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ที่  CSD  011/2565                                               วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2565  
 
เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประชุมในวันจันทรท์ี่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 37 เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทย            
ทาวเวอร ์ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมา
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จ านวนรวม 74 ราย แทนจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 1,988,073,574 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 37.65 (ของหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด) จึงครบเป็นองคป์ระชมุและไดม้ีมติในเรื่องส าคญั ดงันี ้
 
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียง                   
ขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 

1,813,829,981 90.92 - - 180,991,987 9.07 
 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564    
 
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2564                        
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 
1,541,152,358 77.25 265,179,332 13.29 188,490,278 9.44 
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4. มีมติอนุมัติงดการจัดสรรก าไรบางส่วนเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดบัญชีปี 2564               
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 

1,803,704,990 90.41 3,126,000 0.15 187,990,978 9.42 
 
5. มีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการบริษัท ไดแ้ก่ นายวิลเล่ียม ลี เซนทก์ราฟ, นายไส ้หว่า ไซม่อน ซุน และนายปีติ กรรณสตู เพื่อกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อใหพ้ิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดย
มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
 

5.2.1 นายวิลเลี่ยม ลี เซนทก์ราฟ 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 
1,544,178,452 77.41 269,552,632 13.51 180,990,978 9.07 

 
5.2.2 นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 

1,544,178,458 77.41 269,552,632 13.51 180,990,978 9.07 
 

5.2.3 นายปีติ กรรณสูต 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 
1,543,263,907 77.36 270,467,183 13.55 180,990,978 9.07 

 
6. มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,390,000 บาท ต่อปี ซึ่งเท่ากับ
ค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 9 ท่าน ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 

บาทต่อปี และก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงส าหรบัปี 2565 โดยประธาน
กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนครัง้ละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการและกรรมการไดร้บัค่าตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท ซึ่งที่ประชมุผู้
ถือหุน้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 

1,810,024,380 90.74 580,700 0.02 184,116,978 9.23 
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7. มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณฐั ศรีรตันช์ชัวาลย ์ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 10853 หรือ นางสาวศรณัญา อัครมหาพาณิชย์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวลกัษมี ดีตระกลูวฒันผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทอง
พลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9262 จาก บริษัท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปี 2565 
และมีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 11,402,500 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 

1,812,872,724 90.88 857,200 0.04 180,990,978 9.07 
 
8. มีมติอนมุตัิวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มอีกจ านวน 10,000 ลา้นบาท (หรือมลูค่าเทียบเท่าในเงินสกลุอื่น) รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 
30,000 ลา้นบาท (หรือมลูค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ จ านวนเสียง รอ้ยละ 

1,813,729,924 90.92 - - 180,990,978 9.07 
 
 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบและกรุณาแจง้ใหน้กัลงทนุทราบตอ่ไป 
 
 
 
 
                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                                                                     ( นายวรวฒุิ  หิรญัยไพศาลสกลุ ) 
              เลขานกุารบรษิัท 

 
 ฝ่ายบริการองคก์ร                                              

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


