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ที ่ CSD  031/2564                                               วนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 
เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประชุมในวนัพฤหสับดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 37 เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์
ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวนรวม 108 ราย แทนจ านวนหุ้นทั้งสิน้ 1,944,594,536 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 36.83 (ของหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด) จึงครบเป็นองคป์ระชมุและไดม้ีมติในเรือ่งส  าคญั ดงันี ้
 
1. มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง                   
ขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

1,766,355,726 90.83 - - 178,346,510 9.17 
 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563    
 
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                        
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้

 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 
1,492,337,958 76.72 270,829,568 13.92 181,974,710 9.36 
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4. มีมติอนุมตัิงดการจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดบญัชีปี 2563               
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

1,694,562,164 87.12 72,233,562 3.71 178,346,510 9.17 
 
5. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการบรษัิท ไดแ้ก่ รศ.ดร.ภิญโญ มีช านะ*, นางนิจพร จรณะจิตต ์และนายธวชัชยั สทุธิประภา เพื่อกลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อใหพ้ิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิท โดย
มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
 

5.2.1 รศ.ดร.ภญิโญ มีช ำนะ* 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 
1,766,795,726 90.83 - - 178,346,510 9.17 

 
5.2.2 นำงนิจพร จรณะจิตต ์

เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

1,491,551,407 76.68 275,236,819 14.15 178,355,510 9.17 
 

5.2.3 นำยธวัชชัย สุทธิประภำ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 
1,491,415,907 76.67 275,372,319 14.16 178,355,510 9.17 

 
หมายเหต ุ รศ.ดร.ภิญโญ มีช านะ* ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/4/2564 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 แทนต าแหน่งและวาระที่คงเหลืออยู่ของ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม เนื่องจาก ดร.ไกรศร จิตธร
ธรรม ไดถ้ึงแก่กรรมเมื่อวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2564 
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6. มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ส าหรบัปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,390,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับ
ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 9 ท่าน ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 

บาทต่อปี และก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส าหรบัปี 2564 โดยประธาน
กรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนครัง้ละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการและกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท ซึง่ที่ประชมุผู้
ถือหุน้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผา่นสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

1,694,563,664 87.12 72,233,562 3.71 178,346,510 9.17 
 
7. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตันช์ชัวาลย ์ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายนรินทร ์จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 10853 หรอื นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9056 แหง่ บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 2564 และมีมติอนมุตัิก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 10,212,500 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

1,717,313,564 88.29 49,483,662 2.54 178,346,510 9.17 
 
8. มีมติอนมุตัิแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ขอ้ (10), (11), (36), (58) และ (59) และเพิ่มเติมวตัถปุระสงคใ์หมจ่ านวน 5 ขอ้ ดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

1,766,797,226 90.83 - - 178,346,510 9.17 
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9. มีมติอนมุตัิแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

1,766,797,226 90.83 - - 178,346,510 9.17 
 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบและกรุณาแจง้ใหน้กัลงทนุทราบตอ่ไป 
 
 
 
 
                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                                                                     ( นายวรวฒุิ  หิรญัยไพศาลสกลุ ) 
              เลขานกุารบรษัิท 

 
 ฝ่ายบรกิารองคก์ร                                              

โทร. 0-2716-1600 ตอ่ 3800-4  
E-Mail: cccs@itd.co.th 


