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รายงานประจําปี 2562

พรอ้มงบการเงิน สําหรบัรอบปีบญัชี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

นําส่งในรูปแบบ QR Code
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คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดคุณสมบัติของกรรมการอสิระ ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เรือง คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ ดังน ี
 
1) ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของทุนทชีาํระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัททเีกยีวข้อง ทงันี ให้นับรวม

หุ้นทถีอืโดยผู้เกยีวข้องด้วย 
 
2) เป็นกรรมการทไีม่มสี่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัททเีกยีวข้อง หรือผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท 
 

3) เป็นกรรมการทไีม่มผีลประโยชน์ หรือมสี่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทงัในด้านการเงิน และการบริหารงาน  

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

4) เป็นกรรมการทไีม่ใช่เป็นผู้ทเีกยีวข้อง หรือเป็นญาตสินิทของผู้บริหาร หรือของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

5) ไม่เป็นกรรมการทไีด้รับการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซงึเป็นผู้ที

เกยีวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
6) ไม่เป็นบุคคลทมีีชืออยู่ในบญัชีรายชอืบุคคลทตีลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหน็ว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบงัคบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
7) ไม่มลีักษณะอนืใดททีาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
 
7) ไม่มลีักษณะอนืใดททีาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
 
8) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพือตดัสนิใจในเรืองต่างๆ ได้โดยอสิระ 

 
9) สามารถดูแลไม่ให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

 
10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 
11) ไม่ประกอบกจิการทมีีสภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทมีีนัยกบักจิการของบริษัทฯ  

 
12) สามารถปฎบิัตหิน้าท ีแสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าททีไีด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทงัผู้ทเีกยีวข้อง หรือญาตสินิท

ของบุคคลดังกล่าว 
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ขอ้มูลกรรมการอิสระทีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 

 ชือ   นายวิบูลย ์  องัสนนัท ์(สญัชาติไทย)  

                                     ตําแหน่ง        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ   85 ปี 

                                     ทีอยู่  822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตนัเหนอื 

                                                                เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 

 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร (รุ่น 30) 

 ประกาศนียบตัร หลักสตูร Director Accreditation Program (รุ่นท ี53/2006)  

         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษทัฯ และกิจการ/องคก์รอืน 

ทปีรึกษาคณะกรรมการ (บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั)  ทปีรึกษาคณะกรรมการ (บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั) 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ธรรมาภิบาล (บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวิต จาํกดั)  

        (ปี 2552 – ปัจจุบัน) 
 
ขอ้มูลอืน 

(1) จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัทฯ ณ วันท ี30 ธนัวาคม 2562 :  ไม่ม ี

(2) ตาํแหน่งในบริษัทฯ หรือกจิการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง  :  ไม่ม ี

(3) การมสี่วนได้เสยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ  :  ไม่ม ี
 
การเขา้ร่วมประชุมของบริษทัฯ ในรอบปี 2562  

 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 4 ครัง 

 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครงั จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 4 ครงั 

 เข้าร่วมการประชุม สามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 เมอืวันจันทร์ท ี29 เมษายน 2562 
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 ชือ   นาย ช.นนัท ์ เพ็ชญไพศิษฏ ์(สญัชาติไทย) 

                                     ตําแหน่ง        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

                                                                (แต่งตงัวนัที 29 เมษายน 2562) 

 อายุ   68 ปี 

                                      ทีอยู่  28 ซอยลาดพรา้ว 106 (บุญอุดม 1)   

                                                                แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 
การศึกษา 
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
การดํารงตําแหน่งในบริษทัฯ และกิจการ/องคก์รอืน 
      กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรงุเทพประกนัภัย (27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบนั)        
    กรรมการอสิระ บมจ. กรงุเทพประกนัภัย   (28 ก.พ. 2549 – ปัจจุบนั) 
      กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อนิเตอร์ไฮด ์(เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั) 
    ทปีรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอรป์อเรชัน (ปี 2556 – ปัจจุบนั)  
ประสบการณก์ารทํางาน 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ปี 2554 – ปี 2555) 

