
หนา้ท่ี 1 

               
 
 
 
 

                 ทะเบียนเลขท่ี 0107537000939 

บริษทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ี CSD  016/2562                                               วนัท่ี  22  มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั  อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต ์ จ ากดั  (มหาชน) 
 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลกัส่ี   
กรุงเทพมหานคร และจากการท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
เป็นการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (WWW.ITD.CO.TH)  ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2562  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :   การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 
โดยไดมี้การจดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งเปิดเผยทางเวบ็ไซตข์องบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
(WWW.ITD.CO.TH)  และไดจ้ดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ :  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  เม่ือ
วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ  เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ดงัปรากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1  
 
 การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 

2034/132-161 อิตลัไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตู ้ป.ณ. 1011  
เพชรบุรีตดัใหม่ โทรศพัท ์: 0-2716-1600 โทรสาร : 0-2716-1488  www.itd.co.th   



หนา้ท่ี 2 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   

 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ในรอบปี  2561   

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึน
ในรอบปี 2561  ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2561  
 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ: เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
 ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2561 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2561    
 
การลงมติ :  วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบ 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2561  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซ่ึงก าหนดให้
บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของ
บริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา   และสอบทานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดผ้า่น
การตรวจสอบและลงนามจาก  นายสมคิด  เตียตระกลู   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785   ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  ซ่ึงสงักดับริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  แลว้เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ  เสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ  ส าหรับ
ปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ  ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึง
ผา่นการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้  ท่านผูถื้อหุน้สามารถดูรายละเอียดงบการเงินประจ าปี ไดใ้นรายงานประจ าปี 2561 
 
การลงมติ :วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



หนา้ท่ี 3 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัจิัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และพจิารณาอนุมัตจ่ิายเงินปันผลส าหรับงวด

บัญชีปี 2561       
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  
 การจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 การจ่ายเงินปันผล 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 วรรคแรก “หา้มมิให้
แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ่้ายเงิน
ปันผล” 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไร
บางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมายและอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชี ประจ าปี 2561 โดยจ่ายจากก าไร
สะสมในอตัราหุน้ละ 0.0144 บาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดดงั
ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 
 
การลงมติ :วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกี

วาระหนึ่ง  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :   พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้            
กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้รับ
ต าแหน่งอีกกไ็ด”้  ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  คร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 
3 ท่าน ดงัน้ี  
 

ช่ือ – สกลุ ประเภทกรรมการ 
1. นายวิลเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ กรรมการอิสระ 
2. นายไส ้หวา่  ไซม่อน ซุน* กรรมการอิสระ 
3. นายปีติ กรรณสูต กรรมการ 

    *นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

     แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงของ ศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด ซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ี 



หนา้ท่ี 4 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   

 
อน่ึง บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิเสนอช่ือบุคคล ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแจง้
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิเสนอช่ือดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 
2561 ถึงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 นั้น  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหพิ้จารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไดมี้มติ
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ทั้งน้ีไดผ้า่นการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้วา่กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวิลเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ กรรมการอิสระ นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน 
กรรมการอิสระ (เน่ืองจากไดรั้บมติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน ศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ ขาวสอาด ซ่ึงไดล้าออกเม่ือ
วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระในปีน้ี) และนายปีติ กรรณสูต กรรมการ กลบัเขา้เป็น
กรรมการอิสระและกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
อน่ึง คณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคลท่ีเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการการอิสระของ               
บริษทัฯ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัปรากฏตาม
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 
 
 การลงมติ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ    คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  ส าหรับปี 2562 
วตัถุประสงค์และเหตุผล: ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29  “กรรมการมีสิทธ์ิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัใน
รูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนท านองเดียวกนั และเบ้ียประชุมตาม  
ขอ้บังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาก าหนด ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด”้ 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ท่ี 5 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   

