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ที ่ CSD  028/2563                                                 วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี  2563 ของบริษัท  อิตาเลียนไทย  ดี เวล๊อปเมนต์  จ ากัด  (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่ อ                         
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 ณ  อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชัน้ 4 โรงแรมรามา  การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี ่
กรุงเทพมหานคร เร่ิมประชุมเวลา 14.07 น. มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุม จ านวนรวม 275 ราย แทนจ านวนหุ้ นทัง้สิน้ 
2,008,744,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.05 (ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด) จึงครบเป็นองค์ประชมุและได้มีมติในเร่ืองส าคญั ดงันี ้
 
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง                   
ข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 

1,832,516,030 91.23 - - 176,228,637 8.77 - - 
 

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562    
 
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562                        
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 
1,593,343,033 79.32 235,544,797 11.73 179,856,837 8.95 - - 
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4. มีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรบางสว่น จ านวน 2,540,000 บาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชีปี 2562 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 

1,832,516,030 91.23 - - 176,228,637 8.77 - - 
 
5. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายเปรมชยั กรรณสตู, นายไผท ชาครบณัฑิต และนายธรณิศ กรรณสตู เพื่อกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อให้พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 
โดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

5.2.1 นายเปรมชัย กรรณสูต 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 
1,517,074,273 75.52 315,441,757 15.70 176,228,637 8.77 - - 

 
5.2.2 นายไผท ชาครบัณฑิต 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 

1,517,074,273 75.52 315,441,757 15.70 176,228,637 8.77 - - 
 

5.2.3 นายธรณิศ กรรณสูต 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 
1,517,074,273 75.52 315,441,757 15.70 176,228,637 8.77 - - 

 
6. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ, นายวิลเลีย่ม ลี เซนท์กราฟ และ
นายไส้ หวา่ ไซม่อน ซุน กรรมการตรวจสอบ เพื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 

1,592,445,682 79.28 240,070,348 11.95 176,228,637 8.77 - - 
 
 



3 
 

7. มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,390,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับ
ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 9 ท่าน ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 

บาทต่อปี และก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส าหรับปี 2563 โดยประธาน
กรรมการได้รับคา่ตอบแทนครัง้ละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการและกรรมการได้รับคา่ตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท ซึง่ที่ประชมุผู้
ถือหุ้น มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 

1,832,516,030 91.23 - - 176,228,637 8.77 - - 
 
8. มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6624 และ/หรือ น า ย น ริ น ท ร์  จู ร ะ ม ง ค ล             
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8593 ผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 และมีมติ
อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 9,882,500 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ จ านวนเสยีง ร้อยละ 

1,832,516,030 91.23 - - 176,228,637 8.77 - - 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้นกัลงทนุทราบตอ่ไป 
 
 
                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                                                   ( นายวรวฒุิ  หิรัญยไพศาลสกลุ ) 
              เลขานกุารบริษัท 
 
 
ฝ่ายบริการองค์กร                                              
โทร. 0-2716-1600 ต่อ 3800-4  
E-Mail: cccs@itd.co.th 
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แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

 x แต่งตัง้/ต่อวำระ  

 x ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ              x      กรรมกำรตรวจสอบ 

 คือ  (1) ดร. ไกรศร จติธรธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (2) นาย วิลเลี่ยม ล ีเซนทก์ราฟ กรรมการตรวจสอบ   

  (3) นาย ไส ้หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการตรวจสอบ 

 โดยกำรแต่งตัง้/ต่อวำระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

            x ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

โดยกำรก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบดงักลำ่วใหม้ผีล ณ วนัที ่ไม่เปลี่ยนแปลง 

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร. ไกรศร จติธรธรรม     วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี                   

  2. กรรมการตรวจสอบ นาย วิลเลี่ยม ล ีเซนทก์ราฟ  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี                

  3. กรรมการตรวจสอบ นาย ไส ้หว่า ไซม่อน ซุน   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี                

   

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิฑติ อวยสินประเสริฐ 

 

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน - ทำ่นมำดว้ย โดยกรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที ่

1-3 มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ  
2.  สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal  control)และระบบกำรตรวจสอบภำยใน  (Internal audit )  

ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธิผล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบใน

กำรพจิำรณำแต่งตัง้โยกยำ้ย  เลกิจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรอื หน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบักำร

ตรวจสอบภำยใน   
3. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ และ

กฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
4.  พจิำรณำคดัเลอืก  เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่ท  ำหนำ้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว  รวมท ัง้เขำ้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัช ี โดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ยอย่ำงนอ้ย

ปีละ 1 คร ัง้  
5.  พจิำรณำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั หรือรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์ ท ัง้นี้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผล  และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทัฯ  
6. สอบทำนประสทิธิผล และควำมพอเพยีงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และหำรอืร่วมกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำนดงักลำ่วตอ้งลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี้  
7.1  ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  
7.2  ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  

7.3  ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย ์และ ตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
7.4  ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี 
7.5 ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
7.6  จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบ 
 แต่ละทำ่น 
7.7 ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัิหนำ้ทีต่ำมกฎบตัร  (Charter) 
7.8  รำยกำรอืน่ทีเ่หน็วำ่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ทีแ่ละควำม 
 รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

8. ปฏบิตักิำรอืน่ใด ตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำก คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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บรษิทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมกำรตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

2. ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งตน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

          (      นำงนิจพร จรณะจติต ์      ) 

    

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

          (      นำยไผท ชำครบณัฑติ       ) 