ประสบการณก์ารทํางาน 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ปี 2554 – ปี 2555) 
      ทปีรึกษาด้านประสทิธภิาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2551 – ปี 2554) 
    เจ้าหน้าทวีิเคราะห์นโยบายและแผน 9  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2544 – ปี 2551) 
    ผู้อาํนวยการ สาํนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2543 – ปี 2544) 
    กรรมการ ธนาคารออมสนิ (ปี 2554 – ปี 2555) 
    กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2553 – ปี 2554, ปี 2549 – ปี 2551) 
    กรรมการ การท่องเทยีวแห่งประเทศไทย (ปี 2553 – ปี 2554, ปี 2548 – ปี 2549) 
    กรรมการ องคก์ารเภสชักรรม (ปี 2552 – ปี 2555)  
    กรรมการ องคก์ารพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ(ปี 2548 – ปี 2550)  
ขอ้มูลอืน 
(1) จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัทฯ ณ วันท ี30 ธนัวาคม 2562 :  ไม่ม ี
(2) ตาํแหน่งในบริษัทฯ หรือกจิการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง  :   ไม่ม ี
(3) การมส่ีวนได้เสยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ  :   ไม่ม ี
 
การเขา้ร่วมประชุมของบริษทัฯ ในรอบปี 2562  
      เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 2 ครัง 
      เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 2 ครงั    
    ทงัน ีบริษัทฯ แต่งตงั นาย ช.นันท ์เพช็ญไพศิษฏ ์เป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
    เมอืวันจันทร์ท ี29 เมษายน 2562  
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ขอ้มูลกรรมการอิสระทีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 

 ชือ   นายเดชา   ตุลานนัท ์(สญัชาติไทย)  

                                      ตําแหน่ง        กรรมการอิสระ 

 อาย ุ  85 ปี 

                                      ทีอยู่  206/1 ซอยสนัติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 

                                                                ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง 

                                                                สมุทรปราการ 10270 

  

  

การศึกษา 

 Executive Program, Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑติ Leicester University, ประเทศองักฤษ 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษทัฯ และกิจการ/องคก์รอืน 

 ประธานกรรมการบริหาร : ธนาคาร กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ปี 2535 – ปัจจุบนั 
  

ขอ้มูลอืน 

(1) จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัทฯ ณ วันท ี30 ธนัวาคม 2562 :  ไม่ม ี

(2) ตาํแหน่งในบริษัทฯ หรือกจิการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง  :   ไม่ม ี

(3) การมส่ีวนได้เสยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ  :   ไม่ม ี
 

การเขา้ร่วมประชุมของบริษทัฯ ในรอบปี 2562  

 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 3 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 4 ครัง 

 เข้าร่วมการประชุม สามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 เมอืวันจันทร์ท ี29 เมษายน 2562 

 

 

 

บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน)24
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ขอ้มูลกรรมการบริษทัทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และเสนอใหผู้ถ้ือหุน้เลือกตงัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกครงัหนงึ (วาระที 5) 
 

 

(1) ชือ   นายโนบูทากะ   ทานกูิชิ (สญัชาติญปุ่ีน) 

 ตําแหน่ง      กรรมการ 

 อาย ุ       68 ปี 

 

  
 
การศึกษา 
 ปริญญาตรี พาณชิยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญปีุ่ น 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษทัฯ และกิจการ/องคก์รอืน  
 ประธานกรรมการ บริษัท ธานี อนิเตอร์ เนชันแนล เทรดดงิ จาํกดั (ปี 2518 – ปัจจุบัน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท ธานี กูชิ เมท็ทลั จาํกดั   (ปี 2531 – ปัจจุบัน) 

      กรรมการ บริษัท ฟูรกูาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (ปี 2536 – ปัจจุบัน) 
 
ประสบการณก์ารทํางาน 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 25

ประสบการณก์ารทํางาน 
 ประธานกรรมการ บริษัท ธานี อนิเตอร์ เนชันแนล เทรดดงิ จาํกดั (ปี 2518 – ปัจจุบัน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท ธานี กูชิ เมท็ทลั จาํกดั   (ปี 2531 – ปัจจุบัน) 

    กรรมการ บริษัท ฟูรกูาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) (ปี 2536 – ปัจจุบนั) 
 
ขอ้มูลอืน 
(1) จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัทฯ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562  :   จาํนวน 648,010 หุ้น 
(2) ตาํแหน่งในบริษัทฯ หรือกจิการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง  :   ไม่ม ี
(3) การมสี่วนได้เสยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ  :   ไม่ม ี
 
