
หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้
ครงัที 1/2563

บริษทั ฟรูกูาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน)

วนัจนัทรที์ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.                      
ณ หอ้งประชมุ 1103 ชนั 11 อาคารกรงุเทพประกนัภยั

เลขที 25 ถนนสาทรใต ้แขวงท ุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพ 10120
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เอกสารทีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

และระเบยีบปฏิบติัในการประชุม

  

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 1/2563 ของ บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน)  

จะดําเนินการลงทะเบียนทหีน้าห้องประชมุ 1103 ชนั 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั เลขที 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ดงันนั เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะทีเข้าร่วมประชมุ   

โปรดเตรียมเอกสารเพือนํามาแสดงในวนัประชมุดงักลา่ว

1. เอกสารทผีู้ เข้าประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณี บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทาง ตอ่เจ้าหน้าที

เพือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ

(2) กรณีมอบฉนัทะ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุ

2.1 ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทแีนบมาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ พร้อมกรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชือทงัผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ

2.2 ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง   
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2.2 ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง   

ตอ่เจ้าหน้าที เพอืลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ

1.2 กรณี นิติบุคคล

กรณีมอบฉนัทะ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม

(1) ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ทแีนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม พร้อมกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชือทงัผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ ทงันี ผู้มอบฉนัทะทเีป็นนิติบคุคล ต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคล และประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี

(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทางของ    

ผู้ รับมอบอํานาจตอ่เจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสทิธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นได้ทกุวาระ

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย

2.3 การออกเสียงคะแนน ให้นบั หนงึหุ้น เป็นหนงึเสยีง  (1 หุ้น = 1 เสยีง)
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ข้อมลูทวัไปของบริษทัฯ และข้อมลูสาํคญัอืน

ขอ้มลูทวัไป

ชอืบรษิทั บรษิทั ฟูรูกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน)

ชอืยอ่หลกัทรพัย์ FMT

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107539000057

ทุนจดทะเบยีน 480,000,000.00 บาท (สรีอ้ยแปดสบิลา้นบาทถว้น)

ทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้ 480,000,000.00 บาท (สรีอ้ยแปดสบิลา้นบาทถว้น)

มูลคา่หุน้ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท (สบิบาทถว้น)

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ผลติและจาํหน่ายท่อทองแดงไรต้ะเขบ็ชนิดต่างๆ ทนํีาไปใชใ้นอุตสาหกรรมการผลติ

เครอืงปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ และเครอืงทําความเยน็ทวัไป

Website http://www.fmt.co.th

สถานทตีงัสาํนกังานใหญ่ 183 อาคารรเีจน้ทเ์ฮา้ส ์ชนั14 ถนนราชดํารหิ ์แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330

โทรศพัท์ 02 - 256 - 0641 ถงึ 50

โทรสาร 02 - 256 - 0651

สถานทตีงัโรงงาน 213 หมู ่4 ถนนมติรภาพ ตําบลทบักวาง อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ี18260

โทรศพัท์ 036 - 329 - 811 ถงึ 19

โทรสาร 036 - 329 - 822

ขอ้มลูของบุคคลอา้งองิอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง

นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั

สถานทตีงั 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์ 02 - 009 - 9000

โทรสาร 02 - 009 - 9991

Website http://www.set.or.th/tsd
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Website http://www.set.or.th/tsd

E – mail SETcontactCenter@set.or.th

ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2563            1)  นาย ทรงชยั  วงศพ์ริยิาภรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที 10996 หรอื 

                                            2)  นางสาว สรินุิช   วมิลสถติย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  8413 หรอื 

                                            3)  นาย สเุมธ แจง้สามส ี   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  9362

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั

เลขที 1 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร,์ ชนั 50 - 51

ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศพัท์ 02 - 677 - 2000 

โทรสาร 02 - 677 - 2222

Website http://www.kpmg.co.th

ขอ้มลูผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ 3 ปี (ปี 2561 - ปี 2563)

ผูต้รวจสอบภายใน บรษิทั อวีาย คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จาํกดั

ชนั 33 อาคารเลครชัดา, 193/136 - 137 ถนนรชัดาภเิษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศพัท์ 02 - 264 - 9090

โทรสาร 02 - 264 - 0789 - 90

Websit ey.com

ปี สํานกังาน คา่สอบบญัชีประจําปี (บาท)

2561 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  1,365,000.- บาท 

2562 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  1,405,000.- บาท 

2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  1,450,000.- บาท 



แผนทีสถานทีจดัการประชุม
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วนั เวลา และสถานทีประชุม
 วันจันทร์ท ี9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 น. 

ณ ห้องประชุม 1103 ชัน 11 อาคารกรุงเทพประกนัภัย 

เลขท ี25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง
 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี

 รถประจาํทางทผ่ีานหน้าอาคาร สาย 17, 62, 116, 149
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