บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ ฮฟ. 0033/2560
7 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560

เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฮั้วฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจาปี 2559 พร้อมด้วยงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งใหม่เพิม่ เติม
5. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. หนังสื อมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
7. เอกสารหรื อหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
8. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560
ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรู ม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิ คมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย 9 ตาบลแพรกษาใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบี ยบวาระพร้อมด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว
วำระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริ ษทั ประจาปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริ ษทั ประจาปี
2559
วำระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองและอนุมตั ิงบดุลและงบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
วำระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไร และประกาศจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559
( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท (สิ บสตางค์) โดยจ่ายจากกาไรจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตราหุ ้นละ0.02 บาท (สองสตางค์) และจากกาไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ในอัตรา
หุน้ ละ0.08 บาท (แปดสตางค์)จากจานวนหุน้ 658,434,300 หุน้ รวมเป็ นเงินปั นผล65,843,430.00 บาท (หกสิ บห้าล้านแปดแสนสี่ หมื่น
สามพันสี่ ร้อยสามสิ บบาท)และให้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น( Record Date )ที่มีสิทธิ์ รับเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผล
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
วำระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ และกาหนด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง
1. นางซู หมิง เฟิ น ( MS.SU, MING – FEN )
2. นายจาง ไท่ ซาน ( MR.CHANG, TAI – SHAN )
ซึ่งเป็ นกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยกาหนดอานาจกรรมการ
ตามเดิมและเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นายเฉิ น จิ้ง ถัง ( MR.CHEN, CHING – TANG ) เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนนาย
เฉิ น ไท่ ( MR.CHEN TAI )
และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )และกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคนต่อ
ครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่ วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. ค่าตอบแทนรายปี 2560
ตำแหน่ ง
ค่ ำตอบแทนรำยปี
ประธานกรรมการบริ ษทั
270,000.00 บาท
กรรมการบริ ษทั
200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
300,000.00 บาท
วำระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีตาแหน่งกรรมการ 2 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ อีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริ ษทั จะมีท้ งั สิ้น 12 ท่าน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
1. นายเจียง หยง จง ( MR.CHIANG, JUNG – TSUNG ) ตาแหน่ง กรรมการ
2. นายเยน จื้อ เจ๋ อ ( MR.YEN, CHIH – CHE ) ตาแหน่งกรรมการ
3. นายเลี่ยว เฉิ น ซวน โหยว ( MR.LIAO, CHEN HSUAN YU ) ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
วำระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
1.นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุ ณแสง
ผูต้ รวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409
2.นางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล
ผูต้ รวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 9832
3.นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
ผูต้ รวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900
ผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปี 2560 โดยให้ผสู ้ อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีจานวน 1,669,000.00 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาท )
วำระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริ ษทั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560และให้
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 จึงขอเรี ยนเชิญท่านไปร่ วม
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้า
ร่ วมประชุมแทน ตามหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี้ และยืน่ ต่อบริ ษทั ฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริ ษทั จะ
อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะให้กบั ผูถ้ ือหุน้ หากท่านประสงค์จะใช้ แบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริ ษทั www.duro.co.th จักเป็ นพระคุณยิง่
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทารายงานประจาปี 2559 เป็ นแผ่นซีดีรอม หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงาน
ประจาปี ในแบบรู ปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บริ ษทั ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ที่อยู่ 317 หมู่ 4 ซอย 6ซี นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-6580ต่อ 112 , 118