 
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ  ยงัไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตาม  การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัฯ แลว้    จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียดดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะคร้ังที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพเิศษ/
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

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

 
ค่าคอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะคร้ังที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพเิศษ/
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 385,000 -ไม่มี- ค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยู่
กบัผลการด าเนินงาน 

กรรมการตรวจสอบ 315,000 -ไม่มี- ค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยู่
กบัผลการด าเนินงาน 

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
(เฉพาะคร้ังที่มาประชุม) 

ค่าตอบแทนพเิศษ/
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการ           
บริหารความเส่ียง 

-ไม่มี- -15,000- -ไม่มี- 

รองประธานกรรมการ    
บริหารความเส่ียงและ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

-ไม่มี- -10,000- -ไม่มี- 

 
 
 
 



หนา้ท่ี 6 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   

 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ  และคณะกรรมการชุดย่อย  ส าหรับปี 2562 เท่ากบัปีก่อนหนา้  ตามเหตุผล
และรายละเอียดขา้งตน้  ทั้งน้ีค่าตอบแทนยอ้นหลงั  2 ปีท่ีผา่นมาไดป้รากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระ
ท่ี 6 
 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล :   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 และเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี โดยจาก
การคดัเลือกผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือก  บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  ซ่ึงเป็นส านกั 
งานสอบบญัชีท่ีมีความอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบเป็น
บริษทัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2562  
 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี คนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและ
ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
1. นายสมคิด   เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ 
2. นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6624 และ/หรือ  

 3. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549   และ/หรือ 
4. นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัด์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6977 และ/หรือ 

 5.นายนรินทร์ จูระมงคล                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593    
และเสนอใหพิ้จารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 9,560,000 บาท (เกา้ลา้นหา้
แสนหกหม่ืนบาทถว้น) ทั้งน้ี บริษทั แกรนท ์ธอนตนั และผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วน
ไดเ้สียใด ๆ กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
 
 
 
 
 

 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)   



หนา้ท่ี 7 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ : เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ  นาย
ธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624  และ/หรือ นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์   ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549 และ/หรือ นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977  และ/หรือ 
นายนรินทร์  จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  8593   แห่งบริษทั แกรนท ์ ธอนตนั  จ ากดั  เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และพิจารณาอนุมติัก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 9,560,000 บาท (เกา้ลา้นหา้แสนหกหม่ืนบาทถว้น) 
ดงัปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7  
 
การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

      จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือ
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ อาคารคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามาการ์เดน้ส์  เลขท่ี 9/9 ถนน
วิภาวดีรังสิต  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมคร้ังน้ี    โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี   และส่งหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 
 

ทั้งน้ีเพ่ือใหท่้านไดรั้บประโยชนสู์งสุดจากการประชุม  รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชนข์องท่านอยา่งเตม็ท่ี  
หากท่านมีขอ้สงสยัท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจง ในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีน าเสนอคร้ังน้ี ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ ก่อน
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว  มาท่ีอีเมลของบริษทัฯ (cccs@itd.co.th) หรือโทร 02-716-1600 ต่อ 3800-4 (ฝ่ายบริการองคก์ร)  

อน่ึง ทางบริษทัฯไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 29  
มีนาคม พ.ศ. 2562 (Record Date)  

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                  (นางนิจพร   จรณะจิตต)์  
                                                                  กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส 

mailto:cccs@itd.co.th)


หนา้ท่ี 28 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 : เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 4 

วาระที ่4 : พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับงวดบัญชี ปี 2561 
 การจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในปี 2561 ผลการด าเนินงานบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 152,570,000 บาท จีงตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
เป็นจ านวนเงิน 7,629,000 บาท รวมกบัเงินส ารองท่ีมีอยูเ่ดิมจ านวน 492,524,000 บาท  เป็นจ านวนเงินส ารองตามกฎหมาย
ในปี 2561 ทั้งส้ินเท่ากบั 500,153,000 บาท  

