
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 :  

หน้าที่ 44 
 

 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง    

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาติไทย  โปรดแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ
บัตรประจ าตัวข้าราชการ 

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  หรือหนังสือ
เดินทาง  หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน  

- กรณีมีการแก้ไขชื่อ – สกุล  ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  
2. กรณีมอบฉันทะ  

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ  จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ  โดยเข้าร่วม
ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมน้ี  

- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ  

- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ  ไว้ต่อ
ประธานท่ีประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลง
ลายมือชื่อให้ครบถ้วน   หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่ส าคัญ   ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุก
แห่ง  หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20  บาท  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ   

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตร 
ประจ าตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ  
หนังสือเดินทาง  หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง  

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล  
- นิติบุคคลสัญชาติไทย :  ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานที่มี

อ านาจรับรอง  ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1  ปี  ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจ  ลง
ลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ันๆ  ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  ซึ่งรับรองความถูกต้องโดย
กรรมการดังกล่าว 

- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว :  ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อม
ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โน

เอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ถือหุ้นต้องน ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วม
ประชุม   การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 
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ตารี่พับลิค)  หรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้น าหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ันให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทย  หรือสถานกงสุลไทย  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว  หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์
ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค)  อีก
ชั้นหน่ึง         

 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ  ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อ 
ความก ากับไว้ว่า  “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ…………” และต้องมีพยาน  2 คน รับรองว่าเป็นลาย   
 พิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้นั้น  และต้องพิมพ์ลายน้ิวมือต่อหน้าพยาน  ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อ   
 รับรอง  และต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของพยาน   
 พร้อม  ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย  

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  ผู้ถือหุ้น
อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ  หรือเลือก
มอบฉันทะใหก้รรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้  
ตามรายชื่อดังต่อไปน้ี   

1. ดร.ไกรศร   จิตธรธรรม  อายุ  65  ป ี
ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
(กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุก
วาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งน้ี)  
สามารถพิจารณาข้อมูลรายละเอียดประวัติการศึกษา และประวัติการท างานใน
เอกสารหน้า 32 )  
ที่อยู่ 2034/132 – 161 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

2. นางนิจพร  จรณะจิตต์  อายุ  67  ป ี  
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
ที่อยู่ เลขที่  10  ซอยศูนย์วิจัย 3   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 
(สามารถพิจารณาข้อมูลรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการท างานใน
เอกสารหน้า 35 ) 
 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้
จัดท าขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น  ไปยังฝ่ายบริการองค์กร  ชั้น 38   เลขที่  
2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง   
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กรุงเทพมหานคร  10310  พร้อมเอกสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม  
อย่างน้อย  3  วัน  
 

 ทั้งน้ี ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัว 
ข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน  

โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก  ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ   อายุไม่เกิน 6  เดือน  
ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย  

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  ให้บิดา – มารดา  หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  หรือมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  โดยจะต้องส าเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  ให้ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน  โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล  หรือ ผู้
พิทักษ์  ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ  อายุไม่เกิน 6  เดือน  ก่อนวันประชุม  มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

 
การลงทะเบียน  
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา  11.30  น.  เป็น
ต้นไป   
การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยให้นับหุ้น หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง  และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน   ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม  ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หน่ึง  เป็นเสียงชี้ขาด 

- ในกรณีอื่น  ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนด  ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  
ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดน้ัน  โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ในที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบ
ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น  

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด  ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน  และประธานใน
ที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นน้ันออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้  
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4. การลงคะแนนลับ  อาจจะท าได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ  และที่ประชุมลงมติ
ให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว  โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับน้ัน  
และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว  

 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
 ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถามทีละ
วาระจากท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  
 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นหรือกรอกบัตร
ลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนท าการตรวจนับคะแนน  เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ  เจ้าหน้าที่นับ
คะแนนจะให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามค าแนะน าที่จะแจ้งในที่ประชุม  
 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน   
 ประธานในที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    และ
จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบในแต่ละวาระ  
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ข้อบังคับ ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี  ภายใน  4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 
ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้  ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7  วันก่อนวันประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 32.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง  1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7  วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม 

ข้อ 33.  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

ลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึง่เสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่เป็น 
เสียงชี้ขาด 

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ง) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ฉ) การควบบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ฌ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
 

ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปี พึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร รวมทั้งการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 


