ที TSTH 026/2561 รม/อณ/ปบ

24 เมษายน 2561

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรือง

แจ้ งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 17

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครังที 93 (1/2561-2562) เมือวันที 24
เมษายน 2561 ได้ มีมติสาํ คัญในเรืองต่างๆ ดังนี
1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 17 ประจําปี 2561 ในวันที 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. (สถานทีจะแจ้ ง
ให้ ทราบในภายหลัง) เพือพิจารณาอนุมัติในเรืองดังต่อไปนี
1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 16
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 16
ประจําปี 2560 เมือวันที 7 กรกฎาคม 2560
2) รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2560-2561 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2560-2561 สินสุดวันที
31 มีนาคม 2561
3) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560-2561 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2561
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560-2561 สินสุด
วันที 31 มีนาคม 2561
4) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2560-2561 และการงดจ่ายเงินปั นผล
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไร จํานวน 2.2 ล้ านบาท ไว้
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม
2561)
5) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการผู้ทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 17 มีกรรมการผู้ทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3
ราย ได้ แก่
5.1) นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
5.2) นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร์

5.3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ ทอง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยังยืน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
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เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังกรรมการผู้ทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ครั งที 17 ตามที กล่าวข้ างต้ น กลับเข้ าดํ ารงตําแหน่งกรรมการอี ก
วาระหนึง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
6) พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561-2562
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 25612562 (1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) เป็ นอัตราทีเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ทีผ่าน
มา
7) พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561-2562
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตังนางสาววราภรณ์ วรธิ ติกุล (ผู้สอบ
บัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที 4474) หรื อ นายวิ เ ชีย ร กิ งมนตรี (ผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตเลขที 3977) หรื อ
นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4843) จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ สเฮาส์คู
เปอร์ ส เอบี เ อเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีข องบริ ษั ท และกํา หนดค่ า สอบบัญ ชีข องบริ ษั ทและบริ ษั ท ย่
ประจําปี บัญชีของปี 2561-2562 เป็ นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซึงเป็ นอัตราทีเท่ากับค่าสอบบัญชีของ
ปี ก่อนหน้ านี
8) เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
2. กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 17 ประจําปี 2561 ในวันที 25 พฤษภาคม
2561
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210
โทรสาร 02-937-1223-4
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