ขอแสดงความนับถือ

นางซู หมิง เฟิ น
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
ของ
บริษัท ฮัว้ ฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน )
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตาบลแพรกษาใหม่ อาเออเมืองสมุทรปราการ ัังหวัดสมุทรปราการ
เริ่ มการประชุม
มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะัากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมัานวน 59 คน นับัานวนหุ้นได้
342,857,600 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 52.07 ของัานวนหุ้นทังหมด
้
658,434,300 หุ้น ที่มีสทิ ธิ์เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ์ออกเสียง
ลงคะแนน ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทโดยมี นางซู หมิง เฟิ น ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม
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. นายเยน เย่า หนัน
กรรมการ
5. นายหลิน ฉี ฝง
กรรมการ
6. นางสาวเหลียง ซู่ หยง
กรรมการตรวัสอบ
7. นางสาววารุณี โศัิพนั ธุ์
กรรมการตรวัสอบ
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
1. คุณสันติ พงค์เัริ ญพิทย์
2. คุณอนวัช ชัยอูมิ
ในการประชุมได้ ชี ้แังให้ ที่ประชุมทราบว่าการออกเสียงและการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับัานวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงัะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง โดยัะนาคะแนนดังกล่าวมาหักออกัากัานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม
ส่วนที่เหลือัะถือเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วย
ประธานได้ ดาเนินการประชุม เพื่อพิัารณาตามลาดับวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิัารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิัารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2558 โดยได้ ัดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
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มติ ที่ประชุมพิัารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี ้
มติที่ลง
ัานวนเสียงที่ลงมติ
% ของัานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
342,857,600 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิัารณาและรับทราบรายงานผลการดาเนินการของบริ ษัท ประัาปี 2558
ประธานได้ รายงานผลการดาเนินการของบริ ษั ท ในปี 2558 ให้ ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประัาปี ที่บริ ษัทได้ ัดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีข้อถามเพิม่ เติมหรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นคุณวนิดา วงค์สรรค์พร ผู้รับมอบอานาั ัากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอให้ แั้ งัานวนเสียงที่ลงคะแนนในแต่
ละวาระว่ามีกี่เสียง
คุณอธิสทิ ธิ์ วรโชติ เลขานุการบริ ษัทฯ ชี ้แังให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติในวาระที่ 1 มีมติเป็ นเอกฉันท์ ดังนันขอแั้
้
ง
ัานวนเสียงทีเ่ ข้ าร่วมประชุมัานวน 342,857,600 หุ้น เป็ นเสียงทีล่ งมติเห็นด้ วยทังหมด
้
มติ ที่ประชุมพิัารณาแล้ วมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประัาปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 3 พิัารณารับรองและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิัารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้
ััดทาและผ่านการตรวัสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว โดยปรากฏในรายงานประัาปี ที่บริษัทได้ ัดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ัึงเสนอให้ ทปี่ ระชุมพิัารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนดังกล่าว
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามในที่ประชุม ดังนี ้
คุณประวิทย์ วิโรัน์วงษ์ ชยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง มีข้อถามดังนี ้
1. ดูัากงบการเงินหน้ า 70 ผลต่างัากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายติดลบในปี 2558 ัานวน
28 ล้ าน เทียบกับปี 2557 ติดลบ 7.7 ล้ าน ขอให้ บริ ษัท ชี ้แัง
ประธานที่ประชุมชี ้แังให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
เป็ นการลงทุนในต่างประเทศประเอทธุรกิััาหน่ายยางรถยนต์ งบการเงินที่แสดง 28 ล้ านเป็ นตัวเลขที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นัริง
และเป็ นตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปั ััุบนั ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 ราคาปรับสูงขึ ้น ซึง่ บริ ษัทคาดว่าหากมีกาไรัะ
ัาหน่ายออกไป
2. ในงบการเงินหน้ า 69 เงินลงทุนชัว่ คราว ัานวน 425 ล้ าน ทาไมบริ ษัทฯ เก็บเงินสดไว้ เป็ นัานวนมาก น่าัะนาเงินไป
ลงทุน ัะได้ ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคาร
ประธานชี ้แังให้ ที่ประชุมทราบว่าหากบริษัทฯ ัะมีการลงทุนัะแั้ งให้ ทราบ
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มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. อัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างไร
ประธานชี แ้ ังให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า นโยบายบริ ษั ท ัะกัน เงิ น ตราต่า งประเทศส่วนหนึ่ง ไว้ สาหรั บ ช าระค่า สิน ค้ า ใน
ต่างประเทศ และส่วนหนึ่งแลกเปลีย่ นเป็ นเงินบาท หากบริ ษัทได้ กาไรัากอัตราแลกเปลีย่ น
2. การขายอุปกรณ์ัานวน 5.5 ล้ านในงบกระแสเงินสดหน้ าที่ 78 อยากทราบว่าบริษัท ฯ ขายอะไร
ประธานชี ้แังให้ ที่ประชุมทราบว่า เป็ นการขายโมลด์ (แม่พมิ พ์) เก่าของลูกค้ าที่ไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว บริ ษัทฯ ัึงขายออกไป
ในระหว่างการพิัารณาวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม เป็ นัานวน 70 ราย รวมัานวนหุ้น 346,560,000 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 52.63 ของัานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
หลังัากที่ประธาน ได้ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้นครบถ้ วนแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิม่ เติม ัึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมพิัารณาแล้ วมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่
ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
ัานวนเสียงที่ลงมติ
% ของัานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
346,560,000
99.49
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
1,764,600
0.51
วาระที่ 4 พิัารณาอนุมตั ัิ ดั สรรกาไรและประกาศั่ายเงินปั นผล ประัาปี 2558
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิัารณาอนุมตั ิั่ายเงินปั นผล ประัาปี 2558 ( 1มกราคม – 31 ธันวาคม2558)ในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์)โดยั่ายัากกาไรัากกิัการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนให้ กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สอง
สตางค์) และั่ายัากกาไรของกิัการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์)ัากัานวนหุ้น
658,434,300 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 131,686,860.00 บาท ( หนึง่ ร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านหกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้ อยหกสิบบาท)
โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษอาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ.
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 4 พฤษอาคม 2559 และกาหนดวันั่ายเงินปั นผล
อายในวันที่ 19 พฤษอาคม 2559
ในระหว่างการพิัารณาวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม เป็ นัานวน 81 ราย รวมัานวนหุ้น 358,433,010 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 54.44 ของัานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
มติ ที่ประชุมพิัารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิั่ายเงินปั นผล ประัาปี 2558 ( 1มกราคม – 31 ธันวาคม2558)ใน
อัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์)โดยั่ายัากกาไรัากกิัการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02
บาท (สองสตางค์) และั่ายัากกาไรของกิัการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์)ัาก
ัานวนหุ้น658,434,300 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 131,686,860.00 บาท ( หนึง่ ร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านหกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้ อย
หกสิบบาท) โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษอาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
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มาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 4 พฤษอาคม 2559 และกาหนด
วันั่ายเงินปั นผลอายในวันที่ 19 พฤษอาคม 2559
โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ัานวนเสียงที่ลงมติ
358,433,010 เสียง
-

% ของัานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100
-

วาระที่ 5 พิัารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559
ประธานได้ แั้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประัาปี ทกุ ครัง้ กรรมการต้ องพ้ นตาแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของ
ัานวนกรรมการ และในปี นี ้มีกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ มี 3 ท่าน คือ
1. นายเยน หมิง ซัน
กรรมการ
2. นายเยน เย่า หนัน
กรรมการ
3. นายหลิน ฉี ฝง
กรรมการ
ัึงเสนอให้ ที่ประชุมแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตาแหน่งตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึง่ วาระ ัานวน
3 ท่าน ดังนี ้
1. นายเยน หมิง ซัน
กรรมการ
2. นายเยน เย่า หนัน
กรรมการ
3. นายหลิน ฉี ฝง
กรรมการ
โดยกาหนดตาแหน่งและอานาักรรมการตามเดิม มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
และประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิัารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวัสอบ ในปี 2559
ประกอบด้ วย
1. ค่าเบี ้ยประชุม กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท) และกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวัสอบที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวัสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท) ต่อคนต่อครัง้ ทุก
ครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมันกว่าัะมีการเปลีย่ นแปลง
2. ค่าตอบแทนรายปี 2559
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริ ษัท
540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท
200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวัสอบ
540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวัสอบ
300,000.00 บาท
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
มติ ที่ประชุมพิัารณาแล้ วมีมติ แต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตาแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ัานวน 3 ท่าน โดยกาหนดตาแหน่งและอานาักรรมการตามเดิม
กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมี
้ รายนาม ดังนี ้
1. นายเยน หมิง ซัน
กรรมการ
2. นายเยน เย่า หนัน
กรรมการ
3. นายหลิน ฉี ฝง
กรรมการ
โดยกาหนดตาแหน่งและอานาักรรมการตามเดิม มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป
และมีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวัสอบ ในปี 2559 ประกอบด้ วย
1. ค่าเบี ้ยประชุม กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท) และกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวัสอบที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวัสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาท) ต่อคนต่อครัง้ ทุก
ครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมันกว่าัะมีการเปลีย่ นแปลง
2. ค่าตอบแทนรายปี 2559
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริ ษัท
540,000.00 บาท
กรรมการบริษัท
200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวัสอบ
540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวัสอบ
300,000.00 บาท
โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง

ัานวนเสียงที่ลงมติ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

358,433,010
2,509,500
-

% ของัานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.30
0.70
-

วาระที่ 6 พิัารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประัาปี 2559
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมแต่งตัง้
1. นายสันติ พงค์เัริ ญพิทย์
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4623 หรื อ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรื อ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ
4. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเัริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มัี อูมิไชย สอบบัญชี ัากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ในปี 2559 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวัสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ัานวน 1,539,000.00 บาท (หนึง่ ล้ านห้ าแสนสามหมื่นเก้ าพันบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมพิัารณาแล้ วมีมติแต่งตัง้
1 นายสันติ พงค์เัริ ญพิทย์
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4623 หรื อ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรื อ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4195 หรื อ
4. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเัริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900
ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มัี อูมิไชย สอบบัญชี ัากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ในปี 2559 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวัสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ัานวน 1,539,000.00 บาท (หนึง่ ล้ านห้ าแสนสามหมื่นเก้ าพันบาทถ้ วน)
มติที่ลง