การเขา้ร่วมประชุมของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 4 ครัง 

  เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 เมอืวันจันทร์ท ี29 เมษายน 2562 

  
  

 

 

 



ขอ้มูลกรรมการบริษทัทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และเสนอใหผู้ถ้ือหุน้เลือกตงัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกครงัหนงึ (วาระที 5) 
 

(2)   ชือ  นายทาเคชิ   นชิิซาวะ (สญัชาติญปุ่ีน) 

 ตําแหน่ง      กรรมการ 

 อาย ุ   55  ปี 

  

 

 

การศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขานิวเคลียร์) มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญปุ่ีน 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษทัฯ และกิจการ/องคก์รอืน  
 ไม่ม ี 
 
ประสบการณก์ารทํางาน 
 แผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท ฟูรกูาวา อเีลค็ตริก จาํกดั (ประเทศญีปุ่ น)       (ปี 2529 - ปี 2545) 

 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท ฟูรกูาวา อเีลค็ตริก จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)      (ปี 2546 - ปี 2549) 

 ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบการผลิต บริษัท ฟูรกูาวา อเีลค็ตริก จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)      (ปี 2550 - ปี 2555) 

ผู้จัดการทวัไป ฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัท ฟูรกูาวา อเีลค็ตริก จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)      (ปี 2556 - ปี 2557) 

บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน)26

 ผู้จัดการทวัไป ฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัท ฟูรกูาวา อเีลค็ตริก จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)      (ปี 2556 - ปี 2557) 

  กรรมการ บริษัท โอคุมุระ เมท็ทลั จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)         (ปี 2559 – ปัจจุบนั)  

      ผู้ จัดการทวัไป ฝ่ายคุณภาพและวิศวรรม บริษัท ฟูรกูาวา อเีลค็ตริก จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)   (เดอืนเมษายน ปี 2559) 

 กรรมการ บริษัท ฟูรกูาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) )         (เดอืนพฤษภาคม ปี 2559 – ปัจจุบนั) 
 
ขอ้มูลอืน 
(1) จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัทฯ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562  :   ไม่ม ี

(2) ตาํแหน่งในบริษัทฯ หรือกจิการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง  :   ไม่ม ี

(3) การมสี่วนได้เสยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ  :   ไม่ม ี
 

การเขา้ร่วมประชุมของบริษทัฯ ในรอบปี 2562  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 4 ครัง 

 เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 เมอืวันจันทร์ท ี29 เมษายน 2562 

  

 

 

 



ขอ้มูลกรรมการบริษทัทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และเสนอใหผู้ถ้ือหุน้เลือกตงัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกครงัหนงึ (วาระที 5) 
 

                                                             (3)  ชือ       นายวิบูลย ์  องัสนนัท ์(สญัชาติไทย)  

 ตําแหน่ง      ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

 อาย ุ    85  ปี 

  

 
 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร (รุ่น 30) 
 

การดํารงตําแหน่งในบริษทัฯ และกิจการ/องคก์รอืน  

 ไม่ม ี
 

ประสบการณก์ารทํางาน 

 ทปีรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
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 ทปีรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวิต จาํกดั 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, ธรรมาภิบาล บริษัท เมอืงไทยประกนัชีวิต จาํกดั (ปี 2552 –ปัจจุบัน) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บริษัท ฟูรกูาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

 (ปี 2542 – ปัจจุบัน) 
 

ขอ้มูลอืน 

(1) จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัทฯ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562  :   ไม่ม ี

(2)    ตาํแหน่งในบริษัทฯ หรือกจิการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง  :   ไม่ม ี

(3)    การมสี่วนได้เสยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ  :   ไม่ม ี
 

การเขา้ร่วมประชุมของบริษทัฯ ในรอบปี 2562  

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 4 ครัง 

 เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 เมอืวันจันทร์ท ี29 เมษายน 2562 

 

 

 



ขอ้มูลกรรมการบริษทัทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และเสนอใหผู้ถ้ือหุน้เลือกตงัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกครงัหนงึ (วาระที 5) 
 

                                        (4)   ชือ       นาย ช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฎ ์  (สญัชาติไทย) 

