
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ประจ าปี 2565 

วนัศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุม 1103  ชัน้ 11 อาคารกรงุเทพประกนัภยั 

เลขท่ี 25 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
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เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม และระเบยีบปฏิบติัในการประชุม 

    
 การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของ บรษัิท ไฟน ์ เม็ททลั เทคโนโลยีส ์ จ ากดั (มหาชน)        
จะด าเนินการลงทะเบียนที่หนา้ หอ้งประชมุ 1103  ชัน้ 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั เลขที ่ 25 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ   
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ดงันัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุ โปรดเตรยีม
เอกสารดงันี ้เพื่อน ามาแสดงในวนัประชมุดงักลา่ว 
 
 เอกสารที่ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 1.1 กรณี บุคคลธรรมดา 
  (1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  
   โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดินทาง ตอ่เจา้หนา้ที่ 
   เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
  (2) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ 
   - ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ พรอ้มกรอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือทัง้ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
   - ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดินทาง  
    ตอ่เจา้หนา้ที่ เพื่อลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ  
 1.2  กรณี นิติบุคคล 
  กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
  (1)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานท่ีมีอ  านาจรบัรองที่ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน   
   ผูม้อบฉนัทะที่เป็นนิติบคุคล ตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล และประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี 
  (2) ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ พรอ้มกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 
   และลงลายมือช่ือทัง้ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
   ผูม้อบฉนัทะที่เป็นนิติบคุคล ตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล และประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี 
  (3) ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดินทางของ 
   ผูร้บัมอบอ านาจตอ่เจา้หนา้ที่ เพือ่ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 
 ระเบียบปฏิบัติในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 2.1  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสทิธิซกัถามและแสดงความคดิเห็นไดท้กุวาระ 
 2.2  การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
 2.3  การออกเสยีงคะแนน ใหน้บั หนึง่หุน้ เป็นหนึง่เสยีง  (1 หุน้ = 1 เสยีง) 
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ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ และขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท บริษัท ไฟน์ เมท็ทลั เทคโนโลยีส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือย่อหลักทรัพย์ FMT 

เลขทะเบียนบริษัท 0107539000057 

ทุนจดทะเบียน 480,000,000 บำท  (สี่ร้อยแปดสิบล้ำนบำทถ้วน) 

ทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว 480,000,000 บำท  (สี่ร้อยแปดสิบล้ำนบำทถ้วน) 

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท (สิบบำทถ้วน) 

ลักษณะกำรประกอบธุรกจิ ผลิตและจ ำหน่ำยทอ่ทองแดงไร้ตะเขบ็ชนิดต่ำงๆ ที่น ำไปใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิต

 เคร่ืองปรับอำกำศ ตู้เยน็ และเคร่ืองท ำควำมเยน็ทั่วไป 

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

สถำนที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่ 183 อำคำรรีเจ้นทเ์ฮ้ำส์ ช้ัน14 ถนนรำชด ำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท ์ 02 - 256 - 0641 ถงึ 50 

โทรสำร 02 - 256 - 0651 

สถำนที่ต้ังโรงงำน 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภำพ ต ำบลทบักวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 

โทรศัพท ์ 036 - 329 - 811 ถงึ 20 

โทรสำร 036 - 329 – 822 
 

ขอ้มูลของบุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 93 ช้ัน 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ 02 - 009 - 9000 

โทรสำร 02 - 009 - 9991 

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

E-mail  SETcontactCenter@set.or.th 

ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564             1)  นำย ทรงชัย วงศ์พิริยำภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 10996  หรือ  

                                             2)  นำงสำว สิรินุช    วิมลสถิตย์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่   8413 หรือ  

                                             3)  นำย สุเมธ       แจ้งสำมสี       ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่   9362 

 บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ำกดั 

 เลขที่ 1 อำคำรเอม็ไพร์ทำวเวอร์, ช้ัน 50  

 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์ 02 - 677 - 2000  

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

ข้อมูลผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทฯ 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2562 - ปี 2564) 

 
 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบภำยใน บริษัท อวีำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ำกดั 

 เลขที่ 193/136-137 ช้ัน 33 อำคำรเลครัชดำ ถนนรัชดำภิเษก 

 แขวงคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท ์ 02 - 264 – 9090 ต่อ 77071 

โทรสำร 02 - 264 - 0789 - 90 

Website http://www.ey.com 

ปี ส ำนักงำน ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี (บำท) 

2562 บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  1,405,000.- บำท  

2563 บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  1,450,000.- บำท  

2564 บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  1,450,000.- บำท  
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แผนที่ กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 

บริษัท ไฟน์ เมท็ทลั เทคโนโลยีส ์จ ำกดั (มหำชน) 

วันศุกร์ ที่ 29 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1103 ช้ัน 11 อำคำรกรุงเทพประกนัภัย  

เลขที่ 25 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคำร 10120 

     กำรเดินทำง 

 รถประจ ำทำง สำย 17, 22, 62, 113, 116, 149, 173 

  ระยะทำงประมำณ 600 เมตร จำกสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) สถำนีลุมพินี 
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