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ที่ ฮฟ. 0012/2565 

 
        1  มีนาคม 2565 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 
 
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 
1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 
2.  รายงานประจ าปี 2564 พรอ้มด้วยงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม   

พ.ศ.  2564                                             
3.  ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
4.  ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งใหม่เพิ่มเติม 
5.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6.  หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
7.  เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
8.  แผนที่สถานที่จัดการประชุม 
 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ใน

วันอังคาร ที่ 26  เมษายน  2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี นิคม
อุตสาหกรรมบางปู  ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อม
ด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

 
วำระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว 
 
วำระท่ี  2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัท ประจ าปี  2564 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัทประจ าปี 

2564 
 
วำระท่ี  3  พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินส าหรับปี  ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2564 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบการเงินส าหรับปี 

ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
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วำระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจ าปี  2564  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลการด าเนินงานประจ าปี  2564 

( 1 มกราคม – 31  ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.425 บาท (ศูนย์จุดส่ีสองห้าบาท) โดยจ่ายจากก าไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดห้าบาท) รวมเป็นเงิน  55,966,915.50  บาท (ห้าสิบห้า
ล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ ) และกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.340 บาท  
(ศูนย์จุดสามส่ีศูนย์บาท) รวมเป็นเงิน 223,867,662.00 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสองบาท
ถ้วน) จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300  หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 279,834,577.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนสาม
หมื่นส่ีพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) และให้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)             
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 
วำระท่ี  5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง 

1. นายเยน หมิง ซัน   ต าแหน่งกรรมการ 
2. นายเยน จื้อ เจ๋อ  ต าแหน่งกรรมการ 
3. นายจวง จื้อ เหยา  ต าแหน่งกรรมการ 

ซ่ึงเป็นกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กลับเข้าด ารงต าแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยก าหนดอ านาจกรรมการ
ตามเดิม 

และเสนอแต่งตั้ง นายเยน ยุ่ย เสียน  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายเยน เย่า หนัน กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระโดย
กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
 
1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับ

การอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทย คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมาการที่อยู่ต่างประเทศหาก
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในประเทศไทยคนละ 40,000.00 บาท ( ส่ีหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสืออีเล็คทรอนิกส์ไม่ได้
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะได้คนละ 25,000.00 บาท( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้า
ร่วมประชุมกรรมการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 
2. ค่าตอบแทนรายปี 2565 

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 
ประธานกรรมการบริษทั 540,000.00 บาท 
กรรมการบริษัท 300,000.00 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000.00 บาท 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 350,000.00 บาท 
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วำระท่ี  6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี  2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  
1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016  
3. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251  

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยใน ปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท
ย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
จ านวน2,720,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 

วำระท่ี  7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
บริษัท ฯ ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม  

2565  จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 
ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ 
ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้ 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท www.duro.co.th 
จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
           นายเซิ่น กั๋ว หรง 
          ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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 

 
 

 

     
 

4 

เอกสารแนบ  1 รำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้ถอืหุน้ ครั้งที่  1/2564 

ของ 
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 วัน เวลา และสถานที่ประชุม  

ประชุมเมื่อวันที่  23  เมษายน  2564 เวลา  10.00 น. ณ บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 317  หมู่ 4 
ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  

 
เริ่มการประชุม 
มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 150   คน    นับจ านวนหุ้นได้ 

336,991,734 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 51.18 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ 

เลขานุการบริษัท ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด -19  ( Corona virus Disease 2019 (COVID – 19 ) )ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายจวง จื้อ เหยา เป็นประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ เลือก นายจวง จื้อ เหยา  เป็นประธานในที่ประชุม 
นายจวง จื้อ เหยา    ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แนะน า

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ 
1.  นายจวง จื้อ เหยา    กรรมการ 
2.  นายมนต์สยาม  สินวรพันธุ์   กรรมการตรวจสอบ 
 

  ในการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการออกเสียงและการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ  1 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะน าคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย  
 
 ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุม   เพื่อพิจารณาตามล าดับวาระดังต่อไปนี้ 
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วำระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2563 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่            
11  พฤษภาคม  2563 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  
  
              มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2563ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่        
11  พฤษภาคม  2563  ตามที่ประธานเสนอ  โดยมีคะแนนดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
วำระท่ี  2  พิจารณาและรับทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษัทประจ าปี 2563 

 ประธานได้รายงานผลการด าเนินการของบริษัท ในปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
 
 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ 
 

วำระท่ี  3  พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2563  ซ่ึงได้จัดท าและผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจ าปีที่บริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว  
            ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ          
(ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจ านวนหุ้นได้ 337,359,834 หุ้น ) 
 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2563 ตามที่ประธานเสนอ โดยมี
คะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ %  ของจ ำนวนหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 337,359,834 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง -     -  

 
 
 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ %  ของจ ำนวนหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 336,991,734 100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
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วำระท่ี   4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและประกาศจ่ายเงินปนัผลประจ าปี  2563 
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าป ี2563 ( 1มกราคม – 31 ธันวาคม2563)ในอัตราหุ้นละ 0.30 
บาท (สามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากก าไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122  บาทรวมเป็นเงิน  
80,328,984.60 บาท ( แปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)  และจ่ายจากก าไรของกิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.178 บาท รวมเป็นเงิน 117,201,305.40 บาท ( หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันสามร้อย
ห้าบาทส่ีสิบสตางค์ ) จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 658 ,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 197,530,290.00   บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
ล้านห้าแสนสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) โดยให้ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record  Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  
และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21  พฤษภาคม  2564 
 มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. นายพสุวุฒิ  วิไลนิรันดร์ ผู้รับมอบอ านาจบริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นผู้รับมอบฉันทะของลูกค้ากองทุนส่วน
บุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือ
หุ้น มีข้อสอบถามดังนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  ในปีนี้ 
ขอให้บริษัท ฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น 

 ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นได้ช้ีแจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท ฯ 
มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนส ารองอื่น ๆ และขอ
เวลาหารือระหว่างกรรมการและฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง 
 หลังจากหารือร่วมกันแล้ว ประธานได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากเดิม ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบตางค์) จ่ายเพิ่มเติมอีก 0.015  บาท ( ศูนย์จุดศูนย์
หนึ่งห้า บาท ) เป็นอัตราหุ้นละ 0.315 บาท (ศูนย์จุดสามหนึ่งห้าบาท) โดยจ่ายจากก าไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้
ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองสองบาท)  และจ่ายจากก าไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตรา
หุ้นละ 0.193 บาท( ศูนย์จุดสองศูนย์แปดบาท ) จากจ านวนหุ้น658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,406,804.50 บาท  (สองร้อยเจ็ด
ล้านสี่แสนหกพันแปดร้อยส่ีบาทห้าสิบสตางค์)  
 ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าใจถึงการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม
เพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มจากที่คณะกรรมการให้จา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2563 
(1มกราคม – 31 ธันวาคม2563)เพิ่มเติมอีก 0.015 บาท ( ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าบาท ) เป็นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.315 บาท 
(ศูนย์จุดสามหนึ่งห้าบาท)โดยจ่ายจากก าไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.122 บาท (ศูนย์จุด
หนึ่งสองสองบาท)  และจ่ายจากก าไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุน้ละ 0.193 บาท ( ศูนย์จุดหนึ่งเก้าสามบาท)
จากจ านวนหุ้น658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,406,804.50 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหกพันแปดร้อยส่ีบาทห้าสิบสตางค์ ) 
โดยให้ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record  Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21  
พฤษภาคม  2564 
 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้(ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจ านวนหุ้นได้ 337,991,734 หุ้น ) 
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มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ %  ของจ ำนวนหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 337,991,734    100 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 