 ตําแหน่ง      กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 อาย ุ   68 ปี 

 

  
 
การศึกษา 
          ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2518 
      หลักสตูร The Management Development Program For Revenue Department สถาบนัศศินทร ์

การดํารงตําแหน่งในบริษทัฯ และกิจการ/องคก์รอืน  

 ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทํางาน 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกนัภัย         (ปี 2552 – ปัจจุบนั) 
 กรรมการอสิระ บมจ.กรุงเทพประกนัภัย           (ปี 2545 - ปี 2547, ปี 2549 – ปัจจุบนั) 
 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อนิเตอร์ไฮด ์       (ปี 2558 – ปัจจุบนั) 
 ทปีรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชนั (TCC Group)           (ปี 2556 – ปัจจุบนั) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง           (ปี 2554 - ปี 2555) 

บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน)28

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง           (ปี 2554 - ปี 2555) 
 ทปีรึกษาด้านประสทิธภิาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง      (ปี 2551 - ปี 2554) 

 เจ้าหน้าทวีิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  (ปี 2544 - ปี 2551) 
 ผู้อาํนวยการสาํนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง      (ปี 2543 - ปี 2544) 
 กรรมการธนาคารออมสนิ         (ปี 2554 - ปี 2555) 

 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์        (ปี 2549 - ปี 2551, ปี 2553 - ปี 2554) 

 กรรมการการท่องเทยีวแห่งประเทศไทย        (ปี 2548 - ปี 2549, ปี 2553 ถงึ ปี 2554) 
 กรรมการองคก์ารเภสชักรรม        (ปี 2552 - ปี 2555) 
 กรรมการองคก์ารพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ       (ปี 2548 - ปี 2550) 

ขอ้มูลอืน 
(1)     จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัทฯ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562  :   ไม่ม ี

(2)    ตาํแหน่งในบริษัทฯ หรือกจิการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง  :   ไม่ม ี

(3)    การมสี่วนได้เสยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ  :   ไม่ม ี

การเขา้ร่วมประชุมของบริษทัฯ ในรอบปี 2562  
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 2 ครัง 

 เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562  : ไม่ได้เข้าร่วม 

  ทงันี บริษัทฯ แต่งตงั นาย ช.นันท ์เพช็ญไพศิษฎ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

 เมอืวันจันทร์ท ี29เมษายน 2562 

 



ขอ้มูลกรรมการบริษทัทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และเสนอใหผู้ถ้ือหุน้เลือกตงัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทัอีกครงัหนงึ (วาระที 5) 
 

(5)   ชือ   นายอาคีรา   ฟูจิตะ  (สญัชาติญีปุ่น)  

 ตําแหน่ง            กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

 อาย ุ          67 ปี 

  

 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี กฏหมาย มหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญีปุ่ น 

การดํารงตําแหน่งในบริษทัฯ และกิจการ/องคก์รอืน  

 ไม่ม ี

ประสบการณก์ารทํางาน 

          กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ฟูรกูาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์   (ปี 2539 - ปี 2545) 

      ผู้ จัดการอาวุโส ฝ่ายขายโลหะ สาํนักงาน สาขาเคนไซ บมจ.ฟูรกูาวา อเีลค็ตริก   (ปี 2545 - ปี 2548) 

      ผู้ จัดการอาวุโส ฝ่ายขายโลหะ บมจ.ฟูรกูาวา อเีลค็ตริก     (ปี 2548 - ปี 2553) 

      กรรมการบริหาร บริษัท ซาคาคบิะระ จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)   (ปี 2553 - ปี 2555) 
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      กรรมการบริหาร บริษัท ซาคาคบิะระ จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)   (ปี 2553 - ปี 2555) 

      ประธาน บริษัท ซาคาคบิะระ จาํกดั (ประเทศญีปุ่ น)     (ปี 2555 - ปี 2559) 

      รองประธานกรรมการ บริษัท ซาคาคิบะระ จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)   (ปี 2559 - ปี 2561) 

          ทปีรึกษา บริษัท ซาคาคบิะระ จาํกดั (ประเทศญีปุ่น)     (ปี 2561 - ปี 2562) 

          กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บมจ.ฟูรกูาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์  (5 ส.ค ปี 2562 – ปัจจุบัน) 

