
หน้าที่ 1 

               
 
 
 
 

                 ทะเบียนเลขที่ 0107537000939 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่ CSD  015/2561                                            วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท  อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์  จ ากัด  (มหาชน) 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2561 
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพุธที่ 25  เมษายน พ.ศ. 
2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่   
กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าน้ัน ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้เปิดเผยระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  (WWW.ITD.CO.TH)  ตั้งแต่วันที่ 23  มีนาคม 
พ.ศ. 2561  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้จัดขึ้นเม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 
โดยได้มีการจัดท ารายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14  วันนับแต่วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
(WWW.ITD.CO.TH)  และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ดังปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่1  
 
 การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 

2034/132-161 อิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตู้ ป.ณ. 1011  
เพชรบุรีตัดใหม่ โทรศัพท์ : 0-2716-1600 โทรสาร : 0-2716-1488  www.itd.co.th   



หน้าที่ 2 

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)   

 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  2560   

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญท่ีเกิดขึ้น
ในรอบปี 2560  ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2560  
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 
 ทีเ่กิดขึ้นในรอบปี 2560     ดังปรากฏในรายงานประจ าปี   2560    
 
การลงมติ :  วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม   พ.ศ.  2560   
วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ซึ่งก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา   และสอบทานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปสีิ้นสุด ณ วันที ่31  ธันวาคม พ.ศ. 2560   ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามจาก  นายสมคิด  เตียตระกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785   ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ  ซึ่งสังกัดบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  แล้วเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ  เสนอท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  ส าหรับ
ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว  ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดงบการเงินประจ าปี ได้ในรายงานประจ าปี 2560  
 
การลงมติ :วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



หน้าที่ 3 

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)   

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ

งวดบัญชีปี 2560       
วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  
 การจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 “บริษัทต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” 
 การงดจ่ายเงินปันผล 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 วรรคแรก “ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล” 

เน่ืองจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯมีก าไรสุทธิจ านวน  
100,966,000 บาท  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรจ านวนเพียง 16,958,000 บาท 
(ตามท่ีปรากฏในงบแสดงการเปล่ียนแปลงของผู้ถือหุ้นของงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560  หน้าที่ 7 )  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกันเงินสดจ านวนดังกล่าว ไว้เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร
บางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมายและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น   รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 
 
การลงมติ :วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหน่ึง  
วัตถุประสงค์และเหตุผล :   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 
“ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้”  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  ครั้งน้ีมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 
4 ท่าน ดังน้ี  
 
 



หน้าที่ 4 

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)   

 
ชื่อ – สกุล ประเภทกรรมการ 

1. ดร.ไกรศร   จิตธรธรรม กรรมการอิสระ 
2. นายไผท    ชาครบัณฑิต กรรมการ 
3. นางนิจพร    จรณะจิตต ์ กรรมการ 
4. นายธวัชชัย   สุทธิประภา กรรมการ 

 
อน่ึงบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจ้ง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการใช้สิทธิเสนอชื่อดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ถึงวันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 น้ัน  ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ทั้งน้ีได้ผ่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่
ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่  ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหน่ึง และ นายไผท   ชาครบัณฑิต  นางนิจพร  จรณะจิตต ์และนายธวัชชัย สุทธิประภา กลับเข้า
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  
อน่ึงคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการการอิสระของบริษัทฯ 
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง    ดังปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ    คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  ส าหรับปี 2561  
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29   “กรรมการมีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปของเงินบ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นท านองเดียวกัน และเบี้ยประชุมตาม  
ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้” 
 
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มี 
 



หน้าที่ 5 

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)   

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว    จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียดดังน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะครั้งที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพิเศษ/
ผลประโยชน์อื่นๆ 

ประธานกรรมการ 750,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
กรรมการ 580,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
ค่าคอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะครั้งที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพิเศษ/
ผลประโยชน์อื่นๆ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 385,000 -ไม่มี- ค่าตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่
กับผลการด าเนินงาน 