 
วำระท่ี  5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งกรรมการต้องพ้นต าแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ มี 4 ท่าน คือ 

1. นายเซียว  จิ่น  หลง  ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายมนต์สยาม  สินวรพันธุ์ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางเฉี่ยน  เวน   ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  4. นายหลิน เจิ้น ยง   ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  จึงเสนอให้ทีป่ระชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จ านวน4 
ท่าน ดังนี ้

1. นายเซียว  จิ่น  หลง  ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายมนต์สยาม  สินวรพันธุ์ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางเฉี่ยน  เวน   ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  4. นายหลิน เจิ้น ยง   ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 ซ่ึงเป็นกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยก าหนดต าแหน่งและอ านาจ
กรรมการตามเดิม  
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2564  
ประกอบด้วย 

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับ
การอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ  25 ,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่
ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุม คนละ 40,000.00 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน)  (ในกรณีเข้าร่วมประชุมทางไกลฝ่าน
ระบบวีดีโอคอลเฟอร์เร้นท์ จะได้รับคนละ25,000.- บาท( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 2. ค่าตอบแทนรายปี 2564 
ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 

ประธานกรรมการบริษทั 540,000.00 บาท  
กรรมการบริษัท 300,000.00 บาท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000.00 บาท 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 350,000.00 บาท 
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  จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 
มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน กรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี ้
1. นายเซียว  จิ่น  หลง  ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายมนต์สยาม  สินวรพันธุ์ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางเฉี่ยน  เวน   ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  4. นายหลิน เจิ้น ยง   ต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
โดยก าหนดต าแหน่งและอ านาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 23  เมษายน  2564 เป็นต้นไป 
และมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2564  ประกอบด้วย 

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรรมการจะได้รับเงินเฉพาะที่ได้รับ
การอนุมัติเท่านั้น กรรมการที่อยู่ในประเทศไทยคนละ  25 ,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรรมการที่มีอยู่
ต่างประเทศหากเดินทางเข้ามาประชุม คนละ 40,000.00 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน)  (ในกรณีเข้าร่วมประชุมทางไกลฝ่าน
ระบบวีดีโอคอลเฟอร์เร้นท์ จะได้รับคนละ25,000.- บาท( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ) ต่อคนต่อครั้งทุกครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

2. ค่าตอบแทนรายปี 2564 
ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยปี 

ประธานกรรมการบริษทั     540,000.00    บาท 
กรรมการบริษัท 300,000.00 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000.00 บาท 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 350,000.00 บาท 

 
โดยมีคะแนนเสียงดังนี้(ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจ านวนหุ้นได้ 338,091,634 หุ้น ) 

 
มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ %  ของจ ำนวนหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 335,380,434 99.20 

ไม่เห็นด้วย                           2,711,200   0.80 
งดออกเสียง - - 

 
วำระท่ี  6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 
ประธานได้เสนอใหท้ี่ประชุมแตง่ตั้ง  
1   นางอนุทัย  ภูมิสุรกุล      ผู้สอบบัญชีรับใบอนญุาตเลขที่ 3873 
2.  นายกฤษณ์  ชัชวาลวงค์    ผู้สอบบัญชีรับใบอนญุาตเลขที่  5016 
3.  นายสง่า  โชคนิติสวัสดิ์                  ผู้สอบบัญชีรับใบอนญุาตเลขที่  11251 
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ในนามบริษัทไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ 
และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัดแทนได้    โดยก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี จ านวน  2,720,000.00 บาท  (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 ประธานได้สอบถามทีป่ระชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมขี้อถามหรือไม ่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับจ านวนหุ้นได้  
346,859,634 หุ้น ) 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง 
1   นางอนุทัย  ภูมิสุรกุล      ผู้สอบบัญชีรับใบอนญุาตเลขที ่ 3873 
2.  นายกฤษณ์  ชัชวาลวงค์    ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที ่ 5016 
3.  นายสง่า  โชคนิติสวัสดิ์                  ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที ่ 11251 
ในนามบริษัทไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทย่อย ในปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ 
และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอ
เอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัดแทนได้    โดยก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี จ านวน  2,720,000.00 บาท  (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

   
มติที่ลง จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ %  ของจ ำนวนหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 346,859,634 100 
ไม่เห็นด้วย  -    - 
งดออกเสียง    -  - 

  
วำระท่ี  7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานได้สอบถามทีป่ระชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีวาระอื่นใดเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  10.45 น. 
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เอกสารแนบ  3  
ข้อมูลกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับกำรเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 

 
ช่ือ – สกุล : นายเยน หมงิ ซัน   (MR.YEN, MING-SHAN) 
อาย ุ : 81 ป ี
ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณทติ ส าหรับผู้บรหิาร (EMBA) 

National Changhua University of Education 
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไต้หวัน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : – 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี 2555 - ปัจจบุัน กรรมการ 

บริษทั ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการ 

บริษทั ไต้หวันรบัเบอร์ แอนด์ อิลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด  
โซซิเอชั่น จ ากัด 

  กรรมการ 
บริษทั ไต้หวันรบัเบอร์ รีเซิร์ช แอนด์ เทสติ้  เซ็นเตอร ์

  กรรมการ 
บริษทั ไต้หวัน โพรวินเชียล อินดสัทรี แอสโซซิเอชั่น 

 2554 - ปัจจบุัน กรรมการ 
บริษทั ฮ้ัวฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จ ากัด 

 2552 - ปัจจบุัน ประธานบรษิัท 
บริษทั เซ่ิน ต้า อินเวสเมนท ์

 2546 - ปัจจบุัน กรรมการ 
บริษทั ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ซูโจว) 

 2536 - ปัจจบุัน กรรมการ 
บริษทั ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไชน่า) 

 2535 - ปัจจบุัน กรรมการ 
บริษทั ฮ้ัวฟง รับเบอร์ ยูเอสเอ อินดัสทรี ดูโร ไทร์ แอนด์ วีล จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั : 9 ปี  
*โดยเข้ารับต าแหน่งกรรมการบรษิัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 
การเข้าร่วมประชุม  : การประชุมกรรมการบริษทั  4/4  ครั้ง 
การถือหุ้นในบริษทั : 0.115%  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2564) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น 
      กิจการบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท 

   บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
   บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร์ อนิดัสทรี จ ากัด 

กิจการที่มิใช่บรษิัทจดทะเบียน : 7 บริษัท 
   บริษัท ไต้หวันรบัเบอร์ แอนด์ อิลาสโตเมอร์ อินดัสทรีแอด โซซิเอชั่น จ ากัด 
   บริษัท ไต้หวันรบัเบอร์ รีเซิร์ช แอนด์ เทสติ้  เซ็นเตอร ์
   บริษัท ไต้หวัน โพรวินเชียล อนิดัสทรี แอสโซซิเอชั่น 
   บริษัท เซ่ิน ต้า อินเวสเมนท ์
   บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ซูโจว) 
   บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไชน่า) 
   บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร์ ยเูอสเอ อินดัสทรี ดูโร ไทร์ แอนด์ วีล จ ากัด 

      กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท     :      ไม่ม ี
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ข้อมูลกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับกำรเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
 

ช่ือ – สกุล : นายเยน จื้อ เจ๋อ (MR. YEN, CHIH – CHE) 
อาย ุ : 45 ป ี
ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสถาปัตยกรรม Cheng Shiu University 

: ปริญญาตรีสาขาการบรหิารธุรกิจ Deyeh University  
ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : – 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี 2560 - ปัจจบุัน กรรมการ 

บริษทั ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
 2550 - ปัจจบุัน ประธาน 

Sin-Jian-Hua Hydropower materials Co., Ltd. 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั : 4 ปี  
*โดยเข้ารับต าแหน่งกรรมการบรษิัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน  2560 
การเข้าร่วมประชุม  : การประชุมกรรมการบริษทั  4/4  ครั้ง 
การถือหุ้นในบริษทั : 1.195% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2564) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น 
      กิจการบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท 

   บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
      กิจการที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน : 1 บริษัท 

   Sin-Jian-Hua Hydropower materials Co., Ltd. 
      กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท     :      ไม่ม ี
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ข้อมูลกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับกำรเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
 

ช่ือ – สกุล : นายจวง จื้อ เหยา  (MR. CHUANG, CHIH-YAO) 
อาย ุ : 45 ป ี
ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาการเงนิ 

มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : – 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี 2561 - ปัจจบุัน กรรมการ 

บริษทั ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
 2558 - ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ  

บริษทั ไทย ไบร์ท บาร์ จ ากัด 
 2553 - ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ  

บริษทั วี จี สตีล จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั : 2 ปี 6 เดือน  
*โดยเข้ารับต าแหน่งกรรมการบรษิัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 
การเข้าร่วมประชุม  :  การประชุมกรรมการบริษทั  4/4  ครั้ง 
การถือหุ้นในบริษทั :  0.091%  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2564) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น 
      กิจการบริษัทจดทะเบียน :  1 บริษทั 

    บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
      กิจการที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน :  2 บริษทั 

    บริษัท ไทย ไบร์ท บาร์ จ ากัด 
    บริษัท วี จี สตีล จ ากัด 

      กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท      :      ไม่มี 
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เอกสารแนบ  4  
ข้อมูลกรรมกำรท่ีได้รับเสนอแต่งตั้งใหม่เพิ่มเติม 

 
ช่ือ – สกุล : นายเยน ยุ่ย เสียน (MR.YEN, JUI – HSIEN) 
อาย ุ : 48 ป ี
ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
การศึกษา : National Changhua University of Education  (IMBA)  

สาขาบริหารธุรกิจ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : – 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี 2562 - ปัจจบุัน ผู้จัดการทั่วไป 

บริษทั เสียง รุ่ย คอนสตรคัช่ัน จ ากัด 
 2561 - ปัจจบุัน ผู้จัดการทั่วไป 

บริษทั มิจิ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

 2561 - ปัจจบุัน ผู้จัดการทั่วไป 
Xu-Fu Corporate Communities Co.,Ltd 

 2555 - ปัจจบุัน กรรมการบริษัท 
ซู ลอน อินดัสเทรียล จ ากัด 

 2537 - ปัจจบุัน ผู้จัดการทั่วไป 
Hsin-Tai Hardware & Electricity Materialand  Co.,Ltd 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั : -  
การเข้าร่วมประชุม  : - 
การถือหุ้นในบริษทั :  1.139%  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2564) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอื่น 
      กิจการบริษัทจดทะเบียน : - 
      กิจการที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน : 5 บริษัท 

  บริษัท เสียง รุ่ย คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
  บริษัท มิจิ คอนสตรคัช่ัน จ ากัด 
  Xu-Fu Corporate Communities Co.,Ltd 
  ซู ลอน อินดัสเทรียล จ ากัด 
  Hsin-Tai Hardware & Electricity Materialand  Co.,Ltd 

      กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษิัท     :      ไม่ม ี
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เอกสารแนบ  5 ข้อบงัคับของ 

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
เฉพำะส่วนที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 5 

คณะกรรมกำร 
 

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
 (2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

เป็นชื่อรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน หรือมีมติ
ใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใชส้ิทธิ์ตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผู้ไดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 (3) การออกเสียงลงคะแนน เพ่ือการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่เป็น
ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง 

 
ข้อ 17  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง 

ถ้าจ านวนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

 กรรมการซื้องพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับล าดับในการพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวรรคข้างต้น 
 
ข้อ 20  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงโดยมีจ านวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ข้อ 23  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
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หมวดที่ 6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบรัษัท  
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซื่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดสามารถเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถื อหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

 ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
 
ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือ แจ้งนัดประชุมโดยระบุ สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียด

ตามสมคสร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียน เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกัน
เป็นเวลาสาม (3) วัน 

 ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานท่ีอื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 
ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดรวมกัน และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีได้ท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีท่ีปรากฎว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่ง
หนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม  

 
ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ี และลายมือชื่อของ

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 
ข้อ 37 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมิสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่ง หุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง 

  (ก) การขาย หรือโอนกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น 
  (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ ของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจการของบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
  (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ฉ) การเลิกบริษัท 
  (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 
ข้อ 38 กิจการท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
 (1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัท ในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าบัญชี และ 
 (6) กิจการอื่น ๆ 
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เอกสารแนบ  6 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ง่ำยไม่ซับซ้อน 

Proxy (Form A)   General and Simple Form 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.............................................                  เขียนท่ี................................................................ 
Shareholders’ Registration No.                    Written At 

วันที่.............เดือน........................พ.ศ................ 
Date            Month                       Year 

1.              ข้าพเจ้า.....................................................................................สัญชาติ................................................................ 
                  I/we                Nationality 

อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน…………..................................ต าบล/แขวง..................................................... 
Residing at         Road                                                  Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
Amphur/Khet          Province      Postal code 

2.  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
 Being a shareholder of  Hwa Fong Rubber(Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม...........................หุ้นและออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ...........................เสียง ดงันี ้
Holding the Total amount of      Shares and having the rights to vote equal to         votes as follow: 

 หุ้นสามัญ.........................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ...........................เสียง 
 Ordinary  Share       Share                  and having the rights to vote equal to                      votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ...........................เสียง 
 Preference Share                     Share                    and having the rights to vote equal to                votes 
3.  ขอมอบฉันทะให้  Hereby appoint 
 (1) ชื่อ……………….…………………………….อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่................................................. 
       Name                                                age                   years, residing at 

     ถนน……....................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต………………………… 
      Road        Tambol/Kwaeng                                        Amphur/Khet 

     จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรือ 
     Province                                  Postal Code                                    or 
(2) ชื่อ………............................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่................................................ 