ขอ้มูลอืน 

(1)    จาํนวนหุ้นทถีอืในบริษัทฯ ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2562  :   ไม่ม ี

(2)    ตาํแหน่งในบริษัทฯ หรือกจิการอนืทอีาจทาํให้เกดิความขดัแย้ง  :   ไม่ม ี

(3)    การมสี่วนได้เสยีในวาระทเีสนอในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ  :   ไม่ม ี
 

การเขา้ร่วมประชุมของบริษทัฯ ในรอบปี 2562  

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ครัง จากการประชุมทงัหมดในรอบปี 2562 จาํนวน 1 ครัง 

 เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562  : ไม่ได้เข้าร่วม 

  ทงันี บริษัทฯ แต่งตงั นายอาครีา ฟูจิตะ เป็น กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ  

         เมอืวันจันทร์ท ี5 สงิหาคม 2562 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
หมวด 3  :  กรรมการและอํานาจกรรมการ 
 
ข้อ 13. ให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตงักรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี  

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทมีีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นคณะกรรมการกไ็ด้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการทพึีงมีหรือพึงจะ

เลือกตงัในครังนัน ในกรณีทบุีคคลซึงได้รับการเลือกตังในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกนิจาํนวนกรรมการทจีะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีขาด 

 
ข้อ 14. บาํเหนจ็กรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ทปีระชุมผู้ถือหุ้นจะกาํหนด 
 กรรมการมีสิทธไิด้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบยีประชุม บาํเหนจ็ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอนื ตามข้อบังคับหรือตามททีปีระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑแ์ละ
จะกาํหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนันให้ได้รับเบยีเลียงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  
ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้เคียงทสุีดกบัส่วนหนึงในสาม (1/3) 
กรรมการทจีะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทสีองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก  
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทอียู่ในตาํแหน่งนานทสุีดเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทอียู่ในตาํแหน่งนานทสุีดเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากตาํแหน่งไปนัน อาจจะเลือกเข้ารับตาํแหน่งอีกกไ็ด้ 
 
ข้อ 20. ทปีระชุมผู้ถือหุ้น อาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี

(3/4) ของจาํนวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนหุ้นทถืีอโดย
ผู้ถือหุ้นทมีาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

 
หมวด 4  :  การประชุมผูถ้อืหุน้  
ข้อ 30. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขนึ ณ ท้องทอีนัเป็นทตัีงสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทอีนืใดตามที

คณะกรรมการจะกาํหนด 
 
ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึงครัง การประชุมเช่นนีให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้

กระทาํภายในสี (4) เดือน ภายหลังการสินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท 
 
ข้อ 32. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัน ให้คณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเรืองทจีะเสนอต่อทปีระชุมพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรืองทเีสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ
หรือเพือพิจารณา พร้อมทงัความเหน็ของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม 

 อนึงคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัน ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน 

 
 
 
 

 

บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน)30



ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คนหรือไม่
น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทงัหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่าย
ได้ทงัหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีทปีรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมอืล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จาํนวนผู้ถือหุ้นซงึมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามทกีาํหนดไว้ หากว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นนัน ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนี ไม่จาํเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อนืเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะต้องทาํเป็น

หนังสือลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และทาํตามแบบทนีายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ
หรือบุคคลซึงประธานกรรมการกาํหนดไว้ ณ สถานทปีระชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายละเอยีด
ดังต่อไปนี  
ก. จาํนวนหุ้นซึงผู้มอบฉันทะนันถืออยู่ 
ข. ชือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครังทขีองการประชุมทมีอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานทปีระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทปีระธานกรรมการไม่อยู่ในทปีระชุม หรือไม่อาจปฎิบัติหน้าทไีด้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้าทไีด้
ให้ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงเป็นประธานในทปีระชุม 

 
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น 

ในกรณีทผู้ีถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองอนัใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรืองนันมิได้ นอกจากการออกเสียงการ
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ 
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติการใดๆ ทปีระชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น     
ซึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของ

 
ซึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของ
จาํนวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกจิการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทสีาํคัญให้แก่บุคคลอนื  
ข.   การซือหรือรับโอนกจิการของบริษัทมหาชนอนืหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท  
ค. การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกยีวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทสีาํคัญ การมอบหมายให้บุคคลอนื