 การจ่ายเงินปันผล 
นโยบายจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษทัฯ  มีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้แต่ละปี  

โดยมีอตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายตามผลการด าเนินงานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีแลว้ หากไม่มีเหตุการณ์
จ าเป็นอ่ืนใด  และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น  จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีสาระส าคญั   

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ในปี 2561 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิจ านวน 152,570,000 บาท 
บริษทัฯ และมีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 91,690,000 บาท ซ่ึงปรากฎตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2561     152,570,000 บาท 
บวก  ก าไรสะสมปี 2560       16,598,000 บาท 
หกั    จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย     (7,629,000) บาท 
          ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสร์  (69,849,000) บาท 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน      91,690,000 บาท 

 
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2560 

(ปีที่ผ่านมา) 
 

ปี 2559 
(ปีที่ผ่านมา) 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  152,570,000  บาท 100,699,000  บาท 110,898,000 บาท 
2. ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร   91,690,000  บาท  16,598,000 บาท 54,220,000 บาท 
3. จ านวนหุน้ (ช าระแลว้) 5,279,840,848  หุน้ 5,279,840,848  หุน้ 5,279,840,848  หุน้ 
4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้            0.0144  บาท งดจ่าย  0.01026 บาท  
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน    76,029,708  บาท งดจ่าย 54,171,167.10 บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 49.83 % งดจ่าย 48.85% 
 

ดงันั้นบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับงวดบญัชีปี 2561 
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ประวตัิกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
นายวลิเลีย่ม ล ีเซนท์กราฟ 

ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

อายุ    79  ปี  
สัญชาติ    อเมริกนั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 

วนัที่ไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 22 เมษายน พ.ศ. 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอสิระ 11 ปี (การท่ีกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง                            

จะท าใหม้คีวามรู ้และประสบการณ์เกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และยงัคงสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ)  

การถือหุ้นในบริษัท   - ไม่มี -  หรือคิดเป็นสัดส่วน  - ไม่มี -  ( ณ วนัที่ 31  มกราคม พ.ศ. 2562 )  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - ไม่มี - 
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา   A.B. (cum laude)  

Harvard College  
การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย   - ไม่มี - 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน กรรมการ 

- บมจ. โอ เอช ที แอล (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ (กรุงเทพฯ) 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่  - ไม่มี -  
บริษัทจดทะเบียน 
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน   - ไม่มี -      
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ 
 ปี 2539 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. โอ เอช ที แอล (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ (กรุงเทพฯ) 
 
ข้อพพิาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
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นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 
 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ 
อายุ    59  ปี 
สัญชาติ    องักฤษ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  0.9  ปี 
การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี  หรือคิดเป็นสัดส่วน  - ไม่มี -  ( ณ วนัที่ 31  มกราคม พ.ศ. 2562 ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Chaminade University of Honolulu, Hawaii, USA 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต University of Hawaii, Hawaii, USA    
การผ่านการอบรมของ  - ไม่มี - 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

-  บมจ. จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิ้ล 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่  - ไม่มี -  
บริษัทจดทะเบียน    
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน   - ไม่มี -      
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต ์
    ปี 2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิ้ล 
    ปี 2557 – 2560 กรรมการอิสระ PacRay International Holding Limited, Hong Kong 
ข้อพพิาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน -0- คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด -1- คร้ัง*  
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    จ านวน 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง* (40%)  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง*  (40%) 
 
*นายไส้ หวา่ ไซม่อน ซุน ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
คร้ังท่ี 7/6/2561 เม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงของศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด ท่ีครบก าหนดวาระในปีน้ี 
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นายปีต ิ กรรณสูต 
     
 ต  าแหน่งในบริษทั   กรรมการ 
    กรรมการบริหารความเส่ียง 
    รองประธานบริหารอาวโุส 
อาย ุ    38  ปี 
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 22 เมษายน พ.ศ. 2559 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  11  ปี  
การถือหุน้ในบริษทั   463 หุน้  