                         Name                     age                   years, residing at 
        ถนน...........................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต......................................... 
        Road                                          Tambol/Kwaeng                                       Amphur/Khet 
        จงัหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรือ 
        Province                     Postal Code           or 

 (3)   ชื่อ…………………………………………….อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่..................................................... 
                          Name                 age                   years, residing at 

        ถนน...........................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
         Road                         Tambol/Kwaeng                                       Amphur/Khet 
        จงัหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
        Province                     Postal Code                    
 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 

บาท 
Duty Stamp 

Baht 20 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่  1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี                            
นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึง่เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote in The Shareholder’s Annual General Meeting of 2022 on April 26, 2022  
at 10.00 a.m , at Hwa Fong Rubber (Thailand) Plc,  No. 317 Moo.4, Soi 6 C Bangpoo Industrial Estate , T. Preakkasa, A. Muangsamutprakarn, 
Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned. 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
                 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............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                         (                                             ) 
 
หมำยเหตุ/Remark 
 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง 
    ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
    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   ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้    
    เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นายจวง จื้อ เหยา  กรรมการ อายุ 46 ปี  
     อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
     The Shareholder may appoint to the  Director, whose are disinterested of the equity agenda in this AGM to be the proxy as follow                   

Mr. Chuang,  Chih - Yao  Age 46  years 
      317 Moo 4, Soi 6 C,  Bangpoo Industrial Estate Samutprakarn 10280 
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เอกสารแนบ  7 เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to attend the 
Meeting 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี  ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้
เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่น ามาใช้  บริษัทจึงขอสงวน
สิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท
ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 The policy of the Board of the Stock Exchange of Thailand, date 19 th 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, i nvestors and all 
relevant Parties. Accordingly, the company believes that an inspection of documents or evidence showing an identit y of the shareholder or a 
representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause tr ansparency, 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. บุคคลธรรมดำ/Natural person 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/Thai nationality 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น ( บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of 
state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ  และส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินท าง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบอ านาจไม่จ าเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอ านาจ หรือไม่
ก าหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง 
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  ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ  และส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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 
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2. นิติบุคคล/ Juristic person 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand  

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
Corporate affidavit, issue within 180 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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    นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand 
          (ก)     หนังสือรับรองนติิบุคคล 
  Corporate affidavit; and 

          (ข)    ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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. 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค  

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.  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้า
ร่วมประชุมเวลา 10.00 น.ของวันที่  26  เมษายน 2565    

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 26, 2022. 
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เอกสารแนบ  8  

แผนที่สถำนที่จัดประชุมบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
โทรศัพท์ : +66(0) 2709 6580 
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Ref. HF 0012/2022 
 

        March 1st ,2022 
 

Subject:           Notice on calling the Annual General Meeting of the Shareholders No.1/2022 

To:           Shareholders of Hwa Fong Rubber (Thailand) PCL. 

 

Attachment:   
1.   Copy of the minutes Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021 
2. Annual Report of the year 2021 and Financial Statements (As on December 31st, 2021) 
3. Profile of Directors, who are being proposed for re-appointment for another term 
4. Profile of Directors, who are being proposed for newly appointment 
5. Company's Articles of Association relating to the General Meeting of Shareholders  
6. Proxy according to the regulation of Department of Business Development, Ministry of Commerce 
7. Documents or Identifications of the Shareholder or a representative of the Shareholders to present 

prior attend the meeting 
8. Map of the meeting venue 

 
As the Board of Directors of Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited, has resolved to hold the 

Annual General Meeting of Shareholder for  year 2022 on Tuesday April 26th, 2022 at 10.00 a.m. at Hwa Fong Rubber 
(Thailand) Public Company Limited No. 317 Moo.4, Bangpoo Industrial estate Soi 6c, Preakasa, Muang sumutprakarn, 
Sumutprakarn. The agenda to be considered will be as follows:  

 
Agenda 1: To consider and certify minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021.  
Opinion of the Board of Directors: Considered and agreed for shareholders to certify the minutes of the Annual 
General Meeting of Shareholders No. 1/2021. 
 
Agenda 2: To acknowledge the performance of the Company for the year 2021. 
Opinion of the Board of the Directors: Considered and agreed for shareholders to acknowledge the 

performance of the Company for the year 2021. 
Agenda 3: To consider and approve the financial statements as on December 31st ,2021 
Opinion of the Board of the Directors: Considered and agreed for shareholders to approve the company’s 

balance sheet and financial statement as on December 31st ,2021 
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Agenda 4: To consider and approve the allocation of profit and announce dividend payment of the year 2021. 
Opinion of the Board of the Directors: Considered and agreed for shareholders to approve the annual dividend 

payment for the year 2021 (January 1st ,2021– December 31st , 2021) to Shareholders at the rate 0.425 Baht (Zero point 
four two five Baht) /share  which derived from profit under BOI Business at the rate 0.085 Baht (Zero point zero eight five 
Baht) /share total to 55,966,915.50 Baht (Fifty-five million, nine hundred and sixty-six thousand, nine hundred fifteen baht 
and fifty satang) and from profit under non-BOI Business at the rate 0.340 Baht (Zero point three four zero Baht) /share 
from the total 223,867,662.00 Baht (Two hundred and twenty-three million, eight hundred and sixty-seven thousand, six 
hundred and sixty-two baht) from the total of 658,434,300 shares (Par value (baht): 1.00) with total amount of 
279,834,577.50 Baht (Two hundred and seventy-nine million, eight hundred and thirty-four thousand, five hundred and 
seventy-seven baht fifty satang). The record date for the right to receive dividend has been set to May 6th ,2022 and 
dividend will be payable May 25th ,2022  

 
Agenda 5: To consider and appoint the directors to replace whose service of period is expired. Also, determine 

the remuneration of 2022. 
Opinion of the Board of the Directors:   
Considered and agreed for shareholders to consider and appoint 

1. Mr. Yen, Ming-Shan  Director 
2. Mr.Yen, Chih-Che  Director 
3. Mr. Chuang, Chih-Yao  Director 

The director  whose service of period is expired to return to their position. Nominate of Mr.Yen, Jui – Hsien as a 
Director, in replacement of Mr.Yen, Ya-Nan a director who retired by rotation. All above directors that they are suitable 
for the business of the company. And to propose to the Annual General Meeting of shareholder to consider the 
remuneration for the directors, independent director and audit committee are as follows: 

1. Remuneration for director, including travel expenses, accommodation fees, Airplane tickets and other 
expenses. Directors will receive only approved funds. The director, who are residents of Thailand, each of 25,000.00 
baht (Twenty five thousand baht). The director, who are foreign and resident abroad, each of 40,000.00 baht (Forty 
thousand baht). The director, who meeting via electronic media does not travel to Thailand, each of 25,000.00 baht 
(Twenty five thousand baht) per person per time for director who attends the Board of Director Meeting until further 
notice has been announced 
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2. Annual remuneration 2022. 
Positions Annual remuneration 
1. Chairman of the Board 540,000.00 Baht 
2. Directors 300,000.00 Baht 
3. Chairman of the Audit Committee 350,000.00 Baht 
4. Independent Director / Audit Committee 350,000.00 Baht 
Agenda 6: To consider and appoint the auditors and determine their remuneration of the year 2022. 
Opinion of the Board of Directors: Considered and agreed for shareholders to consider and appoint 
1.Mrs. Anuthai Phoomisurakul  Certified Public Account Registration No.3873  
2. Mr. Krit Chatchavalwong  Certified Public Account Registration No.5016  

  3. Mr. Sa-nga Chokenitisawat  Certified Public Account Registration No.11251 
The auditors from Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd. to be the company auditors and subsidiary company for the 
year 2022. One of the auditors conducts an audit and gave an opinion on the financial statements of the company and 
its subsidiaries. If the above-mentioned auditors are unable to perform their duties, Pricewaterhouse Coopers ABAS 
Ltd. can find other certified public accountants of Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd. The auditor's remuneration is 
2,720,000.00 Baht (Two million seven hundred twentythousand Baht only). 
 

