
1 
 

 
 

 
ที่ CSD 004/2565                                                                                    วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
เรื่อง แจง้มติที่ประชมุกรรมการ  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการ บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ครัง้ที่ 2/3/2565 ซึ่งประชมุ
เมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไดม้ีมตใินเรื่องส าคญัดงันี ้
 

1. มีมติใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลขาดทนุสะสม 

 
2. มีมติก าหนดวันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันจันทรท์ี่ 18 เมษายน 

พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมของบริษัทฯ ชั้น 37 เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทย 
ทาวเวอร ์ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 2 : พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564   
วาระท่ี 3 : พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ  

  ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
วาระท่ี 4 : พิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณา 

  อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดบญัชีปี 2564 
วาระท่ี 5 : พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

  อีกวาระหน่ึง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 
วาระท่ี 6 : พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ   

  และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ส าหรบัปี 2565 
  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 

วาระท่ี 7 : พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 2565 
  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 
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วาระท่ี 8 : พิจารณาอนมุตัิวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มอีกจ านวน 10,000 ลา้นบาท  

(หน่ึงหมื่นลา้นบาท) (หรือมลูค่าเทียบเท่าในเงินสกลุอื่น) รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 30,000    
ลา้นบาท (สามหมื่นลา้นบาท) (หรือมลูค่าเทียบเท่าในเงินสกลุอื่น)   
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)  

   
และอนุมัติให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 18 มีนาคม     

พ.ศ. 2565 (Record Date) (โดยวันที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย “XM” หรือวันที่ไม่ไดร้บัสิทธิในการเข้าร่วมประชุม คือ                
วนัพฤหสับดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
 
 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

    
 
 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                 ( นายวรวฒุิ  หิรญัยไพศาลสกลุ ) 
                                                                                                                                                        เลขานกุารบรษิัท 
 
 
 
ฝ่ายบริการองคก์ร 
โทร.02716-1600 ต่อ 3800-4 
E-Mail: cccs@itd.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cccs@itd.co.th
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เอกสารแนบ 
 

วาระที ่5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ในปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

ชื่อ – สกุล ประเภทกรรมการ 

1. นายวิลเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ กรรมการอิสระ 

2. นายไส ้หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอิสระ 

3. นายปีติ กรรณสตู กรรมการ 

 
วาระที ่6 : พิจารณาอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ส าหรับปี 2565  
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2565 
เท่ากบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 
 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ* คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง** 

 (บาท/ปี) (บาท/ปี) (บาท/คร้ัง) 
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   
*ค่าตอบแทนพิเศษขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
**ค่าตอบแทนเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุ  
 
วาระที ่7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 
คณะกรรมการบรษิัทมีมติเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี โดยไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท 
แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบญัชีที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นอิสระเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย ส าหรบัปี 2565 
 
วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจ านวน 10,000 ล้านบาท (หน่ึงหม่ืนล้านบาท) 
(หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหม่ืนล้านบาท) (หรือมูลค่าเทยีบเท่า
ในเงนิสกุลอื่น) 
ตามที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2549 และที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2554 ไดม้ีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท (หรือมูลค่า
เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) โดยก าหนดเงื่อนไขพิเศษใหบ้รษิัทฯ สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมไดอ้ีกในกรณีที่บรษิัทฯ ไดไ้ถ่ถอน
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หรือช าระคืนหุน้กูท้ี่ไดอ้อกในวงเงินดงักล่าวแลว้ (Revolving) ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูภ้ายใตว้งเงินดงักล่าวไป
แลว้ และปัจจบุนัมียอดหุน้กูค้งคา้งดงันี ้ 
 

ประเภทหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่
มีประกนั 

อาย ุ จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบีย้ 

1. ครัง้ที่ 2/2560  5 ปี 3 วนั 6,000.0 26 มิถนุายน 2565 4.70% 
2. ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 1 2 ปี 3 วนั 1,545.0 7 มิถนุายน 2566 5.10% 
3. ครัง้ที่ 1/2563 ชดุที่ 2 2 ปี 9 เดือน 2,465.2 23 มิถนุายน 2566 5.50% 
4. ครัง้ที่ 1/2562  5 ปี 2,000.0 15 กมุภาพนัธ ์2567 5.25% 
5. ครัง้ที่ 1/2564 ชดุที่ 2 3 ปี 6 เดือน 2,454.0 4 ธันวาคม 2567 5.80% 

รวม 14,465.2   
 
ปัจุบนั บริษัทฯ คงเหลือวงเงินที่จะใชเ้พื่อออกและเสนอขายหุน้กูอ้ีกจ านวน 5,534.80 ลา้นบาท ซึ่งคาดว่าวงเงินที่เหลือเดิมจะไม่
เพียงพอ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มอีกจ านวน 10,000 ลา้นบาท (หนึ่งหมื่นลา้น
บาท) เพื่อน ามาใชใ้นการออกและเสนอขายหุน้กูก้่อนครบก าหนด และ/หรือ ขยายกิจการตามแผนลงทุน และ/หรือ ช าระคืนหนี ้
และ/หรือ เป็นวงเงินส ารองส าหรบัเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ  
 
คณะกรรมการบรษิัทจึงมีมติเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มอีกในวงเงินไม่
เกิน 10,000 ลา้นบาท (หน่ึงหมื่นลา้นบาท) (หรือมลูค่าเทียบเท่าในเงินสกลุอื่น) โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ของหุน้กูส่้วนท่ีขออนมุตัิ
เพิ่มเติม ดงัต่อไปนี ้
 

ประเภท : หุน้กู้ทุกประเภท / ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ชนิดทยอยคืนเงินตน้หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน หรือเป็นหุน้กูช้นิด
ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

จ านวนเงินรวมของหุน้กู ้ : เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมอีกจ านวน 10,000 ลา้นบาท (หนึ่งหมื่นลา้นบาท) (หรือมูลค่า
เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) โดยเมื่อนับรวมกับวงเงินเดิมที่มีจ านวน 20,000 ลา้นบาท 
(สองหมื่นลา้นบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) แลว้ รวมวงเงินในการออก
และเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทมีทัง้หมดไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท (สามหมื่นลา้นบาท) 
(หรือสกุลอื่นที่เทียบเท่า 30,000 ลา้นบาท) ณ วนัที่ออกเสนอขาย โดยวงเงินของหุน้กู้
ที่ ไถ่ถอนแล้วจะน ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่ สามารถออกและเสนอขายได ้
(Revolving) ทั้งนีใ้นกรณีที่บริษัทท าการไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัเดียวกันกับออกหุ้นกูใ้หม่ 
ใหร้วมหุน้กูท้ี่ไถ่ถอนในวนัเดียวกันนีเ้ป็นวงเงินที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้
ส าหรบัการออกหุน้กูใ้หม่นีด้ว้ย 
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อาย ุ : ตามที่จะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุน้กู ้

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 
และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียวหรือแบ่งเสนอขาย
เป็นหลายรุน่แยกต่างหากจากกนัก็ได ้ 

การไถ่ถอนก่อนครบอาย ุ : ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้รษิัทฯ ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด และ/หรือ
บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
และเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว 

 
ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดม้อบหมาย และ/หรือ นางนิจพร จรณะจิตต ์และ/หรือนายธรณิศ 
กรรณสูต มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การก าหนดชื่อ 
ลกัษณะการเสนอขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว  ประเภทของหุน้กู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียด
การเสนอขาย เป็นตน้ รวมถึงการน าหุน้กูด้ังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนใหม้ี
อ  านาจด าเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู้
รวมถึงการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้  
 
 
 
 