กรรมการตรวจสอบ 315,000 -ไม่มี- ค่าตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่
กับผลการด าเนินงาน 

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบี้ยประชุมรายครั้ง 
(เฉพาะครั้งที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพิเศษ/
ผลประโยชน์อื่นๆ 

ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

-ไม่มี- -15,000- -ไม่มี- 

รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- -10,000- -ไม่มี- 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย  ส าหรับปี 2561  เท่ากับปีก่อนหน้า  ตามเหตุผล
และรายละเอียดข้างต้น  ทั้งน้ีค่าตอบแทนย้อนหลัง  2 ปีท่ีผ่านมาได้ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระ
ที ่ 6 
 



หน้าที่ 6 

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)   

 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 และเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยจาก
การคัดเลือกผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก  บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  ซึ่งเป็นส านัก 
งานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็น
บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2561  
 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและ
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
1. นายสมคิด   เตียตระกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ 
2. นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6624 และ/หรือ  

 3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549   และ/หรือ 
4. นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6977 และ/หรือ 

 5.นายนรินทร์  จูระมงคล                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593    
และเสนอให้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561  เป็นจ านวนเงิน  9,633,000 บาท (เก้าล้านหก
แสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน)   มากกว่าปีก่อนซึ่งมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน  7,695,000 บาท  ทั้งน้ี บริษัท 
แกรนท์ ธอนตัน และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตแิต่งตั้ง นายสมคิด  เตียตระกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ  นาย
ธีรศักดิ์ ฉ่ัวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624  และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977  และ/หรือ 
นายนรินทร์  จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  8593   แห่งบริษัท แกรนท์  ธอนตัน  จ ากัด  เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหน่ึง เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 9,633,000 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน)    
ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7  
 



หน้าที่ 7 

 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)   

 
การลงมติ:วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

      จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 11.30 น. ณ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์ชั้น3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์  เลขที่ 9/9 ถนน
วิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี ่  กรุงเทพมหานคร  หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมครั้งน้ี    โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมน้ี   และส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม 
 

ทั้งน้ีเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม  รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่  
หากท่านมีข้อสงสัยที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจง ในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครั้งน้ี ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้า ก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว  มาที่อีเมลของบริษัทฯ(cccs@itd.co.th) หรือโทร 02 716 1600 ต่อ 3800–4  (ฝ่ายบริการองค์กร)  

 
อน่ึงทางบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 30  

มีนาคม พ.ศ. 2561 (Record Date)  
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                  (นางนิจพร   จรณะจิตต์)  
                                                                  กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 

mailto:cccs@itd.co.th)


หน้าที่ 31 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 

วารท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับงวดบัญชี ปี 2560 
 การจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2560 ผลการด าเนินงานบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 100,966,000 บาท บริษัทฯ จีงต้องจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5,050,000 บาท รวมกับเงินส ารองที่มีอยู่เดิมจ านวน 487,474,000  บาท  เป็นจ านวนเงินส ารองตาม
กฎหมายในปี 2560  ทั้งสิ้นเท่ากับ  492,524,000 บาท  

 การงดจ่ายเงินปันผล 
นโยบายจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปี  

โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์
จ าเป็นอื่นใด  และหากการจ่ายเงินปันผลน้ัน  จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระส าคัญ   

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560  บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิจ านวน 100,966,000 บาท 
และมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 16,598,000 บาท ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  ผลก าไรสุทธิส าหรับปี 2560    100,966,000 บาท 
  ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2560    54,220,000 บาท 
  จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559   (54,164,000) บาท 
  จัดสรร – ส ารองตามกฏหมาย      (5,050,000) บาท 
  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี   (79,374,000)(1) บาท 
  คงเหลือก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  16,598,000 บาท 

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 
(ปีที่เสนอ) 

 

ปี 2559 
(ปีที่ผ่านมา) 

 

ปี 2558 
(ปีที่ผ่านมา) 
(ปรับปรุงใหม่) 