ัานวนเสียงที่ลงมติ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

358,433,010
446,600
1,764,600

% ของัานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.39
0.12
0.49

วาระที่ 7 พิัารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดัะเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิัารณาหรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นคุณวนิดา วงศ์สวรรพรผู้รับมอบอานาั ัากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามนโยบายต่อต้ านการทุัริ ตคอร์
รับชัน่ ว่าทางบริ ษัทมีนโยบายอย่างไร
ประธานชี ้แังให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีระบบควบคุมอายในเพือ่ ป้องกันการทุัริ ตคอร์ รับชัน่ และการััดคนทางานให้
เหมาะสมกับ การทางานในตาแหน่งหน้ าที่ไม่วา่ ัะเป็ นหน่วยงานััดซื ้อ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ
ผู้ถือหุ้นคุณวิสตู ร ประยูรพันธุ์รัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองมีข้อถามดังนี ้
1. ราคาวัตถุดิบราคายางมีแนวโน้ มสูงขึ ้นมีผลกับบริ ษัทฯอย่างไร
ประธานชี ้แังให้ ที่ประชุมทราบว่า แนวโน้ มราคายางธรรมชาติัะสูงขึ ้น บริ ษัทัะยังไม่ปรับราคาขายแต่ัะพัฒนาคุณอาพ
ของสินค้ า และควบคุมการบริ หารััดการอายในเพื่อให้ บริษัทมีผลประกอบการที่ดี
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. บริ ษัทมีแผนงานและกลยุทธในปี 2559 อย่างไร
2. บริ ษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรื อไม่
ประธานชี ้แังให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1. บริ ษัท ฯ มีผลประกอบการที่เพิม่ ขึ ้น และคาดว่าผลประกอบการในปี นี ้ัะดีขึ ้นมากกว่าปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีแผนงาน
ในการเพิ่มช่องทางในการัาหน่ายสินค้ าในตลาดอาเซี่ยน และัะขยายตลาดยางรถัักรยานในประเทศแถบยุโรป
2. หากบริ ษัทัะลงทุนเพิม่ เติมัะประกาศข่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. บริ ษัทฯมีนโยบายในการส่งเสริ มการขายสินค้ าอายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ DURO” และเครื่ องหมายการค้ า
“ DUNLOP”อย่างไรและค่าใช้ ัา่ ยในการส่งเสริ มการขายเป็ นอย่างไร
2. การขยายโรงงานปั ััุบนั บริ ษัทฯยังดาเนินการอยูห่ รื อไม่
3. ยอดขายบางส่วนลดลงและปัััุบนั ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สามารถต่อรองราคาสินค้ ากับลูกค้ าได้ หรื อไม่
ประธานชี ้แังให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังนี ้
1. เนื่องัากเครื่ องหมายการค้ า “ DURO” เป็ นเครื่ องหมายการค้ า ของบริ ษัทเอง ัึงมีนโยบายที่ัะส่งเสริ มในตลาด
อาเซีย่ น และตลาดในทวีปยุโรป ส่วนค่าใช้ ัา่ ยในการส่งเสริ มการขายสินค้ าไม่เท่ากัน ดูัากสอาวะการแข่งขันใน
ตลาด
2. การขยายโรงงานบริ ษัท ฯ อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
3. ราคาของวัตถุดิบเป็ นไปตามราคาตลาด การปรับราคาสินค้ าบริ ษัท ฯ ัะพิัารณาโดยเปรี ยบเทียบกับราคาสินค้ าของ
คูแ่ ข่งด้ วย ทังนี
้ ้บริษัทฯ ยังคงคุณอาพ และเทคโนโลยีการผลิต
คุณประวิทย์ วิโรัน์วงษ์ ชยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. ราคาขายตังแต่
้ ปี 2558 ันถึงปั ััุบนั บริ ษัท ฯ มีการปรับราคาขายหรื อไม่
2. ดูัากงบการเงินหน้ าที่ 69 บริ ษัทฯ มีเงินั่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อเครื่ องัักร ัานวน 6.4 ล้ าน บริ ษัทฯแผนการเพิ่ม
เครื่ องัักร หรื อการขยายกาลังการผลิตหรื อไม่
3. ในปี นี ้บริ ษัท ฯ มีแผนการเพิ่มกาลังการผลิตหรื อไม่
ประธานชี ้แังให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังนี ้
1. การปรับราคาสินค้ านัน้ บริ ษัท ฯ มีลกู ค้ าค่อนข้ างหลากหลาย เงื่อนไขทางการค้ าต่าง ๆ ก็แตกต่างกันในแต่ละลูกค้ า
2. ัากงบการเงินหน้ า 69 บริ ษัท ฯ มีการสัง่ ซื ้อเครื่ องัักรเพิ่มเติม
3. แผนการเพิ่มกาลังการผลิตบริ ษัทฯ อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. บริ ษัท ฯมีสหอาพแรงงานหรื อไม่
2. ปั ััุบนั บริ ษัทฯ ใช้ กาลังการผลิตกี่เปอร์ เซ็นต์
3. ปั ััุบนั รัฐบาลไทยส่งเสริ มให้ ใช้ ยางพารามากขึ ้นัะมีผลกระทบกับบริ ษัท ฯ อย่างไร
4. ปั ััุบนั บริ ษัท ฯใช้ กระแสไฟฟ้า บริ ษัท ฯ มีโครงการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์หรื อไม่
ประธานชี ้แังกับผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. ปั ััุบนั ที่บริ ษัท ฯ ไม่มีสหอาพแรงงาน
2. กาลังการผลิตของบริษัทฯ ณ ปั ััุบนั ประมาณร้ อยละ 85
3. ราคายางพาราเป็ นไปตามราคาตลาด
4. พลังงานแสงอาทิตย์ มีขนตอนที
ั้
ค่ อ่ นข้ างยุง่ ยาก และต้ องมีการเปลีย่ นแปลงอุปกรณ์ ทุก 2 ปี บริ ษัท ฯ ยังไม่ได้
ดาเนินการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
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ผู้ถือหุ้น คุณวิสตู ร ประยูรพันธ์รัตน์ มีคาถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. ตลอด 3 ปี ที่ผา่ นมา ยอดขายในตลาดอาเซีย่ น เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ บริ ษัท ฯ แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมา หรื อว่า
ยอดขายโตขึ ้นอย่างไร
2. เครื่ องหมายการค้ า “DURO” ัะโตในตลาดอาเซี่ยน ได้ มากน้ อยแค่ไหน
3. บริ ษัท ฯ มีกาไรและยอดขายเติบโตขึ ้น มีกลยุทธในการเพิม่ ยอดขายอย่างไร
4. กาลังการผลิตทังสองโรงงานร้
้
อยละ 85 สามารถบอกได้ หรื อไม่วา่ เฉพาะโรงงานที่ 2 ผลิตเฉพาะในส่วนของ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ร้ อยละเท่าไหร่
5. ทิศทางของตลาดยางรถัักรยาน และรถัักรยานยนต์ ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ ในมุมมองของผู้บริ หารเป็ น
อย่างไร
ประธานชี ้แังกับผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ผลประกอบการของบริษัท ฯ นันเัริ
้ ญเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ การตลาดก็มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ฝ่ ายขายของบริ ษัท ก็
สามารถหาส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ ้น
2. ัากยอดขายในปี 2558 เพิ่มขึ ้นมาัากปี 2557 บริ ษัทคาดหวังว่า ในปี 2559 ยอดขายัะเติบโตมากขึ ้น
3. เป็ นนโยบายของบริ ษัท ฯ ในการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ยอดขายให้ กบั บริ ษัท ฯ
4. กาลังการผลิตเฉพาะในส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ประมาณร้ อยละ 85 เช่นกัน และคาดว่าัะเพิ่มมากขึ ้นในปี นี ้
5. ในมุมมองของผู้บริ หารมีรายละเอียดมากมายในการชี ้แังกับผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นต้ องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม
สามารถสอบถามกับทีมผู้บริ หารหลังัากการประชุม ทังนี
้ ้บริ ษัท ฯ ขอยืนยันว่า ัะรักษาผลประโยชน์ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท
ประธานตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้ ว และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิม่ เติมอีก
เมื่อไม่มเี รื่ องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิัารณา ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม และกล่าวปิ ด
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.45 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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317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand.
Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เอกสารแนบ 3

ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับเสนอแต่ งตัง้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
อายุ

:
:

นางซู หมิง เฟิ น (MRS. SU, MING – FEN)
54 ปี

ประเอทกรรมการทีั่ ะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

การศึกษา

:

ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีและสถิติ
วิทยาลัยธุรกิัแห่งชาติ ไทเป
ประเทศสาธารณรัฐัีนไต้ หวัน
กาลังศึกษาปริ ญญาโทสาขาการบริ หารััดการธุรกิั
มหาวิทยาลัยพระัอมเั้ าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

-

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี :
2554-ปั ััุบนั

ประธาน

บริ ษัท ฮัวฟง
้ รับเบอร์ อินดัสทรี ัากัด

2554-ปั ััุบนั

ประธานและกรรมการผู้ัดั การ

บริ ษัท ฮัวฟง
้ รับเบอร์ (ไทยแลนด์)ัากัด(มหาชน)

2554-ปั ััุบนั

กรรมการผู้ัดั การ

บริ ษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ ้ง ัากัด

2557-ปั ััุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ดิ อเซ้ นต์ (ไทยแลนด์) ัากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

:

5.5 ปี

การเข้ าร่วมประชุม

:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้

การถือหุ้นในบริ ษัท

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิัการอื่น
กิัการบริ ษัทัดทะเบียน

:

1 บริ ษัท
บริ ษัท ฮัวฟง
้ รับเบอร์ อินดัสทรี ัากัด

กิัการที่มิใช่บริ ษัทัดทะเบียน

:

2 บริ ษัท
บริ ษัท เอช เอฟ ที โฮลดิ ้ง ัากัด
บริ ษัท ดิ อเซ้ นต์ (ไทยแลนด์) ัากัด

กิัการอื่นที่อาัทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : ไม่มี
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317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand.
Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับเสนอแต่ งตัง้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล

:

นายัาง ไท่ ซาน (MR. CHANG, TAI - SHAN)

อายุ

:

59 ปี

ประเอทกรรมการทีั่ ะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวัสอบ

การศึกษา

:

มัธยมศึกษาตอนต้ น
ประเทศสาธารณรัฐัีนไต้ หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

