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ท่ี  CSD  025/2561       วนัท่ี 26 เมษายน  พ.ศ. 2561  
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขต
หลกัส่ี  กรุงเทพมหานคร   เร่ิมประชุมเวลา 13.33  น.   มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุม  จ านวนรวม 433 ราย  
แทนจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 1,915,663,842 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  36.28 (ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด)  จึงครบเป็นองค์
ประชุมและไดมี้มติในเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 
 
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน  พ.ศ. 2560  ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,911,899,442 99.80 0 0.00 3,764,400 0.20 

 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ในรอบปี  2560    
 
3. มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   
พ.ศ.  2560  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,739,401,003 90.80 165,782,910 8.65 10,479,929 0.55 
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4. มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรบางส่วนจ านวน 5,050,000 บาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ
งวดบญัชีปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,907,725,247 99.59 4,126,500 0.22 3,812,095 0.20 
 
5. มีมติอนุมติัแต่งตั้ง ดร. ไกรศร จิตธรธรรม กรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  นายไผท   ชาครบณัฑิต  นางนิจพร  จรณะจิตต ์และนายธวชัชยั สุทธิ
ประภา  กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  
เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหพิ้จารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

5.2.1 ดร. ไกรศร จติธรธรรม 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,912,993,592 99.86 1,882,003 0.10 788,247 0.04 

 
5.2.2 นายไผท   ชาครบัณฑิต   

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,749,115,280 91.31 161,734,279 8.44 4,814,283 0.25 
 

5.2.3 นางนิจพร จรณะจติต์ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,750,835,677 91.40 163,513,882 8.54 1,314,283 0.07 
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  5.2.4 นายธวชัชัย สุทธิประภา 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,749,115,080 91.31 161,734,479 8.44 4,814,283 0.25 
 
6. มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับปี 2561  ภายในวงเงินไม่เกิน 5,970,000 บาท ต่อปี 
ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการจ านวน 10 ท่าน ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2561  
ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงส าหรับปี 2561 โดยประธานกรรมการ ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ 15,000 บาท                   
รองประธานกรรมการ และกรรมการ ไดรั้บค่าตอบแทนคร้ังละ  10,000 บาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้  มีมติอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3  ของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุม ดงัน้ี 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,907,048,079 99.55 6,700 0.00 8,609,063 0.45 

 
7. มีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายสมคิด   เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 และ/หรือนางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตนช์ชัวาลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6549  
และ/หรือ นางสาวศนัสนีย ์  พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 และ/หรือ นายนรินทร์  จูระมงคล             
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593  ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนท ์  ธอนตนั  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับปี 2561 และมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2561  เป็นจ านวนเงิน  9,633,000 บาท ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 

1,907,619,559 99.58 23,000 0.00 8,021,283 0.42 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบและกรุณาแจง้ใหน้กัลงทุนทราบต่อไป 
 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          ( นายวรวฒิุ  หิรัญยไพศาลสกลุ ) 

                เลขานุการบริษทั 
 