1. ก าไร (ขาดทุน )สุทธิ  100,966,000  บาท 110,898,000  บาท 273,526,000  บาท 
2. ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 16,598,000  บาท 54,220,000  บาท (29,187,000) บาท 
3. จ านวนหุ้น (ช าระแล้ว) 5,279,840,848  หุ้น 5,279,840,848  หุ้น 5,279,840,828  หุ้น 
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น   งดจ่าย  0.01026 บาท งดจ่าย  
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  งดจ่าย  54,171,167.10 งดจ่าย 
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย  48.85% งดจ่าย 
(1) ตามที่ปรากฏในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นของงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  หน้าที่ 7 

ดังน้ันบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5,050,000 บาท  และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับงวดบัญชีปี 2560 
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หน้าที่ 32 

รายละเอียดของกรรมการและกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
ดร.ไกรศร   จิตธรธรรม 

ต าแหน่งในบริษัท   ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)* 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ    65  ปี  
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 26 มีนาคม พ.ศ. 2542 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 8 เมษายน พ.ศ. 2558) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 19 ปี (การทีก่รรมการอิสระด ารงต าแหน่งอย่างต่อเนือ่ง จะท าให้มีความรู้ 

และประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ)  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี  หรือคิดเป็นสัดส่วน  - ไม่มี -  ( ณ วันที่ 31  มกราคม พ.ศ. 2561 ) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาเอก หน่วยวิจัยคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สถาบันวิจัยชั้นสูง 
    มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย 
การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย   - 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  จ านวน 1 แห่ง 
บริษัทจดทะเบียน 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน   - ไม่มี -      
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2526-2556   -  รองศาสตราจารย์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปี 2541-2542 - ประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและลายเซ็น 
  - คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ 
 ปี 2541-2542 -  ผูแ้ทน(ประเทศไทย) คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ด้านการพาณชิย์ 
   อิเล็กทรอนิกส ์

-  ประธานโครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ตอนบน ระยะ 
10 ปี ( 2542-2551 ) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ปี 2539-2540 - ที่ปรึกษา ร.ม.ว. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 ปี 2530-2542 -  ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ข้อพิพาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น     จ านวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการ    จ านวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จ านวน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง  (100%) 
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หน้าที่ 33 
 

นายไผท  ชาครบัณฑิต 
 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
    รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ    76  ปี 
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  15  ปี 
 
การถือหุ้นในบริษัท   69,540 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0013% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง   
    ทั้งหมด ( ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การผ่านการอบรมของ  Director Certification Program (DCP) 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ 

- บริษัท ไอทีด ีซีเมนท์เทชั่น อินเดีย จ ากัด(มหาชน), ประเทศอินเดีย 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  จ านวน  25 แห่ง 
บริษัทจดทะเบียน    

 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน   - ไม่มี -      
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
ประสบการณ์การท างาน ปัจจุบัน  ผู้บริหารระดับสูง  กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส  

คณะกรรมการบริหาร บมจ. อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์  ดูแลโครงการต่างๆ และดูแล

บริษัทในเครือ รวมทั้งดูแลด้านงานบริหาร บริษัท ITD Cementation India Limited 
สาขาที่ประเทศอินเดีย 

 2538 - 2540 รองประธานบริหารอาวุโส และ Supervisory Director ควบคุมและดูแลงานทั้งหมด 

   ที่ประมูลได้มา ทั้งด้านงานก่อสร้าง โครงการวางท่อสายส่งเคเบิ้ลใยแก้ว  
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หน้าที่ 34 
 

  และดูแลด้านการเงิน 

2527 – 2537  รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการและ  Supervisory Director ส านกังานใหญ่ 

 ดูแลโครงการในประเทศ และต่างประเทศ 

2518 – 2525  Supervisory Director  
- โครงการก่อสร้างถนน สายกัวลาลัมเปอร์ – กาลัด  
- โครงการก่อสร้างถนนสายตรังกานู – เตงก้า ตอน 1 – 3  
- โครงการก่อสร้างถนนกัวลากรัย – กัวมูแซง ที่ประเทศมาเลเซีย 

