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 ที่ TSTH 044/2565 รม/สจ/ออ  21 กรกฎาคม 2565 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง    แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 21 
 

 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 21 เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้

1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

2. อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564-2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,083,864,899 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,082,857,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  99.9834 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 1,007,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0166 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3. อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2564-2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 1.21 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564-2565            
(1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัจันทร์ที่ 23 
พฤษภาคม 2565 และก าหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวนัศกุร์ที่ 19 สงิหาคม 2565  

ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,083,864,899 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,083,864,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4. อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการจ านวน 3 คน ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 21 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้  

4.1) นายธราธร เปรมสนุทร   กรรมการ 
   กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจาณาผลตอบแทน 
 
 



 

4.2) นายอาชีช อนปัุม  กรรมการ 
   กรรมการจดัการ   
   กรรมการพนัธกิจเพื่อสงัคมและความยัง่ยืน 
 

4.3) นายซานจิบ นนัดา  กรรมการ  
      กรรมการจดัการ   
    

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง :  

นายธราธร เปรมสุนทร 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,083,864,899 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,078,387,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 5,455,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0897 
งดออกเสยีง  จ านวน 22,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000       
นายอาชีช อนุปัม 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,083,864,899 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,051,846,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.4737 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 32,017,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5263 
งดออกเสยีง  จ านวน 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000       
นายซานจิบ นันดา 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,083,864,899 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,083,864,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

5. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) ในอตัราดงันี ้
 

  ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 
  (บาทตอ่ปี) (บาทตอ่ครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท ประธาน 724,500 48,500 
 กรรมการ 543,500 24,000 
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ประธาน 193,500 18,000 
 กรรมการ 133,000 12,000 
คณะจัดการ ประธาน - 18,000 
 กรรมการ - 12,000 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และ ประธาน 172,500 18,000 
พิจารณาผลตอบแทน กรรมการ 86,500 12,000 
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ประธาน 172,500 18,000 
ความยั่งยนื กรรมการ 86,500 12,000 

 

 

 



 

 

ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,083,864,899 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,083,864,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

6. อนมุตัิแต่งตัง้นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี (ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธ์ิชัย (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526) จากบริษัท     
ไพร้ซวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีของปี 2565-2566 
ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2565 และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2566 และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2565-2566 เป็นจ านวนเงิน 4,760,000 บาท  

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง : 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 6,083,864,899 หุ้น   
เห็นด้วย  จ านวน 6,083,864,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง  จ านวน 600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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, 3156 
โทรสาร  02-937-1224 
 