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ( ณ วนัที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2562 ) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - บุตรชายของนายเปรมชยั กรรณสูต 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   - พี่ชายของนางสาวปราชญา  กรรณสูต 

- พี่ชายของนายธรณิศ  กรรณสูต 
     
คุณวฒิุทางการศึกษา   Applied Economics 

University of Saint Andrews     
การผา่นการอบรมของ  - ไม่มี - 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย   
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไม่มี – 
     
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  จ านวน  12  แห่ง 

   

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั                       - ไม่มี -      
หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2557 – ปัจจุบนั  รองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ 
 ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เมียนมาร์ - อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ 1 
 
ขอ้พิพาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
 
การเขา้ร่วมประชุมรอบปี 2561   
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้    จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการความเส่ียง จ านวน 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง (100%) 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 
โดยในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะความสมัพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของ
บริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนในปี 2554 เป็นตน้ไป 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น กรรมการ  ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ี
มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี โดยในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ลกัษณะความสมัพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนในปี 
2554 เป็นตน้ไป 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ
ใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือ
คู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาท
ข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี โดยในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะความสมัพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ร่ิมใช้
บงัคบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนในปี 2554 เป็นตน้ไป  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
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ควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี โดยในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะความสัมพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ร่ิม
ใชบ้งัคบัตั้งแต่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนในปี 2554 เป็นตน้ไป 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1  โดยมีลกัษณะของการมีส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

ลกัษณะของการมส่ีวนได้เสีย 

ลกัษณะของการมส่ีวนได้เสีย ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 

 นายวลิเลีย่ม ล ีเซนท์กราฟ 
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 

การถือหุ้นในบริษทั  
 จ านวนหุน้ ไม่มี 

 สัดส่วนของจ านวนหุ้น ท่ี มี สิทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

 

การมี / ไม่มี ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทั / 
บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 

(1) เป็น / ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

(2) เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบ
บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

(3) มี / ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ / 
ขาย วตัถุดิบ / สินคา้/บริการ การใหกู้ย้ืมเงิน 
หรือการกูย้ืมเงิน ) โดยใหร้ะบุขนาดของ
รายการดว้ย 

ไม่มี 

 
อน่ึงกระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ไม่ไดผ้่านคณะกรรมการสรรหาเน่ืองจากปัจจุบัน  

บริษทัฯ  ยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัของ
กรรมการ ซ่ึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2548  ว่าดว้ย
เร่ืองขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งประราชบญัญติับริษทัมหาชน  
จ ากดั  พ.ศ. 2535 และคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.4/2552 พร้อมทั้ ง
คุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ  ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ จากหลายวิชาชีพ  รวมถึง
ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัฯ ช่วงท่ีผ่านมาแลว้เห็นว่า   นายวิลเล่ียม ลี เซนท์กราฟ นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
กรรมการอิสระ และนายปีติ  กรรณสูต  กรรมการ  มีคุณสมบติัเหมาะสม  
   จึงขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายวิลเล่ียม ลี เซนท์กราฟ นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการ
อิสระ และนายปีติ  กรรณสูต  กรรมการ  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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วาระที ่6 :  พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 

 
 การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงของบริษทัฯ ไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบ
อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัฯ แลว้ 

 ตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ส าหรับปี 2562 มีดงัน้ี 
 

 ค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ)  

 คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ * คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ** 

 (บาท/ปี) (บาท/ปี) (บาท) 

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

 ภายในวงเงินไม่เกิน 
5,390,000 บาท 

ภายในวงเงินไม่เกิน 
1,400,000 บาท 

 

 
หมายเหตุ   
* ค่าตอบแทนพิเศษข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
**  ค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม  
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ปีย้อนหลัง  
รายช่ือกรรมการบริษทัฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษทัฯ (บาท/ปี) 
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(บาท/ปี) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  

