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ที่ TSTH 021/2565 รม/สจ/ออ  20 เมษายน 2565 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เร่ือง    แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่21  
 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 116 (1/2565-2566) เมื่อวนัที่      
20 เมษายน 2565 ได้มีมติส าคญัในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้
 
1. เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่ 21 ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ด้วยวิธีการประชมุผา่นสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้  

1)  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 20 ประจ าปี 2564 เมื่อ 
วนัที่ 22 กรกฎาคม 2564  

 
2) รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น    รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

3)  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

 เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น    พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

4)  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564-2565 และการจ่ายเงินปันผล 

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร จ านวน 1.21 ล้านบาท ไว้เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และก าหนด
จะจ่ายเงินปันผล ในวนัศกุร์ที่ 19 สงิหาคม 2565  

ทัง้นี ้การให้สทิธิได้รับเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 21 ประจ าปี 2565 
 

5) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ  
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 21 มีกรรมการผู้ที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ราย ได้แก่  
 
 
 
 
 
 



 

5.1) นายธราธร เปรมสนุทร กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  

 
5.2) นายอาชีช อนปัุม กรรมการ  

    กรรมการจดัการ 
    กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
 

5.3) นายซานจิบ นนัดา กรรมการ  
    กรรมการจดัการ 

(นายซานจิบ นนัดา ได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัท่ี 18 ตลุาคม 2564  
แทนที่ นายรังกะนาร์ท รากปุะติ เราว์)  

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการผู้ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง ตามวาระในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 21 ตามที่กล่าวข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน  

 
6) พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565-2566    

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2565-2566 (1 เมษายน 
2565 – 31 มีนาคม 2566)  

 
7) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565-2566   

เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น    พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977) หรือ นายชยัศิริ เรืองฤทธ์ิชยั (ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต เลขที่ 4526) จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปีบญัชีของปี 2565-2566 

  
8) เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 
2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 21 ประจ าปี 2565 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 

Date) ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
 
 

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 
 

 