-

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี :
2557-ปั ััุบนั
2544-ปั ััุบนั
2535-ปั ััุบนั
2532-ปั ััุบนั

กรรมการ
ประธานบริ ษัท
ผู้ถือหุ้น
ประธานบริ ษัท

บริ ษัท ฮัวฟง
้ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) ัากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยงคิ (ัาง ซู) ไบซิเคิล ัากัด
บริ ษัท ยูนิวิคเตอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอร์ เปอร์ เรชัน่ ัากัด
บริ ษัท หมิง ไซเคิล อินดัสทรี ัากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

:

2 ปี

การเข้ าร่วมประชุม

:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/5 ครัง้

การถือหุ้นในบริ ษัท

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิัการอื่น
กิัการบริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการที่มิใช่บริ ษัทัดทะเบียน

:

3 บริ ษัท

กิัการอื่นที่อาัทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : ไม่มี
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317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand.
Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ อมูลท่ านที่ได้ รับเสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
ชื่อ – นามสกุล

:

นายเฉิน ัิ ้ง ถัง (MR.CHEN, CHING - TANG)

อายุ

:

33 ปี

ประเอทกรรมการทีั่ ะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

การศึกษา

:

วิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ 4

มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
:

ระบบการััดการงานวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

-

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี :
2559-ปั ััุบนั
2553-2559

ประธานเั้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้ัดั การฝ่ ายวิศวกรรม

การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

:

- ปี

การเข้ าร่วมประชุม

:

ไม่มี

การถือหุ้นในบริ ษัท

:

ไม่มี

บริ ษัท ฮัวฟง
้ รับเบอร์ อินดัสทรี ัากัด
PYPAT IP SERVICES Co., Ltd.

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิัการอื่น
กิัการบริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการที่มิใช่บริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการอื่นที่อาัทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : ไม่มี
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317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand.
Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ อมูลท่ านที่ได้ รับเสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
ชื่อ – นามสกุล

:

นายเัียง หยง ัง (MR.CHIANG JUNG TSUNG)

อายุ

:

54 ปี

ประเอทกรรมการทีั่ ะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

การศึกษา

:

ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ตงไฮ่ไต้ หวัน
ประเทศสาธารณรัฐัีนไต้ หวัน
กาลังศึกษาปริ ญญาโทสาขาการบริ หารััดการธุรกิั
มหาวิทยาลัยพระัอมเั้ าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

-

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี :
2553-ปั ััุบนั
2547-2552

รองผู้ัดั การทัว่ ไป
ผู้ัดั การโรงงาน 2

การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

:

- ปี

การเข้ าร่วมประชุม

:

ไม่มี

การถือหุ้นในบริ ษัท

:

ไม่มี

บริ ษัท ฮัวฟง
้ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) ัากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฮัวฟง
้ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) ัากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิัการอื่น
กิัการบริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการที่มิใช่บริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการอื่นที่อาัทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : ไม่มี
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317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand.
Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ อมูลท่ านที่ได้ รับเสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
ชื่อ – นามสกุล

:

นายเยน ัื ้อ เั๋อ ( MR.YEN, CHIH – CHE )

อายุ

:

41 ปี

ประเอทกรรมการทีั่ ะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

การศึกษา

:

ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
Cheng Shiu University

ปริ ญญาตรี สาขาการบริ หารธุรกิั
Dayeh University

ประเทศสาธารณรัฐัีนไต้ หวัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

-

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี :
2550-ปั ััุบนั
2543-2550

ประธาน
ผู้ัดั การ

Sin-Jian-Hua Hydropower materials CO.LTD
Jian-De Plastic Hydropower materials CO.LTD

การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

:

- ปี

การเข้ าร่วมประชุม

:

ไม่มี

การถือหุ้นในบริ ษัท

:

ไม่มี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิัการอื่น
กิัการบริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการที่มิใช่บริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการอื่นที่อาัทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : ไม่มี
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317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand.
Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ อมูลท่ านที่ได้ รับเสนอแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – นามสกุล

:

นายเลีย่ ว เฉิน ซวน โหยว ( MR.LIAO, CHEN HSUAN YU )

อายุ

:

35 ปี

ประเอทกรรมการทีั่ ะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวัสอบ

การศึกษา

:

ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ในเอเชีย
มหาวิทยาลัยบริ ตชิ โคลัมเบีย
บริ หารธุรกิัมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้ หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

การสัมมนาการตรวัสอบของบริษัทมหาชนัากัด พ.ศ. 2549 (ประเทศไต้ หวัน)
การััดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประัาปี 2559 (ประเทศไต้ หวัน)
กรรมการและกรรมการตรวัสอบกรณีศกึ ษา 2558 (ประเทศไต้ หวัน)
ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายการค้ าไต้ หวัน 2558 (ประเทศไต้ หวัน)

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี :
2557-2559
2555-2557

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริ หาร

การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท

:

- ปี

การเข้ าร่วมประชุม

:

ไม่มี

การถือหุ้นในบริ ษัท

:

ไม่มี

Taiwan Tea Corp.
Taiwan Tea Corp.