Agenda 7: Other issues to consider (if any). 
The company has determined the list of shareholders that are eligible to attend the Annual General Meeting of 

Shareholders for the year 2022 (Record Date) on March 18th , 2022. Please be invited to attend the meeting at the date, 
time, and venue mentioned above. For any shareholder who cannot attend the meeting and wishes to appoint a third 
party to attend and vote on your behalf, please fill out and sign the attached proxy form A and submit to the company 
before the meeting and the company will affix revenue stamp on proxy form for shareholders. For the proxy form B and 
Form C please download at the company Website: www.duro.co.th. 

 
 

 Respectfully Yours, 
      
 
 
                               ( Mr.Shen, Kuo - Jung ) 

                                      Chairman 
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Attachment No.1 -- Translation -- 
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021 

Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 
Meetings of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 of Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company 
Limited held on April 23rd, 2021 at 10.00 a.m. at Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited No. 317 Moo.4, 
Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Preakasa , Muangsamutprakarn, Samutprakarn. 
 
The meeting commenced at 10.00 a.m. 
 
The meeting was 150 shareholders that present in person and by proxy, altogether holding 336,991,734 shares or 
51.18% of total shares amount 658,434,300 shares which has the right to attend the meeting and has the right vote thus 
constituting a quorum of the meeting pursuant to the articles of association of the company.  
The company's secretary informed to the meeting that due to the pandemic of the infectious disease with Coronavirus 
2019 or COVID-19. Chairman of the Board and  vice chairman can't came meeting with us.Therefore proposed to the 
meeting to select Mr. Chuang Chih-Yao as  chairman of the meeting. 
The meeting resolved to elect Mr. Chuang, Chih – Yao  was the chairman of the meeting.  
The Chairman welcomed and introduced Directors and Auditors who attended the meeting to the shareholders as 
follows; 

1.  Mr. Chuang, Chih – Yao    Director  
2.  Mr. Monsiam  Sinworaphan    Audit Committee 

 
The secretary of the meeting explained that the shareholders have the vote rights i.e. vote for, vote against or abstain 
equal to the amount of share held by them. One share equaled one  vote, Only vote against and abstentions would be 
counted and then be deducted from the total number to be the agreed vote. 
The shareholders acknowledged and then the Chairman entered the meeting to consider each agenda as follows:  
Agenda 1:  To consider and certify  minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Meeting of No. 1/2020   
Chairman proposed the meeting to consider and certify the minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting 
No.1/2020, held on May 11st, 2020 as per the copy provided to shareholders together with the notice for the meeting. 
Resolution:  The meeting considered and unanimously certified the minutes of the Shareholder’s Annual General 
Meeting No. 1/2020 on the meeting date of May 11st,2020 with the number of votes as follows: 

Votes Number of Votes 
% of the votes attending the 

meeting 
Approved 336,991,734 100 
Against - - 
Abstentions - - 
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Agenda 2:  To acknowledge the performance of the company for the year 2020. 
Chairman presented the company’s performance of 2020 to the meeting for acknowledgement, the details 

was apparent in the annual report which was provided to shareholders together with the notice for the meeting. 
Resolution:   The meeting acknowledged the company’s performance of 2020. 
 
Agenda 3: To consider and approve the company’s financial statement as on December 31st, 2020. 

The Chairman proposed the Meeting to consider and approve the  financial statement as on December 31st, 
2020  which was duly audited by auditor and the details was apparent in the annual report that was provided to 
shareholders together with the notice for the meeting.  

The chairman asked the meeting if there were any other questions but none of the shareholders replied. 
( During this agenda , the Shareholder attending the meeting total amount 337,359,834 Shares) 
Resolution   The meeting considered to unanimously certify and approved the financial statement as on                    
December 31st, 2020 with the number of votes as follows: 

Votes Number of Votes % of the votes attending the meeting 

Approved 337,359,834 100 
Against         - - 
Abstentions         - - 

 
Agenda 4   To consider and approve the allocation profit and  dividend payment for the year 2020. 

Chairman proposed the Meeting to consider and approve the dividend of the year 2020 (Performance on 
January 1st, 2020 – December 31st, 2020) to Shareholders at the rate of 0.30 Baht/share. The profit derived from the 
BOI Business to the shareholders at the rate of 0.122 Baht per share. The total amount is 80,328,984.60 Baht (eighty 
million, three hundred, twenty-eight thousand, nine hundred and eighty-four baht, sixty satang). In addition, the profit 
derived from the non-BOI Business at the rate of 0.178 Baht per share. The total amount is 117,201,305.40 Baht (one 
hundred seventeen million two hundred one thousand three hundred and five baht and forty satang). The record date 
for the right to receive the dividend on May 5th, 2021. The dividend will be paid on May 21st, 2021.  

A shareholder asked at the meeting as follows.   
1. Mr. Phasuwut Wilainirand, the proxy of SCB Securities Co., Ltd., is the proxy of Private Fund Clients, SCB 

Securities Co., Ltd. to exercise their rights to attend and vote in shareholders' meetings. He has a question as 
follows. Due to the situation of the pandemic of coronavirus 2019 or the “COVID-19” this year, the company 
would like to consider the distribution of the additional dividend to shareholders.  
The chairman appreciated the shareholder's recommendation that clarifying the inquiries of the shareholders 

and the dividend payment according to the Company's policy.  The company has the policy to pay the dividends at the 
rate of not less than 30% of the net profit after corporate  the income tax and other reserves. In addition, he will consult 
with the directors and the accounting and finance department of the company to reconsider the dividend payment. 
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After discussion The Chairman explained to the shareholders that in order to any impact on the Company's 
working capital, therefore, he proposed the shareholders' meeting to consider the distribution of the additional dividend. 
The original distribution of the dividend at the rate of 0.30 Baht per share (thirty satang) to additional payment at the rate 
of 0.015 Baht (zero points zero one five Baht), is the rate of 0.315 Baht per share (zero points, three, one, five Baht). 
According to pay from the profit under BOI Business to the shareholders at the rate of 0.122 Baht per share (zero points, 
two, two Baht) and, the payment from the non-BOI Business at the rate of 0.193 Baht per share (zero point one nine 
three Baht).  The total amount is 207,406,804.50 Baht (two hundred seven million four hundred six thousand eight 
hundred and four Baht fifty satang). 

The Chairman thanked the shareholders for their recommendation and comprehension of the Company's 
investment. When there were no additional questions from the shareholders, the Chairman requested the meeting to 
cast the votes. 

Resolution  The Meeting unanimously approved the dividend of the year 2020 (Performance on January 1st, 2020 – 
December 31st, 2020) to Shareholders in the addition to 0.015 Baht (zero points zero one five Baht). The distribution of 
the dividend at the rate of 0.315 baht per share (zero point three one Five Baht). The profit derived from the BOI Business 
to the shareholders at the rate of 0.122 Baht per share (zero points one two two Baht). In addition, the profit derived from 
the non-BOI Business at the rate of 0.193 Baht per share (zero point one nine three Baht). Number of issued 658,434,300 
shares. The total amount is 207,406,804.50 Baht (two hundred seven million four hundred six thousand eight hundred and 
four Baht fifty satang). The record date to receive the dividend on May 5th , 2020. The dividend will be paid on May 21st, 
2021.  