(บาท) 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

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

 3. นางนิจพร จรณะจิตต ์ 580,000 580,000 - - - - 

 4. นายไผท ชาครบณัฑิต 580,000 580,000 - - 10,000 (2) 10,000 (2) 
 5. นายธวชัชยั สุทธิประภา 580,000 580,000 - - - - 

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

 7. นายปีติ กรรณสูต 580,000 580,000 - - 10,000 (2) 10,000 (2) 
 8. นายเกริก   วณิกกลุ (3) - 145,000 - - - - 

 9. นายธีระพงศ ์  ปังศรีวงศ ์(4) 120,833 580,000 - - - - 

 10. นายธรณิศ   กรรณสูต 580,000 580,000 - - - - 

 11. ศ.ดร. ม่ิงสรรพ ์  ขาวสอาด (5) - 580,000 65,626 415,000 (1) - - 

 12. นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน (6) 459,167 - 170,625 - - - 

รวม 5,390,000 6,115,000 1,186,251 
(ภายในวงเงนิไม่
เกนิ 1,400,000  

บาท) 

1,365,000 
(ภายในวงเงนิไม่
เกนิ 1,400,000  

บาท) 

  

หมายเหตุ   
(1)   รวมค่าตอบแทนพิเศษ 
(2)   ค่าตอบแทนเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม 
(3)   นายเกริก วณิกกุล ไดย้ื่นจดหมายลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ   
  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 
(4)       นายธีระพงศ ์ปังศรีวงศ ์ยื่นจดหมายลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ มีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
(5)   ศ.ดร. ม่ิงสรรพ ์ ขาวสอาด ไดย้ืน่จดหมายลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2561 
(6) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ไดมี้มติแต่งตั้ง 

นายไส ้หวา่ ไซม่อน ซุน ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
  แทนต าแหน่งท่ีวา่งลงของ ศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด 
 
 



 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 : เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 

 

หนา้ท่ี 37 

จึงขอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของปี 2562  ส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ 
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,390,000 บาท ต่อปี   ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 9 ท่าน  อนุมติัก าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเท่ากับปี 2561 กล่าวคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ต่อปี  และอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เท่ากบัปี 2561 โดยประธานกรรมการ 
ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการ และกรรมการ ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 10,000 บาท  



 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 : เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7 

 

หนา้ท่ี 38 

วาระที ่7 :  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจารณาเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และได้พิจารณา

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี     โดยคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี   เป็นผูท้  าการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิน และลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2562 

1. นายสมคิด  เตียตระกลู       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785 และ/หรือ    
2. นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ                      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6624   และ/หรือ 
3. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  6549      และ/หรือ 
4. นางสาวศนัสนีย ์ พูลสวสัด์ิ         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  6977 และ/หรือ 
5. นายนรินทร์  จูระมงคล                     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  8593     
 
แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ส านกังานตั้งอยู ่เลขท่ี 87/1 ออลซีซัน่ส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนวิทย ุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  โทรศพัท ์0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339   
(โดยนายสมคิด เตียตระกลู เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2559)  
และไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯแลว้ และ

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับปี  2562  เป็นจ านวนเงิน 9,560,000 บาท (เกา้ลา้นห้าแสนหกหม่ืนบาทถว้น) ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี ทั้ง 5 ราย ท่ีเสนอช่ือมา
นั้น ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือ ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย บริษทัย่อยทางออ้ม บริษทัร่วม  และกิจการร่วมคา้ ของบริษทัฯ
ตั้งแต่ปี 2550  จนถึงปัจจุบนั  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลงั  

บริษทัผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน (หน่วย : บาทต่อปี ) 

 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) 
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั   
  ค่าบริการสอบบญัชี 9,560,000 9,633,000   
  ค่าบริการอ่ืน - -ไม่มีค่าบริการอ่ืน- 

 
จึงขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ส าหรับปี 2562  เป็นจ านวนเงิน 9,560,000 บาท (เกา้ลา้นหา้แสนหกหม่ืนบาทถว้น) 
 