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิัการอื่น
กิัการบริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการที่มิใช่บริ ษัทัดทะเบียน

:

ไม่มี

กิัการอื่นที่อาัทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท : ไม่มี

17

317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand.
Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้ อบังคับของ
บริษัท ฮัว้ ฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน)
เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น

เอกสารแนบ 5

หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 16 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามัานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ในการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ ลงคะแนนเสียงให้ แก่ ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อ
เป็ นชื่อรายบุคคล หรื อหลายคนในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นัะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน
หรื อมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนัะใช้ สทิ ธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) แต่ัะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมาก
น้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตังกรรมการัะต้
้
องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
ข้ อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประัาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการหนึง่ ในสาม (1/3) ของัานวนคณะกรรมการในขณะนันพ้
้ นัาก
ตาแหน่ง ถ้ าัานวนกรรมการที่ัะพ้ นัากตาแหน่งไม่อาัแบ่งออกได้ พอดีหนึง่ ในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ ัานวนที่ใกล้ เคียงกันกับ
หนึง่ ในสาม (1/3) ของัานวนกรรมการทังหมด
้
กรรมการซึง่ พ้ นัากตาแหน่งอาัได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ให้ กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลาดับในการพ้ นัากตาแหน่งกรรมการตามวิธีการดังได้ กล่าวไว้ ในวรรคข้ างต้ น
ข้ อ 20 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาัลงมติให้ กรรมการคนใดออกัากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของัานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิที่ัะออกเสียงโดยมีัานวนหุ้นนับรวม
กันแล้ วได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของัานวนหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 23 กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการัากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นัะพิัารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของั านวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม โดยอาักาหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นัานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และัะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปันกว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นัะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกัากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึง่ ัะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาัากพนั
้
กงานหรื อลูกั้ างของบริ ษัทใน
อันที่ัะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกั้ างของบริ ษัท
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32

คณะกรรมการต้ องััดให้ มีการประชุมสามัญประัาปี ผ้ ถู ือหุ้นอายในสี่(4)เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกัากที่กล่าวไว้ แล้ วนี ้ ัะเรี ยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการัะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่ัะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของัานวนหุ้นที่ัาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อัานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของัานวนหุ้นที่ัาหน่ายได้ ทงหมดสามารถเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามั ญเมื่อไดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เันในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องััดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันัากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว

ข้ อ 33

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการััดทาเป็ นหนังสือ แั้ งนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่ัะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมทัง้
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เันว่า เป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิัารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว โดยััดส่งเอกสาร
ดังกล่าว ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียน เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเั็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมทังนี
้ ้ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่ใช้ เป็ นที่ประชุมัะอยูใ่ นัังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อสถานที่อื่นใดก็ตาม แล้ วแต่คณะกรรมการัะกาหนดก็ได้

ข้ อ 34

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะัากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของัานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมกัน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของัานวนหุ้นที่ัาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ัึงัะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง ัานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และใน
กรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเั็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่า ัะต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 35

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาัมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น ซึง่ บรรลุนิติอาวะเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะัะต้ องลงวันที่ และลายมือ
ชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้ ัะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม

ข้ อ 37

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ัะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสีย ง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของัานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หนึ่ง
หุ้นเป็ นหนึ่งเสียง
(ก) การขาย หรื อโอนกิัการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิัการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การตกลง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิัการ ของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ า
ััดการธุรกิัของบริ ษัท หรื อควบรวมกิัการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(ั) การเพิ่มหรื อลดทุนัดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การควบรวมกิัการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 38

กิัการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประัาปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิัารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิัการ ผลงานของบริ ษัท ในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิัารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิัารณาััดสรรเงินกาไร และประกาศั่ายเงินปันผล
(4) พิัารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการเก่าที่พ้นัากตาแหน่งตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิัารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดัานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิัการอื่นๆ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบทั่วไปซึ่งเป็ นที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน
Proxy (Form A) General and Simple Form
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.............................................
Shareholders’ Registration No.

