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ที่ CSD 008/2564                                                                                   วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุกรรมการ (แกไ้ขครัง้ที่ 2 : เปลีย่นแปลงรายละเอียดในวาระท่ี 5) 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการ บรษัิท อิตาเลยีนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ครัง้ที่ 8/3/2564 ซึง่ประชมุ
เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไดม้ีมติในเรือ่งส  าคญัดงันี ้
 

1. มีมติใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2563 เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลขาดทนุสะสม 

 
2. มีมติก าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวันพฤหสับดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.                       

ณ  อาคารคอนเวนชั่ น เซ็น เตอร์ ชั้น  4 โรงแรมรามา  การ์เด้นส์ เลขที่  9/9 ถนนวิภาวดี รังสิต  เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 2 : พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563   
วาระท่ี 3 : พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทฯ  

  ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
วาระท่ี 4 : พิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรบางสว่นเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณา 

  อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดบญัชีปี 2563 
วาระท่ี 5 : พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป 

  อีกวาระหนึง่ (โปรดดรูายละเอียดที่มีการเปลีย่นแปลงตามเอกสารแนบ) 
วาระท่ี 6 : พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ   

  และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัปี 2564  
  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 

วาระท่ี 7 : พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัปี 2564  
  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 
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วาระท่ี 8 : พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ขอ้ (10), (11), (36), (58) และ  
  (59) และเพิ่มเติมวตัถปุระสงคใ์หมจ่ านวน 5 ขอ้  
  (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 

วาระท่ี 9 : พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
  การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 

  
   

และอนุมตัิใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจันทรท์ี่ 29 มีนาคม     
พ.ศ. 2564 (Record Date) (โดยวนัที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย “XM” หรือวนัที่ไม่ไดร้บัสิทธิในการเขา้รว่มประชุม  คือ                
วนัศกุรท์ี่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
 
 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

    
 
 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                           ( นายวรวฒุิ  หิรญัยไพศาลสกลุ ) 
                                                                                                                                                        เลขานกุารบรษัิท 
 
 
 
ฝ่ายบรกิารองคก์ร 
โทร.02716-1600 ตอ่ 3800-4 
E-Mail: cccs@itd.co.th 
 
 
 
 
 
 

mailto:cccs@itd.co.th
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เอกสารแนบ 
 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ในปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน  3 ทา่น ดงันี ้ 

ชื่อ – สกุล ประเภทกรรมการ 

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม* ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

2. นางนิจพร จรณะจิตต ์ กรรมการ 

3. นายธวชัชยั สทุธิประภา กรรมการ 

 
เนื่องจาก ดร.ไกรศร จิตธรธรรม* ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 ส่งผลใหพ้้นจากต าแหน่งดังกล่าว                    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/4/2564 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 จึงไดม้ีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์                  
ดร.ภิญโญ มีช านะ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง           
แทนวาระและต าแหน่งของ ดร. ไกรศร จิตธรธรรม ที่ไดว้่างลง ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไป  

 
ดงันัน้ รายช่ือของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจะมีการเปลีย่นแปลง ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ประเภทกรรมการ 

1. รศ.ดร.ภิญโญ มีช านะ กรรมการอิสระ 

2. นางนิจพร จรณะจิตต ์ กรรมการ 

3. นายธวชัชยั สทุธิประภา กรรมการ 

 
 และบรษัิทฯ ขอแนบประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณท์ างาน และสดัสว่นการถือหุน้ของ รองศาสตราจารย ์ดร.ภิญโญ 
มีช านะ ดงันี ้
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รองศาสตราจารย ์ดร.ภญิโญ มีช านะ 
 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

อายุ    66 ปี  
สัญชาต ิ    ไทย 
อาชีพ/สถานทีท่ างานปัจจุบัน อาจารยพ์เิศษ / ข้าราชการบ านาญ  

ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแรแ่ละปิโตรเลียม 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้แรก : 22 เมษายน พ.ศ. 2564 
วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ครัง้ล่าสดุ : 22 เมษายน พ.ศ. 2564 

การถอืหุ้นในบริษัท   - ไม่มี - หรือคดิเป็นสดัส่วน - ไม่มี -  (ณ วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564) 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา   Ph.D. Minerals Engineering, Unversity of Leeds, U.K. 
     B.Eng. Mining Engineering, Chulalongkorn University 
การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 35/2011 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 67/2007 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
 
ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท       
ทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต่์อบริษัท - ไม่มี - 
 
ประสบการณก์ารท างาน ปี 2558-ปัจจุบัน อาจารยพ์เิศษ 

ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแรแ่ละปิโตรเลียม  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

    หัวหน้าโครงการ / นักวจิัยอาวุโส  
    ศนูยบ์รกิารวชิาการ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
    กรรมการผู้ช านาญการ 

คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มโครงการเหมืองแร ่ส  านกันโยบายและแผนทรพัยากรและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 ปี 2558-2559   กรรมการไตรภาคี  
คณะกรรมการศกึษาการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ จ.กระบี่ 

