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 ที TSTH 042/2561 รม/อณ/ปบ  25 กรกฎาคม 2561 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรือง    แจ้งมติทีประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ครังที 17 

 

 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 17 เมือวนัที 25 กรกฎาคม 

2561 โดยมีรายละเอียดทีสาํคัญดงันี 

1. อนมุติังบการเงินประจําปี 2560-2561 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ซงึได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,212,943,277 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,212,480,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9925 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 461,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0074 
งดออกเสียง  จํานวน 1,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2560-2561 สินสดุวันที 31 มีนาคม 2561 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

จํานวน 2.2 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560-2561  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,391,236 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,195,810,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7170 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 17,581,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2830 
งดออกเสียง  จํานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3. อนุมัติเลือกตังกรรมการจํานวน 3 คน ทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครังที 17 

กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนงึ ดงันี  

3.1)  นายอลนั แคม   กรรมการอิสระ 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

       กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

3.2)  นายหตัถศกัดิ  ณ ป้อมเพ็ชร  กรรมการอิสระ 

       กรรมการตรวจสอบ 

       ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพือสงัคมและความยงัยืน 



 

หน้า 2 จาก 3 

3.3) นางสาวอนตุตรา พานโพธิ ทอง  กรรมการอิสระ 

       กรรมการตรวจสอบ 

       กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง :  

นายอลัน แคม 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,213,458,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9959 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 63,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 
งดออกเสียง  จํานวน 191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

นายหัตถศักดิ ณ ป้อมเพ็ชร 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,213,253,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9926 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 268,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0043 
งดออกเสียง  จํานวน 191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

นางสาวอนุตตรา พานโพธิทอง 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,213,712,558 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,213,281,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9931 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0039 
งดออกเสียง  จํานวน 191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4. อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) ในอตัราไม่เกินกว่า    

ปีทีผ่านมา 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 
คณะกรรมการพันธกิจเพือสังคมและ ประธาน 150,000 15,750 
ความยังยืน กรรมการ 75,000 10,500 
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ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีมาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,214,263,383 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,213,369,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9856 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 703,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0113 
งดออกเสียง  จํานวน 191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 
บตัรเสีย จํานวน  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

5. มีมติแต่งตังให้ นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4474 และนายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตเลขที 3977 และนางสาวสขุุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4843 ในนาม

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผู้ทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีทีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่

สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน ของ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้ สําหรับรอบปีบัญชีของปี 2561-2562 ตังแต่วันที             

1 เมษายน 2561 และสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี           

2561-2562 เป็นจํานวนเงิน 4,049,235 บาท ซงึเป็นอตัราทีเท่ากบัค่าสอบบัญชีประจําปี 2560-2561  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทงัหมด  รวมจํานวนหุ้นได้ 6,214,274,383 หุ้น   
เห็นด้วย  จํานวน 6,212,965,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9789 
ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,117,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0180 
งดออกเสียง  จํานวน 191,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 
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 