 
ข้อพิพาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น     จ านวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ    จ านวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   จ านวน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%) 
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หน้าที่ 35 
 

นางนิจพร  จรณะจิตต์ 
     
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
อายุ    67  ปี 
สัญชาต ิ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 22  เมษายน พ.ศ. 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  24  ปี  
การถือหุ้นในบริษัท   367,913,140 หุ้น  

หรือคิดเป็นร้อยละ 6.968% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
( ณ วันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2561 ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  - พี่สาวของนายเปรมชัย  กรรณสูต 
ระหว่างผู้บริหาร     
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Wisconsin (Madison), U.S.A. 

ปริญญาตรี  อักษรศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
การผ่านการอบรมของ  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 65/2005 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ :   บมจ. โอเอชทีแอล  (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ) 
      กรรมการ :  บมจ. ทีทีซแีอล 

กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน :  บมจ. จรงุไทย ไวร์แอนด์ 
เคเบิ้ล  

     
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  จ านวน  55  แหง่ 

   

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน                       - ไม่มี -      
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส บมจ. อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ 
ข้อพิพาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา 
 
การเข้าร่วมประชุมรอบปี 2560   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    จ านวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  จ านวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%) 
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นายธวัชชัย  สุทธิประภา                                                    
 
ต าแหน่งในบริษัทฯ   กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 

อายุ  75  ป ี

สัญชาต ิ  ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 22 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   13  ป ี

 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์   

  แต่คู่สมรสถือหุ้นจ านวน  10,000  หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0002 
( ณ วันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2561 ) 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  - ไม่มี -  
ระหว่างผู้บริหาร     

คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   สาขาโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การผ่านการอบรมของ - Director Accreditation Program (DAP)  
สถาบันกรรมการ  - Finance for Non Finance Director 
บริษัทไทย  - Financial Instruments for Director  FID 2/2012 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี - 
  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   จ านวน 12 แห่ง 
 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน  - ไม่มี -      
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ประสบการณ์การท างาน 
ปี 2511 – 2521   นายช่างสนาม / นายช่างโครงการ/ผู้จัดการโครงการ งานก่อสร้างถนนในภาคกลาง และภาคเหนือ เขื่อน 
 ชลประทานยางชุม และเขื่อนกระเสียว ( รวมมูลค่า 1,476 ล้านบาท ) 
ปี 2521 – 2531   ผู้แทนบริษัทฯ / ผู้อ านวยการโครงการ เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าบางลาง / เขื่อนเขาแหลม และอาคารผู้โดยสาร 
 สนามบินดอนเมือง ( รวมมูลค่า 4,795 ล้านบาท ) 
ปี 2531 – 2541 ผู้อ านวยการโครงการ/ ผู้อ านวยการก ากับดูแล  โครงการท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง  งานสะพานข้ามทาง 

แยก 15 แห่งใน กทม. งานทางรถไฟศรีราชา – แหลมฉบัง , งานศูนย์การค้าซีคอนสแควร์,งานทางรถไฟคลองสิบเก้า – 
แก่งคอย, งานโยธารถไฟฟ้า BTS งานวางราง BTS  ( รวมมูลค่า 28,019 ล้านบาท ) 
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ปี 2541 – 2551   ผู้อ านวยการโครงการ/ ผู้อ านวยการก ากับดูแล โครงการศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย, งานวางท่อร้อยสายไฟ, 
โครงการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่  13 , งานรถไฟทางคู่  รังสิต–ภาชี,งานรถไฟฟ้าใต้ดิน รฟม. ด้าน
เหนือ, งานสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาที่วัดนครอินทร์, งานรถไฟทางคู่ลพบุรี -ภาชี-มาบกระเบา, รถไฟรางคู่หัวหมาก 
ฉะเชิงเทรา, งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร และ อาคารเทียบเครื่องบินสนามบินสุวรรณภูมิ, สะพานข้ามท างแยก 8 แห่ง, 
งานบ้านเด่ียว, งานบ้านเอื้ออาทร, งานสนามบิน เมืองอาเมดาบัด,อินเดีย ( รวมมูลค่า 106,424 ล้านบาท ) 