เข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกจิการกบับุคคลอนื โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั  
ง. การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท 
จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท 

 
หมวด 6  :  เงินปันผล และเงินสํารอง  
ข้อ 42. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของทปีระชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีทมีีการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล 
  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนันทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที

ฉบับหนึง สาม (3) วันติดต่อกนั และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึง (1) เดือนนับแต่มีมติเช่นว่านัน 
 
ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครังคราวได้ เมือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกาํไรพอสมควรที

จะกระทาํเช่นนันได้ และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  
 
ข้อ 44. เงินปันผลนัน ให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั เว้นแต่จะได้มีกาํหนดไว้เป็นอย่างอนื สาํหรับหุ้นบุริมสิทธิ 
 
ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนันจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน   
  นอกจากทุนสาํรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสาํรองอนืตามทเีหน็ว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการดาํเนินการของบริษัทด้วยกไ็ด้ 
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หมวด 8  :  สมุด บญัชี และการสอบบญัชี   
ข้อ 47. รอบปีบัญชีของบริษัท เริมตังแต่วันที 1 มกราคม และสินสุดวันท ี31 ธนัวาคมของทุกปี 
 
ข้อ 48. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทาํ และเกบ็รักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยการนัน 
 
ข้อ 49.  คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทาํงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนอย่างน้อยทสีุดหนึงครังทุกรอบสิบสองเดือน อนัเป็นรอบปีในทาง

บัญชีเงินของบริษัท 
 
ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทาํงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อทปีระชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจาํปี เพือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนนี  คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสรจ็ก่อนนาํเสนอต่อทปีระชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาํปี 

1) สาํเนางบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ทผีู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว 
 

ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทงัหมด
ของทปีระชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนีให้เกบ็รักษาไว้ ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคล
ใดทาํหน้าทเีกบ็รักษาไว้ในท้องทอีนัเป็นทตัีงสาํนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกไ็ด้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน 

 
ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีแต่งตังผู้สอบบัญชีผู้ซึงออกไปนันจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาํแหน่งอกีกไ็ด้ 
 
ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเทา่ใด ให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นกาํหนด 
 
ข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งหน้าทใีดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตาํแหน่งนันจะเลือกเอามาเป็นตาํแหน่งผู้สอบข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งหน้าทใีดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตาํแหน่งนันจะเลือกเอามาเป็นตาํแหน่งผู้สอบ

บัญชีของบริษัทไม่ได้ 
 
ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าทเีข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครังทมีีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํไรขาดทุน  และปัญหา

เกยีวกบับัญชีของบริษัท เพือชีแจงการตรวจบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัททผีู้ถือหุ้นจะพึง
ได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครังนันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 
 
 
 

----------------------- 
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เอกสารทีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

และระเบยีบปฏิบติัในการประชุม
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การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ของ บริษัท ฟรููกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน)  

จะดําเนินการลงทะเบียนทหีน้าห้องประชมุ 1103 ชนั 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั เลขที 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ดงันนั เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะทีเข้าร่วมประชมุ โปรดเตรียม

เอกสารเพือนํามาแสดงในวนัประชมุดงักลา่ว

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 รับมอบฉนัทะครบถ้วน และลงลายมือชือทงัผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ

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 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสทิธิซกัถามและแสดงความคดิเห็นได้ทกุวาระ

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 107539000057

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 ถงึ 52

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

93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศพัท์ 02 - 009 - 9000

โทรสาร 02 - 009 - 9991

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

E – mail SETcontactCenter@set.or.th

ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561            1)  นางสาว มญัชภุา สงิหส์ขุสวสัด ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที 6112 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 ยอ้นหลงั (ปี 2560 - ปี 2562)

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)

2560 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  1,275,000.- บาท 

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

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

บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน)34



แผนทีสถานทีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
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เวลา และสถานที
 วันพุธท ี29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. 

ณ ห้องประชุม 1103 ชัน 11 อาคารกรุงเทพประกนัภัย 

เลขท ี25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทางมาอาคารกรุงเทพประกนัภยั 
  ประมาณ 600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี 

สามารถเดินใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

     รถประจาํทางทผ่ีานหน้าอาคารสาย 17, 22, 62, 113, 116, 149, 173
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