There were the votes as follows. ( During this agenda , the Shareholder attending the meeting total amount 
337,991,734 Shares) 

 

Votes Number of Votes 
% of the votes attending the 

meeting 
Approved 337,991,734 100 
Against         - - 
Abstentions         - - 
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Agenda 5: To consider and appoint the directors to replace whose service of period is expired. Also, determine the 
remuneration of 2021. 

The Chairman informed in the meeting that there will be one-third of the directors retired by rotation every year, 
and this year there were 4 directors as following names; 

1 MR. HSIAO CHIN-LUNG  Chairman of Audit Committee 
 2)  MR. MONSIAM SINWORAPHAN Audit Committee 
 3)  MRS. SYUAN WEN   Audit Committee 
 4)MR. CHENG-YUNG LIN   Audit Committee 

  Therefore, the meeting of Shareholder was proposed to consider and appoint the directors whose period of 
office has expired to return to their position. Those 4 persons are listed below: 

 1)  MR. HSIAO CHIN-LUNG  Chairman of Audit Committee/ Independent  Director 
2)  MR. MONSIAM SINWORAPHAN Audit Committee/ Independent  Director 

 3)  MRS. SYUAN WEN   Audit Committee/ Independent Director 
 4) MR. CHENG-YUNG LIN   Audit Committee / Independent Director 

  It is hereby proposed to the Annual General Meeting of shareholder, those directors whose term of office has 
expired will be returned to their position with duties and authorities as previously.  
  Chairman also proposed to the Annual General Meeting of shareholder to consider the remuneration for the 
directors, independent directors and audit committees of 2021 as follows: 

 1. Remuneration to the director who attends the Board of Director Meeting including travel expenses, 
accommodation, airfare, and other expenses. The director who lives in Thailand has the remuneration amounting to 
25,000.00 Baht (Twenty-five thousand Baht). The director who lives overseas and goes to attend the meeting has the 
remuneration amounting to 40,000.00 Baht (forty thousand Baht). (In case of attending the meeting by the 
teleconference through the video call system, they will receive the remuneration amounting to 25,000.00 Baht (Twenty-
five thousand Baht)). The remuneration is received per person per time until further notice has been announced. 

 2. Annual remuneration 2021 
Positions Annual remuneration 

Chairman of the Board 540,000.00 Baht 
Directors 300,000.00 Baht 
Chairman of the Audit Committee 350,000.00 Baht 
Independent Director / Audit Committee 350,000.00 Baht 

 
To request to the Annual General Meeting of Shareholder to consider approval. 
Resolution  The Meeting approved the Director whose service of period is expired to return to their position of                  
4 directors. There are the appointed directors as follows. 
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1)  MR. HSIAO CHIN-LUNG  Chairman of Audit Committee/ Independent  Director 
2)  MR. MONSIAM SINWORAPHAN Audit Committee/ Independent  Director 

 3)  MRS. SYUAN WEN   Audit Committee/ Independent Director 
 4) MR. CHENG-YUNG LIN  Audit Committee / Independent Director 
According to their duties and authorities as previously. The announcement is effective from 23 rd April 2021 

onwards. 
And the meeting approved remuneration for the directors, independent directors, and audit committees for the 

year of 2021 as following: 
 1. Remuneration to the director who attends the Board of Director Meeting including travel expenses, 

accommodation fees, airfare, and other expenses, Director will receive the remuneration from approval only. The 
director who lives in Thailand receives the remuneration each of 25,000.00 Baht (Twenty-five thousand Baht). The 
director who lives overseas and goes to attend the meeting receives the remuneration each of 40,000.00 baht (forty 
thousand Baht). (In case of attending the meeting by the teleconference through the video call system, they will receive 
the remuneration each of 25,000.00 Baht (Twenty-five thousand Baht)). The remuneration is received per person per 
time that the director attends the Board of Director Meeting until further notice has been announced. 

 2. Annual remuneration 2021 
Positions Annual remuneration 

Chairman of the Board 540,000.00 Baht 
Directors 300,000.00 Baht 
Chairman of the Audit Committee 350,000.00 Baht 
Independent Director / Audit Committee 350,000.00 Baht 

 
There were the votes as follows. (During this agenda , the Shareholder attending the meeting total amount 

338,091,634 Shares) 

       Votes Number of Votes 
% of the votes attending the 

meeting 
Approved 335,380,434 99.20 
Against 2,711,200 0.80 
Abstentions - - 

 
Agenda 6  To consider and appoint the auditor and defined the remuneration of the year 2021. 

Chairman proposed the meeting to appoint the auditor as follows. 
 

1. Mrs.Anutai   Phumsurakul                 Certified Public Account Registration  No. 3873 
2. Mr.Krit  Chatevalwong                               Certified Public Account Registration  No. 5016 
3. Mr.Sa-nga  Chokenitisawat                Certified Public Account Registration  No. 11251 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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 
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The auditors from Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd., has been the auditor of the company and the 
subsidiaries in the year 2021. Whereas some auditors will audit and express an opinion on the financial statements of 
the company and subsidiaries. In the case of the auditor who was approved cannot perform the work. Pricewaterhouse 
Coopers ABAS Ltd., will prepare the other auditor to perform the work instead. The remuneration for the auditor was set 
amounts of 2,720,000.00 Baht (two million, seven hundred and twenty thousand Baht). 

The Chairman inquired the meeting whether any shareholders had any questions or not. 
When there were no additional questions from the shareholders, the Chairman requested the meeting to cast 

the votes. (During this agenda , the Shareholder attending the meeting total amount 346,859,634 Shares) 
 
Resolution  The meeting considered and resolved to appointment unanimously. 
 1 Mrs.Anutai   Phumsurakul                 Certified Public Account Registration  No. 3873 
2. Mr.Krit  Chatevalwong                                Certified Public Account Registration  No. 5016 
3. Mr.Sa-nga  Chokenitisawat                Certified Public Account Registration  No. 11251 

 
On behalf of Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd., has been the auditor of the company and the subsidiaries in 

the year 2021. Whereas some auditors will audit and express an opinion on the financial statements of the company and 
subsidiaries. In the case of the auditor who was approved cannot perform the work. Pricewaterhouse Coopers ABAS 
Ltd., will prepare the other auditor to perform the work instead. The remuneration for the auditor was set amounts of 
2,720,000.00 Baht (two million, seven hundred and twenty thousand Baht). 
 

       Votes Number of Votes 
% of the votes attending the 

meeting 
Approved 346,859,634 100 
Against - - 
Abstentions - - 

 
Agenda 7   To consider the other issues (if any).  
The Chairman asked to the Meeting, Have any persons to additional agendas for consider? 

When there are no further agendas to the meeting for consideration.  
The Chairman presented the thanksgiving to all shareholders for their attendance and closed the meeting. 
The meeting closed at 10.45 a.m. 
 
