
หนงัสือเชิญประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ 
ประจําปี 2564

วนัศกุรที์ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ หอ้งประชมุ 1103  ชนั 11 อาคารกรงุเทพประกนัภยั

เลขที 25 ถนนสาทรใต ้แขวงท ุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพ 10120

บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จํากดั (มหาชน)



บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)2



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 3



บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)4



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 5



สิงทส่ีงมาด้วย 1

บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)6



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 7



บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)8



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 9



บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)10



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 11



บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)12



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 13



สิงทส่ีงมาด้วย 1

บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)14



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 15



บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)16



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 17



บริษทั ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน)18



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 19



รายงานประจาํปี 2563 พร้อมงบการเงนิ 

สาํหรับรอบปีบัญชี สนิสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563

นาํส่งในรูปแบบ QR Code
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คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอสิระ” ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรือง คุณสมบัติของกรรมการอสิระ ดังน ี
 
1) ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของทุนทชีาํระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัททเีกยีวข้อง ทงัน ีให้นับรวม

หุ้นทถีอืโดยผู้เกยีวข้องด้วย 
 
2) เป็นกรรมการทไีม่มส่ีวนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัททเีกยีวข้อง หรือผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท 
 

3) เป็นกรรมการทไีม่มผีลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทงัในด้านการเงิน และการบริหารงาน  

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

4) เป็นกรรมการทไีม่ใช่เป็นผู้ทเีกยีวข้อง หรือเป็นญาตสินิทของผู้บริหาร หรือของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

5) ไม่เป็นกรรมการทไีด้รับการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถอืหุ้นซงึเป็นผู้ที

เกยีวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 
6) ไม่เป็นบุคคลทมีชีอือยู่ในบญัชีรายชอืบุคคลทตีลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหน็ว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบงัคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ข้อบงัคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
7) ไม่มลัีกษณะอนืใดททีาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
 
8) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพือตดัสนิใจในเรืองต่างๆ ได้โดยอสิระ 

 
9) สามารถดูแลไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 
10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 
11) ไม่ประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทมีนีัยกบักจิการของบริษัทฯ  

 
12) สามารถปฎบิตัิหน้าท ีแสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าททีไีด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทงัผู้ทเีกยีวข้อง หรือญาตสินิท

ของบุคคลดงักล่าว 
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เอกสารทีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

และระเบยีบปฏิบติัในการประชุม

  

การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ของ บรษัิท ไฟน ์ เม็ททลั เทคโนโลยีส ์ จาํกดั (มหาชน)       

จะดาํเนินการลงทะเบียนทีหนา้ หอ้งประชมุ 1103 ชนั 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั เลขที 25 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ดงันนั เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะทีเขา้รว่มประชมุ 

โปรดเตรยีมเอกสารดงันี เพือนาํมาแสดงในวนัประชมุดงักลา่ว

1. เอกสารทผีู้เข้าประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณี บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดินทาง ตอ่เจา้หนา้ที

เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ

(2) กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ

2.1 ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทแีนบมาพรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ พรอ้มกรอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือชือทงัผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ

2.2 ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดินทาง   

ตอ่เจา้หนา้ที เพอืลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ
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1.2 กรณี นิติบุคคล

กรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม

(1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานทีมีอาํนาจรบัรองทีออกใหไ้มเ่กิน 1 ปี  

(2) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ทแีนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ พรอ้มกรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมือชือทงัผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ

ทงันีผูม้อบฉนัทะทเีป็นนิติบคุคล ตอ้งลงนามโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล และประทบัตราบรษัิท 

(ถา้มี)

(3) ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดินทางของ    

ผูร้บัมอบอาํนาจตอ่เจา้หนา้ที เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

2.1 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสทิธิซกัถามและแสดงความคดิเห็นไดท้กุวาระ

2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย

2.3 การออกเสียงคะแนน ใหน้บั หนงึหุน้ เป็นหนงึเสยีง  (1 หุน้ = 1 เสยีง)
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ข้อมลูทวัไปของบริษทัฯ และข้อมลูสาํคญัอืน

ขอ้มลูทวัไป

ชอืบรษิทั บรษิทั ไฟน์ เมท็ทลั เทคโนโลยสี ์จาํกดั (มหาชน)

ชอืยอ่หลกัทรพัย์ FMT

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107539000057

ทุนจดทะเบยีน 480,000,000  บาท  (สรีอ้ยแปดสบิลา้นบาทถว้น)

ทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้ 480,000,000  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 20

โทรสาร 036 - 329 - 822

ขอ้มลูของบุคคลอา้งองิอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง

นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั

93 ชนั 14 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 

ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120

โทรศพัท์ 02 - 677 - 2000 

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

ขอ้มลูผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ 3 ปี ยอ้นหลงั (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

Website ey.com

ปี สาํนกังาน คา่สอบบญัชีประจาํปี (บาท)

2561 บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั  1,365,000.- บาท 

2562 บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั  1,405,000.- บาท 

2563 บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั  1,450,000.- บาท 
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แผนท ีการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาํปี 2564

บริษัท ไฟน์ เมท็ทลั เทคโนโลยีส ์จาํกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ท ี30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1103 ชัน 11 อาคารกรุงเทพประกนัภัย 

เลขท ี25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง

- รถประจาํทาง สาย 17, 22, 62, 113, 116, 149, 173

- ระยะทางประมาณ 600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีลุมพินี

สิงทีส่งมาด้วย 10
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สิงทีส่งมาด้วย 11

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 41