ปี 2551 – 2556   ผู้อ านวยการก ากับดูแล โครงการ รถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย-แบริ่ง,งานถนน กทม., อุโมงค์ทางลอดทางรถไฟ,รถไฟฟ้า
ยกระดับ/ใต้ดิน กรุงเดลี,อินเดีย, โรงไฟฟ้าร่วมศูนย์ราชการ, ปรับปรุงท่าเรือคอนเทนเนอร์, งานอาคารทันตแพทย์, อาคาร
เวชศาสตร์เขตร้อน, อาคารศูนย์เรียนรู้ และ อาคารพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, งานป้องกันน้ าท่ วมของ กทม., งาน
โรงไฟฟ้าเขื่อนชัยนาท, เขื่อนนเรศวร,งานขยายโรงกลั่น,งานอาคารคอนโดมิเนียม, อาคารโรงแรม งานโรงพยาบาลศูนย์
แพทย์, งานปรับปรุงทางรถไฟ, งานระบบการเดินรถไฟฟ้า, งานอาคาร IKANO, งานรถไฟฟ้า/ถนนยกระดับ กรุงไจเปอร์, 
อินเดีย, งานรถไฟฟ้าใต้ดินสีน้ าเงิน หัวล าโพง-สนามไชย, งานปรับปรุงราง รฟท., งานสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาที่
นนทบุรี,งานสนามบิน เมืองกัลกาต้า,อินเดีย, งานวางรางรถไฟฟ้าสายสีม่วง, งานโยธารถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ -รังสิต   
(รวมมูลค่า 112,224 ล้านบาท) 

 
ข้อพิพาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    จ านวน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง  (100%)  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   จ านวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง  (100%)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 

 

หน้าที่ 38 
 

*  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
โดยในส่วนที่เก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของ
บริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 

3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ  ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เก่ียวกับ
ลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 
2554 เป็นต้นไป 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้
บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
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ควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมลีักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่ม
ใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  โดยมีลักษณะของการมีส่วนได้เสีย ดังนี ้
ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย 

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 

 ดร.ไกรศร     จิตธรธรรม 

การถือหุ้นในบริษัท  
 จ านวนหุ้น ไม่มี 

 สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งหมด 

 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปน้ีกับบริษัท / 
บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

(1) เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบ
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

(3) มี / ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / 
ขาย วัตถุดิบ / สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน 
หรือการกู้ยืมเงิน ) โดยให้ระบุขนาดของ
รายการด้วย 

ไม่มี 

 
อน่ึงกระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเน่ืองจากปัจจุบัน  

บริษัทฯ  ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการ ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2548  ว่าด้วย
เรื่องข้อก าหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งประราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จ ากัด  พ.ศ. 2535 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 พร้อมทั้ง
คุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลายวิชาชีพ  รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า   ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม   กรรมการอิสระ นางนิจพร 
จรณะจิตต์   นายไผท   ชาครบัณฑิต  และ นายธวัชชัย   สุทธิประภา  กรรมการ  มีคุณสมบัติเหมาะสม  
   จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม   กรรมการอิสระ    นางนิจพร จรณะจิตต์   
นายไผท   ชาครบัณฑิต  และ นายธวัชชัย   สุทธิประภา  กรรมการ  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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วาระที่ 6 :  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561  

 
 การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว 

 ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ส าหรับปี 2561 มีดังน้ี 
 

 ค่าตอบแทน ปี 2561 (ปีที่เสนอ)  

 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ * คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ** 

 (บาท/ปี) (บาท/ปี) (บาท) 