 
 
 
 

 
 

 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
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Attachment No.3  
Profile of proposed directors who are retired by rotation 

 
Name : MR.YEN, MING-SHAN 
Age : 81 years 
Proposed Position : Director 
Education : EMBA, National Changhua University of Education 

: Voc. Cert-Taiwan 
Director Training : – 
Work experiences 2012 – Present Director 

Hwa Fong Rubber (Thailand) PLC. 
  Director 

Taiwan Rubber and Elastomer Industry Association Co.,Ltd. 
  Director 

Taiwan Rubber Research and Testing Center 
  Director 

Taiwan Provincial Industry Association 
 2011 – Present Director 

Hwa Fong Rubber Industry Co., Ltd. 
 2009 – Present Chairman 

Shenda Investment Co., Ltd. 
 2003 – Present Director 

Hwa Fong Rubber (Suzhou) 
 1993 – Present Director 

Hwa Fong Rubber (China) 
 1992 – Present Director 

Hwa Fond Rubber USA Duro Tire and Wheel Co.,Ltd. 
Position in Director of the Board of HFT : 9 years  
* Incumbent on Aug, 11th, 2012 
Attendance : Board of Director Meeting 4 of 4 times 
Shareholding in HFT : 0.115%  (as of  December  30, 2021) 
Current position as Director or Management in other organization 
      Listed companies : 2 Companies 

   Hwa Fong Rubber (Thailand) PLC. 
   Hwa Fong Rubber Industry Co., Ltd. 

       



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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 
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      Non-listed companies : 7 Companies 
   Taiwan Rubber and Elastomer Industry Association Co.,Ltd. 
   Taiwan Rubber Research and Testing Center 
   Taiwan Provincial Industry Association 
   Shenda Investment 
   Hwa Fong Rubber (Suzhou) 
   Hwa Fong Rubber (China) 
   Hwa Fond Rubber USA Duro Tire and Wheel Co.,Ltd. 

      Other company with  potential in conflict of interest :       :      None 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
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Profile of proposed directors who are retired by rotation 
 

Name : MR. YEN, CHIH – CHE 
Age : 45 years 
Proposed Position : Director 
Education : Architectural Engineering department Chenge Shiu University 

: Bachelor of Business Administation Deyeh University 
The Republic of China (Taiwan) 

Director Training : – 
Work experiences 2017 – Present Director 

Hwa Fong Rubber (Thailand) PLC. 
 2007 – Present ChairmanSin-Jian-Hua Hydropower materials Co., Ltd. 
Position in Director of the Board of HFT : 4 years  
* Incumbent on Apr, 21st, 2017 
Attendance : Board of Director Meeting 4 of 4 times 
Shareholding in HFT : 1.195%  (as of  December  30, 2021) 
Current position as Director or Management in other organization 
      Listed companies : 1 Company 

  Hwa Fong Rubber (Thailand) PLC. 
      Non-listed companies : 1 Company 

Sin-Jian-Hua Hydropower materials Co., Ltd. 
      Other company with  potential in conflict of interest :       :      None 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
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Profile of proposed directors who are retired by rotation 
 

Name : MR. CHUANG, CHIH-YAO 
Age : 45 years 
Proposed Position : Director (Executive Director) 
Education : B. Sc. (Finance)  

Arizona State University – United State of America 
Director Training : – 
Work experiences 2018 – Present Director 

Hwa Fong Rubber (Thailand) PLC. 
 2015 – Present Managing Director  

Thai Bright Bar Co., Ltd. 
 2010 – Present Managing Director  

VG Steel Co., Ltd. 
Position in Director of the Board of HFT : 2 years 6 months 
*Incumbent on Jun, 08th, 2018  

Attendance :  Board of Director Meeting – 4 of 4 times 
Shareholding in HFT :  0.091%  (as of  December  30, 2021) 
Current position as Director or Management in other organization 
      Listed companies : 1 Company 

  Hwa Fong Rubber (Thailand) PLC. 
      Non-listed companies : 2 Companies 

  Thai Bright Bar Co., Ltd. 
  VG Steel Co., Ltd. 

      Other company with  potential in conflict of interest :       :      None 
  
  

 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
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Tel: (66) 2-7096580 Fax: Sales Dept: (66) 2-3240483-4, Purchase Dept: (66) 2-3240481, Factory Office: (66) 2-7096593 

 
 

 

     
 

14 

Attachment No.4 

 
 

Profile of Directors, who are being proposed for newly appointment 
 

Name : MR.YEN, JUI – HSIEN 
Age : 48 years 
Proposed Position : Director 
Education : National Changhua University of Education  (IMBA)  

Business Administration 
Director Training : – 
Work experiences 2019 - present General Manger 

Xiang-Rui Construction Co.,Ltd 
 2018 - present General Manger 

Mi-Ji Construction Co.,Ltd 
 2018 - present General Manger 

Xu-Fu Corporate Communities Co.,Ltd 
 2012 - present Director 

Zu-Lon Industrial Co.,Ltd. 
 1994 - present Director 

Hsin-Tai Hardware & Electricity Materialand  Co.,Ltd 
Position in Director of the Board of HFT : -  
Attendance : - 
Shareholding in HFT :  1.139%  (as of  December  30, 2021) 
Current position as Director or Management in other organization 
      Listed companies : 
      Non-listed companies : 5 Companies 

  Xiang-Rui Construction Co.,Ltd 
  Mi-Ji Construction Co.,Ltd 
  Xu-Fu Corporate Communities Co.,Ltd 
  Zu-Lon Industrial Co.,Ltd. 
  Hsin-Tai Hardware & Electricity Materialand  Co.,Ltd 

      Other company with  potential in conflict of interest :       :      None 

 
 
 

 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
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Attachment No.5  

The Memorandum of Article of Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited  
The relating part of Shareholder Meeting 

 
CHAPTER 5 

Board of Directors 
 

Clause. 16 Directors shall be elected at the meeting of shareholders in accordance with the following rules and procedures:  
(1) Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares held.  
(2) Each shareholder may exercise all the votes he or she has under (1) to elect one or several persons as director or directors.            
If several persons are to be elected as directors, the shareholder may allot his or her votes to any person in any number.  
(3) After the vote, the candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes received to the lowes t. In the 
case of there is an equality of votes cast for candidates the Chairman shall have a casting vote.  
 
Clause. 17 At every annual ordinary meeting, one-third (1/3) of the directors shall vacate in proportion. If the number of directors is 
not a multiple of three, the number of directors closest to one-third (1/3) shall vacate.  
A director who vacates office under this section may be re-elected.  
The rank of directors vacate in their proportion shall be agreed by directors.  
 
Clause. 20 The meeting of shareholders may pass a resolution removing any director from office prior to vacancy as a result of the 
termination of the term of office of the director, by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the number of shareholders attending 
the meeting and having the right to vote and the total number of shares being not less than half of the number of shares held by the 
shareholders attending the meeting and having the right to vote.  
 
Clause. 23 Directors have the right of remuneration under the resolution of the meeting of shareholders based on a vote of not less 
than two-thirds of the total number of votes of the shareholders attending the meeting. The director will receive fixed remuneration 
or specific remuneration which determine by period until further notice has been announced. In addition directors have the right to 
receive the allowance and any welfare as company regulation.  
 
The detail under paragraph one will not be affected to the right of director who was appointed from the company’s employee that 
will be received the remuneration and the profit in the part of company’s employee. 
 