 ปี 2560-2561  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒด้ิานวศิวกรรมเหมืองแร่ 
    คณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการแรแ่หง่ชาติ 
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วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส าหรับปี 2564  
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2564 
เทา่กบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ* คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** 

 (บาท/ปี) (บาท/ปี) (บาท/คร้ัง) 
ประธานกรรมการ 750,000 385,000 15,000 
กรรมการ 580,000 315,000 10,000 
 ภายในวงเงินไมเ่กิน 

5,390,000 บาท 
ภายในวงเงินไมเ่กิน 

1,400,000 บาท 
 

หมายเหตุ   
*คา่ตอบแทนพิเศษขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
**คา่ตอบแทนเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุ  
 
วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี โดยไดค้ัดเลือกผูส้อบบัญชีจาก 
บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทสอบบญัชีที่มีความเช่ียวชาญ และมีความเป็นอิสระ เป็นบรษัิทผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
และบรษัิทยอ่ย ส าหรบัปี 2564 
 
วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ข้อ (10), (11), (36), (58) และ (59) และเพิ่มเติม
วัตถุประสงคใ์หม่จ านวน 5 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

(10) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้ค าปรึกษา งานให้ค าแนะน า งานออกแบบ
สถาปัตยกรรมทุกประเภท งานออกแบบวิศวกรรมทุกประเภท งานวางผัง งานวางแผน งาน
จัดซือ้จัดจ้าง งานฝึกอบรม งานก่อสร้าง งานตรวจสอบระบบ งานทดสอบระบบและส่งมอบ 
งานบริการซ่อมบ ารุง งานซ่อมแซม งานจัดท ารายการค านวณทางวิศวกรรมทุกประเภท งาน
รับเหมาก่อสร้างรับช่วง งานหรือให้ช่วงงาน ส าหรับงานก่อสรา้งอาคาร อาคารที่พักอาศัย 
อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย ์อาคารชุด อาคารที่ท าการสถานที่ราชการ โรงมหรสพ 
โรงงาน สนามบิน อุโมงค ์ถนน สะพาน งานโยธา ตลอดจนงานก่อสร้างอื่นๆ ทุกประเภททัง้
ภายในและภายนอกประเทศ 

(11) ประกอบกิจการรบัเหมาก่อสรา้งและออกแบบ เขื่อน และ รอ ซึ่งใชใ้นการบงัคับทิศทางไหลของ
กระแสน า้ เพื่อกนัตลิ่งพงั เขื่อนกันกัดเซาะชายฝ่ังและเขื่อนกันคลื่นทุกประเภท ทา่เทียบเรอืทกุ
ชนิด รวมทัง้สิง่ก่อสรา้งอื่นๆ ในทะเล และแมน่ า้ล  าคลองทั้งภายในและนอกประเทศ 
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(36)  ประกอบกิจการรบัออกแบบ ติดตัง้ ซ่อมบ ารุง รกัษา ฝึกอบรม จ าหน่าย การให้เช่าซือ้อปุกรณ ์และ
ชิน้ส่วนระบบสื่อสารโทรคมนาคม กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และระบบบริหาร
จัดการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสื่อสาร
ข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร ์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์หรือพัฒนางานระบบ
คอมพิวเตอร ์(รวมฮารด์แวรแ์ละ/หรือ ซอฟตแ์วร)์ เคเบิลโทรศพัท ์เคเบิลทีวี เคเบิลใยแกว้น า
แสง เสาสื่อสารโทรคมนาคม เสาอากาศทีวี เครื่องรบัโทรศพัท ์อินเตอรค์อม อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร 
และคอมพิวเตอร ์

(58) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได ้งานใหค้  าปรกึษา งานออกแบบ งานจดัหา งานจดัซือ้จดั
จา้ง งานก่อสรา้ง งานทดสอบระบบและสง่มอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งานรบัจา้งบรหิาร
จัดการเดินรถและซ่อมบ ารุงรกัษา (Operation and Maintenance Services) ร่วมลงทุนในกิจการ
ของรฐั ส าหรบังานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานวางราง (Track Works) งานสาธารณูปโภค งาน

อุโมงค ์งานทางวิ่งทางขับ งานสถานีรับส่งผู้โดยสาร งานระบบเครือ่งกลไฟฟา้ ไดแ้ก่ ขบวนรถไฟ 
(Rolling Stock) ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน (Lifts and Escalators) ระบบอาณัติสัญญาณ 
(Signaling) ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ  (Communication and Telecommunications) 
ระบบควบคุมและจัด เก็บข้อมูล (SCADA) ระบบจัดเก็บรายได้อัตโนมัติ  (Automatic Fare 
Collection) ระบบประตกูัน้ชานชาลา (Platform Screen Door) ระบบไฟฟ้าก าลงั (Power Supply) 
ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบขับ เคลื่ อน  (Traction Power Supply) ระบบรางน าไฟฟ้ า 
(Conductor Rail) ระบบจ่ายไฟส ารองต่อเนื่อง (UPS) งานเครื่องมือเครือ่งจกัรโรงซอ่มบ ารุง (Depot 
Equipment) รวมทัง้สว่นประกอบอะไหล ่และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมดของโครงการรถไฟรถไฟทาง
คู่ (Track Doubling) ปรบัปรุงทางรถไฟ (Track Strengthening) รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถไฟ
รางเดี่ยว (Monorail) ระบบขนสง่ผูโ้ดยสารอตัโนมตัิ (Automated People Mover : APM) และระบบ
ขนสง่ทางรางอตัโนมตัิ (Automated Guideway Transit : AGT) 

