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 ที่ TSTH 041/2562 รม/อณ/ปบ  26 กรกฎาคม 2562 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง    แจ้งมติทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 
 

 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 
2562 โดยมีรายละเอยีดที่ส าคญัดงันี ้

1. อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,229,763,676 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,225,131,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9256 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 4,632,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0744 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2561-2562 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 3.2 ล้านบาท และการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561-2562  

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,190,330 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,227,965,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9482 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 3,115,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0500 
งดออกเสยีง  จ านวน 110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0018 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3. อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการจ านวน 3 คน ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้  
3.1)  นายปิยชุ กปุต้า   ประธานคณะกรรมการ 
       ประธานคณะจดัการ 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
ผลตอบแทน 

3.2)  นายธราธร เปรมสนุทร   กรรมการบริษัท 
       กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน 
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3.3) นายอาชีช อนปัุม   กรรมการบริษัท 
       กรรมการจดัการ 
       กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน   
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง :  

นายปิยุช กุปต้า 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,230,420,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9876 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 560,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0090 
งดออกเสยีง  จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000       
นายธราธร เปรมสุนทร 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,230,314,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9859 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 667,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0107 
งดออกเสยีง  จ านวน 210,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0034 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000       
นายอาชชี อนุปัม 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,191,352 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,230,531,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9894 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 560,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0090 
งดออกเสยีง  จ านวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0016 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ในอตัราไมเ่กินกวา่ปีที่
ผา่นมา ดงันี ้

  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
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 
คณะจัดการ ประธาน 0 15,750 
 กรรมการ 0 10,500 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และ ประธาน 150,000 15,750 
พิจารณาผลตอบแทน กรรมการ 75,000 10,500 
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ประธาน 150,000 15,750 
ความยั่งยนื กรรมการ 75,000 10,500 
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ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,411,352 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,230,644,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9877 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 560,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0090 
งดออกเสยีง  จ านวน 207,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0033 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

5. อนมุตัิแต่งตัง้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4843) จาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีของปี 2562-
2563 ตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2562 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยในปี 2562-2563 เป็นจ านวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอตัราที่เท่ากบัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561-2562 (1 
เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,231,411,352 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,228,089,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9467 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 560,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0090 
งดออกเสยีง  จ านวน 2,762,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0443 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายราจีฟ มงักลั) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 02-937-1000 ตอ่ 3210/3111/3156 
โทรสาร  02-937-1224 


