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ที่ TSTH 029/2564 รม/สจ/ออ  20 เมษายน 2564 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เร่ือง    แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่20  
 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 110 (1/2564-2565) เมื่อวนัที ่
20 เมษายน 2564 ได้มีมติส าคญัในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้
 

1. เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่ 20 ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. ด้วยวิธีการ
ประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้  

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19  
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 19 
ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2563  

2) รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563-2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563-2564 สิน้สดุวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

3)  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563-2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563-2564 สิน้สดุวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 

4)  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงินปันผล  
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร จ านวน 1.2 ล้านบาท ไว้
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563-2564 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 
2564)  

5) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 มีกรรมการผู้ที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 
ราย ได้แก่  
5.1) นายปิยชุ กปุต้า ประธานคณะกรรมการ 

   ประธานคณะจดัการ  
   ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

ผลตอบแทน  

5.2) นายหตัถศกัดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบ 
   ประธานคณะกรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
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 5.3) นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ   
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  
 
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการผู้ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง 
ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ตามที่กลา่วข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  
 

6)  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564-2565    

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564-
2565 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) เป็นอตัราที่เท่ากบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีที่ผ่าน
มา   

 
7) พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี เพิ่มเติมค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประจ าปี 2564-2565   
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ 
นางสาวสขุุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์    
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพิ่มเติมค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563-2564 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปีบญัชีของปี 2564-2565 
  

8) เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2564 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 (นายราจีฟ มงักลั) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 02-937-1000 ตอ่ 3210/ 3156 
โทรสาร  02-937-1223-4 