(59) ประกอบกิจการ งานศึกษาความเป็นไปได ้งานใหค้  าปรกึษา งานออกแบบ งานจดัหา งานจดัซือ้จดั
จา้ง งานก่อสรา้ง งานติดตัง้ งานทดสอบระบบและสง่มอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม งาน
บริการซ่อมบ ารุง งานรบัจา้งประเภทต่าง ๆ ส าหรบั งานอาคารทกุประเภท งานโยธา งานปรับปรุง
คุณภาพดิน งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานอุโมงค ์งานทางวิ่ง ทางขบั และลานจอด
อากาศยาน ของกลุ่มงานต่าง ๆ ของอากาศยานและรวมถึงระบบงานไฟฟ้าและเครื่องกลประเภท
ต่าง ๆ เช่น งานระบบสายพานล าเลียงกระเป๋า (Baggage Handling System) งานระบบเครื่อง
ตรวจสอบวัตถุระเบิด  (Explosive Detection System) งานระบบสะพานเทียบอากาศยาน 
(Passenger Loading Bridge) งานระบบปรับอากาศส าหรับให้บริการแก่อากาศยาน (Pre-
Condition Air) งานระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรบัใหบ้รกิารแก่อากาศยาน (Ground Power Unit System) 
งานระบบบรกิารน า้ดีใหแ้ก่อากาศยาน (Aircraft Potable Water System) งานระบบบรกิารก าจดัน า้
เสียส าหรับอากาศยาน (Aircraft Sanitary Sewer System) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอด
อากาศยาน (Apron Lighting) ระบบจัดการการใช้หลุมจอด (Aircraft Parting Management 
System) งานระบบสญัญาณทางวิ่ง, ทางขบั และลานจอดอากาศยาน (Airfield Ground Lighting 
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System) งานระบบน าอากาศยานเขา้จอด (Visual Docking Guidance System) งานระบบน ารอ่ง
อากาศยาน (Airport Ground Navigation System) งานระบบท่อส่งจ่ายเชือ้เพลิง (Aircraft Fuel 
Hydrant System) งานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ  (Automated People Mover) งานระบบ
คลังสินค้า (Cargo Management System) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของท่าอากาศยาน 
(Airport Information Technology System) งานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและสื่อสาร ไดแ้ก่ งานระบบ
จ่ายไฟส ารอง (UPS) งานระบบลิฟท์ บันได เลื่อน  และทางเดิน เลื่อน  (Lift, Escalator and 
Travellator) งานระบบปรบัอากาศ และระบายอากาศ งานระบบสขุาภิบาล งานระบบดบัเพลิง งาน
ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย งานระบบความปลอดภัย งานระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด งานระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ  งานระบบควบคุมและสั่งการ (SCADA) งานระบบวิทยุสื่อสาร งาน
โทรคมนาคมประเภทตา่ง ๆ และรวมถึงงานตา่ง ๆ ประเภทเดียวกนั ทัง้ทางบกและทางน า้ 

 
การขอเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทจ านวน 5 ข้อ* 
(61) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการน าผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที่ไม่ใชแ้ลว้ หรือของเสียจากโรงงาน มาผลิต

เป็นวตัถดุิบหรอืผลติภณัฑใ์หม ่โดยผา่นกรรมวิธีการผลติทางอตุสาหกรรม 
(62) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการรือ้ถอนทอ่สง่น า้มนัในทะเล และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 
(63) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการรือ้ถอนแทน่ขดุเจาะ ไดแ้ก่ น า้มนั แก๊ส และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 
(64) ประกอบกิจการเก่ียวกบัการตดัยอ่ยเรอื 
(65) ประกอบกิจการรบัเหมาถมทราย ดิน และวสัดุอื่นใด ในทะเลและแม่น า้ล  าคลองต่างๆ รวมถึงงาน

เสรมิทรายชายหาด ทัง้ภายในและนอกประเทศ 
หมายเหตุ ปัจจบุนับรษัิทฯ มีวตัถปุระสงคจ์ านวน 60 ขอ้ 
 
วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพือ่ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค ์ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ดงัวาระขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3 โดยใหใ้ชข้อ้ความดงัตอ่ไปนี ้ 

 
“ข้อ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัทมีจ านวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

 