 
 
 
 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
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Chapter 6 
Shareholder Meeting 

Clause. 32 The board of directors shall call a meeting of shareholders which is an annual ordinary meeting of shareholders within four (4) months of the last day of the accounting year of 
the Company.  
The meeting of shareholders other than the one referred to in paragraph one shall be called extraordinary meetings. The board of directors may call an extraordinary meeting of 
shareholders any time the board considers it expedient to do so.  
Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth (1/5) of the total number of shares sold or shareholders amounting to not less than twenty-five (25) persons holding 
shares amounting to not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold may, by subscribing their names, request the board of directors to call an extraordinary meeting at 
any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request.  
In this regard, the board of directors shall proceed to call a meeting of shareholders to be held within one (1) month as from the date the request is received from the shareholders.  
Clause. 33 In calling a meeting of shareholders, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting that indicates the place, date, time, agenda of the meeting and the 
matters to be proposed to the meeting together with sufficient detail by indicating clearly whether it is the matter proposed for information, for approval or for consideration, as the case 
may be, including the opinions of the board of directors in the said matters, and shall be delivered to the shareholders and the Registrar for their information not less than seven (7) days 
prior to the date of the meeting. The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper not less than three (3) days prior to the date of the meeting. The place of the 
meeting under paragraph one shall be in the locality in which the head office of the company is located or in a nearby Province, unless otherwise stipulated by the articles of association.  
Clause. 34 In a meeting of shareholders, there shall be shareholders and proxies (if any) attending at the meeting amounting to not less than twenty-five (25) persons or not less than one 
half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold to constitute a 
quorum. At any meeting of shareholders, in the case where one hour has passed since the time for which the meeting is scheduled and the number of shareholders attending the meeting is 
still inadequate for a quorum as prescribed under paragraph one, if such meeting of shareholders was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If 
such meeting of shareholders was not  
Called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) 
days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required.  
Clause. 35 In a meeting of shareholders, Shareholder can be grant proxy to a person who has a lawful age attend the meeting and having the right for voting. The proxy form shall be 
identifying the date signature of Grantor and proxy as fixed by the registrar. A proxy shall be summit the proxy form to the Chairman of Director or assign person from Chairman of 
Director at the meeting prior a meeting start.  
Clause. 37 A resolution of the meeting of shareholders shall be made by the following votes:  
(1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall have an 
additional vote as a casting vote;  
(2) In the following cases, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:  

(A) The sale or transfer of the whole or important parts of the business of the company to other persons;  
(B) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the company;  

(C) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a hire of the whole or important parts of the business of the company, the entrustment of the 
management of the business of the company to any other person or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing;  
(D) The amendment of The Memorandum of Association or The Memorandum of Article.  
(E) Increasing or decreasing the company’s paid-up capital.  
(F) Dissolution.  
(G) Amalgamation.  

Clause. 38 The company will be calling the Annual General Meeting of Shareholder for consider the company operation as below issue.  
(1) To consider the report of director for the company’s performance as the recent year.  
(2) To consider and approve the company’s balance sheet and financial statement.  
(3) To consider the appropriate profit and dividend payment.  
(4) To consider and appoint the directors to replace whose service of period is expired determine the remuneration.  
(5) To consider and appoint the auditors and determine their remuneration.  
(6) To consider the other issues (if any). 

 
 

 

 

 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
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Attachment No.6 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ง่ำยไม่ซับซ้อน 

Proxy (Form A)   General and Simple Form 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.............................................                  เขียนท่ี................................................................ 
Shareholders’ Registration No.                    Written At 

วันที่.............เดือน........................พ.ศ................ 
Date            Month                       Year 

1.              ข้าพเจ้า.....................................................................................สัญชาติ................................................................ 
                  I/we                Nationality 

อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน…………..................................ต าบล/แขวง..................................................... 
Residing at         Road                                                  Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
Amphur/Khet          Province      Postal code 

2.  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
 Being a shareholder of  Hwa Fong Rubber(Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม...........................หุ้นและออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ...........................เสียง ดงันี ้
Holding the Total amount of      Shares and having the rights to vote equal to         votes as follow: 

 หุ้นสามัญ.........................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ...........................เสียง 
 Ordinary  Share       Share                  and having the rights to vote equal to                      votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ....................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ...........................เสียง 
 Preference Share                     Share                    and having the rights to vote equal to                votes 
3.  ขอมอบฉันทะให้  Hereby appoint 
 (1) ชื่อ……………….…………………………….อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่................................................. 
       Name                                                age                   years, residing at 

     ถนน……....................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต………………………… 
      Road        Tambol/Kwaeng                                        Amphur/Khet 

     จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรือ 
     Province                                  Postal Code                                    or 
(2) ชื่อ………............................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่................................................ 

                         Name                     age                   years, residing at 
        ถนน...........................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต......................................... 
        Road                                          Tambol/Kwaeng                                       Amphur/Khet 
        จงัหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรือ 
        Province                     Postal Code           or 

 (3)   ชื่อ…………………………………………….อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่..................................................... 
                          Name                 age                   years, residing at 

        ถนน...........................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
         Road                         Tambol/Kwaeng                                       Amphur/Khet 
        จงัหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
        Province                     Postal Code                    
 

ปิดอากร 
แสตมป์ 20 

บาท 
Duty Stamp 

Baht 20 



บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์  (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่  1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี                            
นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึง่เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote in The Shareholder’s Annual General Meeting of 2022 on April 26, 2022  
at 10.00 a.m , at Hwa Fong Rubber (Thailand) Plc,  No. 317 Moo.4, Soi 6 C Bangpoo Industrial Estate , T. Preakkasa, A. Muangsamutprakarn, 
Samutprakarn or such other date, time and place as the meeting mat be adjourned. 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
                 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............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                         (                                             ) 
 
หมำยเหตุ/Remark 
 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง 
    ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
    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   ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้    
    เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น คือ นายจวง จื้อ เหยา  กรรมการ อายุ 46 ปี  
     อยู่บ้านเลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
     The Shareholder may appoint to the  Director, whose are disinterested of the equity agenda in this AGM to be the proxy as follow                   

Mr. Chuang,  Chih - Yao  Age 46  years 
      317 Moo 4, Soi 6 C,  Bangpoo Industrial Estate Samutprakarn 10280 
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Attachment No.7 

 
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to attend the 
Meeting 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี  ซึ่งจะเป็นการสร้างความ เชื่อม่ันให้
เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยคว ามโปร่งใส ชอบธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่น ามาใช้  บริษัทจึงขอสงวน
สิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท
ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 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 shareholde r, 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 tr ansparency, fair 
and benefits to the shareholders. However, the company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholder o n a 
case by case basis, at the company’s sole discretion. 

1. บุคคลธรรมดำ/Natural person 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/Thai nationality 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น ( บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of 
state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ  และส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบอ านาจไม่จ าเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอ านาจ หรือไม่
ก าหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง 
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  ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ  และส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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 
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2. นิติบุคคล/ Juristic person 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand  

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 180 วัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
Corporate affidavit, issue within 180 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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    นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand 
          (ก)     หนังสือรับรองนติิบุคคล 
  Corporate affidavit; and 

          (ข)    ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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. 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค  

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. 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้า
ร่วมประชุมเวลา 10.00 น.ของวันที่  26  เมษายน 2565    

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 26, 2022. 
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Attachment no.8  

Map of Annual General Meeting Of Shareholders No.1/2022 
Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited 
317 Moo 4, Soi 6C Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280. Thailand. 
Tel: (66) 2-7096580 
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