เอกสารแนบ 6

ปิ ดอากร
แสตมป์ 20
บาท
Duty Stamp
Baht 20

เขียนที่...............................................................
Written At
วันที่.............เดือน........................พ.ศ................
Date
Month
Year
ข้ าพเั้ า...............................................................................สัญชาติ................................................................
I/we
Nationality
อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน…………............................ตาบล/แขวง.........................................................
Residing at
Road
Tambol/Kwaeng
อาเออ/เขต.............................................ัังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์........................
Amphur/Khet
Province
Postal code
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฮัว้ ฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Hwa Fong Rubber(Thailand) Public Company Limited
โดยถือหุ้นัานวนทังสิ
้ ้นรวม...........................หุ้นและออกเสียงลงคะแนน ได้ เท่ากับ...............................เสียง ดังนี ้
Holding the Total amount of
Shares and having the rights to vote equal to
votes as follow:
หุ้นสามัญ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้ เท่ากับ....................................เสียง
Ordinary Share
Share and having the rights to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้ เท่ากับ......................................เสียง
Preference Share
Share and having the rights to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint
(1) ชื่อ……………….…………………………….อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................
Name
age
years, residing at
ถนน……....................................ตาบล/แขวง...............................................อาเออ/เขต…………………………
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
ัังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรื อ
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ………....................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................
Name
age
years, residing at
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...............................................อาเออ/เขต.....................................
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
ัังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรื อ
Province
Postal Code
or

1.

2.

3.
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
(3) ชื่อ…………………………………………….อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่.......................................................
Name
age
years, residing at
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...............................................อาเออ/เขต..........................................
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
ัังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..................................
Province
Postal Code
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเั้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเั้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ซอย 9 ตาบลแพรกษาใหม่ อาเออเมืองสมุทรปราการ ัังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่ัะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in The Shareholder’s Annual General Meeting of 2017 on April 21, 2017
at 10.00 a.m , at Ball Room , Bangpoo Golf and Sport No. 191 Moo. 3, Bangpoo Industrial Estate Soi 9, T. Preakkasamai,
A. Muangsamutprakarn, Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned.
กิัการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเั้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting. It shall be deemed to be the actions performed by myself
ลงชื่อ/Signed...........................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(
)
ลงชื่อ/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงชื่อ/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงชื่อ/Signed............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
หมายเหตุ/Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะัะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกัานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.
The number of Shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ผู้ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้ นี ้ ดังต่อไปนี ้
เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นางซู หมิง เฟิ น ประธานกรรมการ อายุ 54 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาบลแพรกษา อาเออเมือง ัังหวัดสมุทรปราการ 10280
The Shareholder may appoint to the Chairman of the company, whose are disinterested of the equity agenda in this AGM.
to be the proxy as follow; Mrs.Su, Ming – Fen Age 54 years
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เอกสารแนบ 7
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to attend the Meeting
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการััดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทัดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมอาพันธ์ 2542 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทัดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ ัะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทัดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ัึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวัสอบเอกสารหรื อหลั กฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ เนื่องัากผู้ถือหุ้นบางรายอาัไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึง ปฏิบตั ิที่นามาใช้ บริ ษัทัึงขอสงวนสิทธิที่ัะผ่อนผันการยื่นแสดง
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละลายตามที่บริ ษัทฯ ัะพิัารณาเห็นเหมาะสม
The policy of the Board of the Stock Exchange of Thailand, date 19th February 1999, relating to good practices for holding of a Shareholders’ meeting,
aims to establish guidelines for listed companies to follow .This will create confidence to shareholder, investors and all relevant Parties. Accordingly, the company
believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which
should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the company reserves the right to waive any of
these requirements for some of the shareholder on a case by case basis, at the company’s sole discretion.
1. บุคคลธรรมดา/Natural person
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทย/Thai nationality
(ก) บัตรประัาตัวของผู้ถือหุ้น ( บัตรประัาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิั)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer);
or
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประัาตัวของผู้มอบฉันทะ และสาเนาบัตรประัาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดย
ผู้รับมอบอานาัไม่ัาเป็ นต้ องแสดงบัตรประชาชนตัวัริ งของผู้มอบอานาั หรือไม่กาหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปัากเอกสารหรื อหนังสือเวียนของทางการที่
เกี่ยวข้ อง
In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card or passport (in the case of foreigner) of the proxy.
The proxy does not need to show ID card of the shareholder. In addition to determining whether or not a document or letter from the
authorities concerned.
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น / Passport of Shareholder; or
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสาเนาบัตรประัาตัวหรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
In case of proxy, a copy of passport of the shareholder and a copy of identification card or passport (in the case of foreigner) of the proxy
2. นิติบุคคล/ Juristic person
2.1 นิติบคุ คลที่ัดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิัการค้ า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issue within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
(ข) สาเนาบัตรประัาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาัที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสาเนาบัตรประัาตัวหรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
A Copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including a copy of
identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2.2 นิติบคุ คลที่ัดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุ คล Corporate affidavit; and
(ข) สาเนาบัตรประัาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาัที่ได้ ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ พร้ อมสาเนาบัตรประัาตัว
หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
A Copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including a copy of
identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
ในกรณีของสาเนาเอกสารัะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่ัดั ทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พับลิค
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any document or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or
evidence should be notarized by a notary public.
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวัสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้ าร่วมประชุมเวลา 10.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน
2560 A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting before 10.00 a.m. on April 21, 2017.

22

317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand.
Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (มหำชน)
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เอกสารแนบ 8

แผนที่สถานที่จัดการประชุมบริษัท ฮัว้ ฟงรั บเบอร์ (ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน)
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