน
ประธานแถลงให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการเพิ
้
ม่ อีก 3
ท่าน โดยมีตาแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีทงสิ
ั ้ ้น 12 ท่าน
โดยกรรมการที่เสนอแต่งตังเพิ
้ ่มเติม มีดงั นี ้
1. นายเจียง หยง จง (MR.CHIANG, JUNG – TSUNG)
ตาแหน่งกรรมการ
2. นายเยน จื ้อ เจ๋อ ( MR.YEN, CHIH – CHE)
ตาแหน่งกรรมการ
3. นายเลีย่ ว เฉิน ซวน โหยว (MR.LIAO, CHEN HSUAN YU ) ตาแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วแต่งตังกรรมการเพิ
้
ม่ อีก 3 ท่าน โดยมีตาแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่าน ดังนี ้
1. นายเจียง หยง จง (MR.CHIANG, JUNG – TSUNG)
ตาแหน่งกรรมการ
2. นายเยน จื ้อ เจ๋อ ( MR.YEN, CHIH – CHE)
ตาแหน่งกรรมการ
3. นายเลีย่ ว เฉิน ซวน โหยว (MR.LIAO, CHEN HSUAN YU ) ตาแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
375,117,201
99.25
ไม่เห็นด้ วย
2,842,384
0.75
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2560
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมแต่งตัง้
1 นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรื อ
2. นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 9832 หรื อ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900
ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2560 โดยให้ ผ้ สู อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย โดยกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี จานวน 1,669,000.00 บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนหกหมื่นเก้ าพันบาทถ้ วน)
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ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้น นายวัชรพงษ์ หุ่นศรี สกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ทราบว่าบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด มีสาขาที่ประเทศอินโดนีเซีย หรื อไม่เพราะว่ามีความสาคัญเกี่ยวเนื่องกัน หรื อว่าบริ ษัทฯ ต้ องพิจารณาหาบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีอื่น ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ประธานชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า บริ ษัทฯ จะหาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมหากที่ประเทศอินโดนีเซียเริ่ มมีการผลิต อาจจะให้
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมไชยสอบบัญชี จากัด ช่วยในด้ านการตรวจสอบทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงเรื่ องค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีเพื่อ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายให้ กบั บริ ษัท ฯและผู้ถือหุ้น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตัง้
1 นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรื อ
2. นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 9832 หรื อ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900
ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2560 โดยให้ ผ้ สู อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย โดยกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี จานวน 1,669,000.00 บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนหกหมื่นเก้ าพันบาทถ้ วน)
โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
377,959,585
100
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณาหรื อไม่
1. นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองสอบถามดังนี ้
1.1 ในรายงานประจาปี บอกว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมีฐานตลาดรถจักรยานยนต์ หกล้ านกว่าคัน คือตัวเลขต่อปี หรื อเป็ น
จานวนรวม
ประธานแจ้ งว่าเป็ นตัวเลขต่อปี
1.2 โรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อสร้ างเสร็ จแล้ วเป้าหมายของบริ ษัทฯ ต้ องการขายภายในประเทศอินโดนีเซีย หรื อ
ส่งออกไปจากประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ หากเป็ นการส่งออกจะเป็ นการแข่งขันกันกับโรงงานที่อยูท่ ี่ประเทศไทยหรื อไม่
ประธานชี ้แจงว่าโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียจะผลิตเพื่อขายในประเทศอินโดนีเซีย ประมาณร้ อยละ 70 และส่งออก
ประมาณร้ อยละ 30
2. นายวัชรพงษ์ หุน่ ศรี สกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองมีข้อถาม
2.1 ในไตรมาสที่ 1 ราคายาง ราคาน ้ามัน ราคาวัตถุดิบ มีราคาสูงขึ ้นอยากทราบว่าถ้ าราคาเป็ นอย่างนี ้ทังปี
้ เราจะมีกาไร
อยูห่ รื อไม่ หรื อบริ ษัท ฯ สามารถขึ ้นราคาสินค้ าเพื่อรักษากาไรในปริ มาณเท่าเดิมได้ หรื อไม่
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ประธานชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาขึ ้น หรื อลงตามสภาวะของตลาด ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงต้ องขอ
ปรับราคายางขึ ้นหรื อลงตามสภาวะการตลาดด้ วย บริ ษัทฯ จะทากาไรให้ ดีที่สดุ เพื่อผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เมื่อตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้ ว และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มเี รื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม และกล่าวปิ ด
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ_____________________________ประธานที่ประชุม
( นางซู หมิง เฟิ น )
รับรองว่าถูกต้ อง
ลงชื่อ_______________________________กรรมการ
( นางซู หมิง เฟิ น )

ลงชื่อ_______________________________เลขานุการบริ ษัท
( นายอธิสทิ ธิ์ วรโชติ )
ผู้บนั ทึกการประชุม
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