ประธานกรรมการ 750,000 385,000 15,000 
กรรมการ 580,000 315,000 10,000 

 ภายในวงเงินไม่เกิน 
5,970,000 บาท 

ภายในวงเงินไม่เกิน 
1,400,000 บาท 

 

 
หมายเหตุ   
* ค่าตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
**  ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมาประชุม  
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ปีย้อนหลัง  
รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทฯ (บาท/ปี) 
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  

(บาท) 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

 1. ดร. ไกรศร จิตธรธรรม  750,000 750,000 535,000 535,000  (1) 15,000 (2) 30,000 (2) 
 2. นายเปรมชัย กรรณสูต 580,000 580,000  - - - 

 3. นางนิจพร จรณะจิตต์ 580,000 580,000  - - - 

 4. นายไผท ชาครบัณฑิต 580,000 580,000  - 10,000 (2) 20,000 (2) 
 5. นายธวัชชัย สุทธิประภา 580,000 580,000  - - - 

 6. นายวิลเล่ียม ลี เซนท์กราฟ 580,000 580,000 415,000 (1) 415,000 (1) - - 

 7. นายปีติ กรรณสูต 580,000 580,000  - 10,000 (2) 10,000 (2) 
 8. นายธีระพงศ์   ปังศรีวงศ์  580,000 580,000   262,500 (1) - - 

 9. นายธรณิศ   กรรณสูต 580,000 580,000  - - - 

 10. นายเกริก   วณิกกุล (3) 145,000 580,000  - - - 

 11. ศ.ดร. มิ่งสรรพ์   ขาวสอาด (4) 580,000 193,333 415,000 (1) 131,333 (1)   

รวม 6,115,000 6,163,333 1,365,000 
(ภายในวงเงินไม่
เกิน 1,400,000  

บาท) 

1,343,833 
(ภายในวงเงินไม่
เกิน 1,400,000  

บาท) 

  

หมายเหตุ   
(1)  รวมค่าตอบแทนพิเศษ 
(2)  ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม 
(3)  นายเกริก วณิกกุล ได้ยื่นจดหมายลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ  มีผลต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.

2560 
(4)  ศ.ดร. ม่ิงสรรพ์  ขาวสอาด ได้ยืน่จดหมายลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  มี 
 ผลต้ังแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 
 

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของปี 2561  ส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ 
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,970,000 บาท ต่อปี   ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 10 ท่าน  อนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2560 กล่าวคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ต่อปี  และอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เท่ากับปี 2560 โดยประธานกรรมการ 
ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ  10,000 บาท  
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วาระที่ 7 :  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้พิจารณา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี     โดยคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี   เป็นผู้ท าการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิน และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2561 

1. นายสมคิด  เตียตระกูล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ    
2. นายธีรศักดิ์  ฉั่วศรีสกุล                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624   และ/หรือ 
3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549      และ/หรือ 
4. นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977  และ/หรือ 
5. นายนรินทร์  จูระมงคล                     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593     
 
แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนวิทย ุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โทรศัพท ์0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339   
(โดยนายสมคิด เตียตระกูล เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ของบริษัทฯ  ตั้งแต่ปี 2559)  
และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว  และ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ส าหรับปี  2561  เป็นจ านวนเงิน 9,633,000 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชี ทั้ง 5 ราย ที่
เสนอชื่อมาน้ัน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วม  และกิจการร่วมค้า 
ของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2550  จนถึงปัจจุบัน  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลัง  

บริษัทผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน (หน่วย : บาทต่อปี ) 

 ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด   
  ค่าบริการสอบบัญชี 9,633,000   7,695,000 
  ค่าบริการอื่น - -ไม่มีค่าบริการอื่น- 

 
จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ส าหรับปี 2561  เป็นจ านวนเงิน 9,633,000 บาท  (เก้าล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน)  
สาเหตุท่ีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เน่ืองจาก มีการปรับอัตราค่าตรวจสอบประจ าปี และเพิ่มค่าตรวจสอบระบบ

คอมพิวเตอร์ใหม่ และค่าตรวจสอบผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่  
 




