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 ที TSTH 042/2560 รม/อณ/ปบ  7 กรกฎาคม 2560 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรือง    แจ้งมติทีประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ครังที 16 

 

 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 16 เมือวนัที 7 กรกฎาคม 

2560 โดยมีรายละเอียดทีสาํคัญดงันี 

1. อนมุติังบการเงินประจําปี 2559-2560 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ซงึได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง : 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,475,554,337 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,470,920,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9284 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 215,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0033 
งดออกเสียง  จํานวน 4,418,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0682 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2559-2560 สินสดุวันที 31 มีนาคม 2560 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

จํานวน 26.39 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559-2560  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง : 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,011,939 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,475,955,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9991 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 56,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 
งดออกเสียง  จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3. อนุมัติเลือกตังกรรมการจํานวน 3 คน ทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 16 

กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนงึ ดงันี  

3.1)  นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์  กรรมการบริษัท และ กรรมการคณะจดัการ 

3.2)  นายปิยชุ กปุต้า    กรรมการบริษัท และ กรรมการคณะจดัการ 

3.3) นายราจีฟ มงักลั   กรรมการบริษัท และ กรรมการคณะจดัการ 
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ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง :  

นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์ 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,473,861,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9666 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 56,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 
งดออกเสียง  จํานวน 2,109,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0326 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

นายปิยุช กุปต้า 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,473,275,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9575 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 642,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0099 
งดออกเสียง  จํานวน 2,109,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0326 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

นายราจฟี มังกัล 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,026,939 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,475,861,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9974 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 56,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 
งดออกเสียง  จํานวน 109,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4. อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561) ในอตัราไม่เกินกว่าปีที

ผ่านมา ดังนี 
  ค่าตอบแทน เบียประชุม 
  (บาทต่อปี) (บาทต่อครัง) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 630,000 42,000 
 รองประธาน 525,000 21,000 
 กรรมการ 472,500 21,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 168,000 15,750 
 กรรมการ 115,500 10,500 
คณะจดัการ ประธาน 0 15,750 
 กรรมการ 0 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ประธาน 150,000 15,750 
พิจารณาผลตอบแทน กรรมการ 75,000 10,500 

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,035,939 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,473,831,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9660 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 56,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0009 
งดออกเสียง  จํานวน 2,148,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0332 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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5. อนมุติัการแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) 

ดงันี 

5.1) แต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสําหรับไตรมาส 1 ประจําปีบัญชี  2560-2561 ตังแต่

วนัที 1 เมษายน 2560 และสนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2560 

 นายชพูงษ์ สรุชติูกาล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4325) หรือ 

 นายมนญู มนสูขุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4292) หรือ  

 ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4800) 

 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท

ย่อยสําหรับไตรมาส 1 ประจําปีบัญชี ของปี 2560-2561 เป็นจํานวนเงิน 945,000 บาท ซึงเป็นอัตราที

เท่ากบัค่าสอบบญัชีสาํหรับไตรมาส 1 ประจําปีบญัชีของปี 2559-2560 

5.2) แต่งตงัผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสําหรับไตรมาส 2-4 ประจําปีบัญชี  2560-2561 ตังแต่

วนัที 1 กรกฎาคม 2560 และสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561) 

 นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4474)   

 นายวิเชียร กิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3977) 

 นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที 4843) 

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จากดั และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท

ย่อยสาํหรับไตรมาส 2-4 ประจําปีบญัชีของปี 2560-2561 เป็นจํานวนเงิน 3,528,757 บาท  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง : 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,476,035,939 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,469,461,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8985 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 4,474,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0691 
งดออกเสียง  จํานวน 2,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0324 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

 จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

 (นายราจีฟ มังกัล) 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

สํานกังานเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 02-937-1000 ต่อ 3210/3111/3156 

โทรสาร  02-937-1224 


