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ที่ CSD 015/2563                                                                                 วนัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ใหม ่                                 

การงดจ่ายเงินปันผล และมาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
อ้างถงึ หนงัสอืบริษัทฯ ที่ CSD 012/2563 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 
 ตามที่ บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
16/3/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้เลือ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเลือ่นวนัประชมุที่ได้ก าหนดไว้เดิม ณ วนัศกุร์ที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 2563 รวมถึงยกเลกิวนัก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (Record Date) โดยมีรายละเอียดตามหนงัสอืบริษัทฯ 
ทีอ้่างถึงนัน้ 
   
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/6/2563 ซึ่งประชุมวนัที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เล็งเห็นแล้วว่าสถานการณ์
โดยรวมเร่ิมคลี่คลายมากขึน้ จึงอนุมตัิให้ก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ใหม่ เป็น วันศุกร์ที่  24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชัน้ 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เลขที่  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต                
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยยงัคงระเบียบวาระการประชมุเช่นเดิมดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562   
วาระท่ี 3 : พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  

  ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
วาระท่ี 4 : พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรบางสว่นเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนมุตัิงด 

  จ่ายเงินปันผลส าหรับงวดบญัชีปี 2562 
วาระท่ี 5 : พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ 

  ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
วาระท่ี 6 : พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารง 

  ต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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วาระท่ี 7 : พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ   
  และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ส าหรับปี 2563 

   วาระท่ี 8 : พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2563 
 

รวมถึงอนมุตัิให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 29 มิถนุายน     
พ.ศ. 2563 (Record Date) (โดยวนัที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย “XM” หรือวนัที่ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม คือ                
วนัศกุร์ที่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2563) 

 
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นสามารถดรูายละเอียดหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุม

ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) ได้ตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
ทัง้นี ้ด้วยความตัง้ใจอย่างเต็มที่ของบริษัทฯ ท่ีจะจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีใ้ห้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามยั ตลอดจนด าเนินตามมาตรการและแนวทางส าหรับการการจัดประชุมหรือสมันาที่มีลกัษณะเป็นการ
รวมกนัของคนหมูม่ากที่ได้รับค าแนะน าจากสว่นราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
ความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายช่ือดงัปรากฎในหนงัสือบอก
กลา่วเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่มี
ความประสงค์เข้าร่วมการประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความกรุณาปฏิบตัิตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยอยา่งเคร่งครัด เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ดงักลา่ว 
 
 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    
 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                           ( นายวรวฒุิ  หิรัญยไพศาลสกลุ ) 
                                                                                                                                                        เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
ฝ่ายบริการองค์กร 
โทร.02716-1600 ตอ่ 3800-4 
E-Mail: cccs@itd.co.th 

http://www.itd.co.th/
mailto:cccs@itd.co.th
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มาตรการและแนวทางปฏิบัตสิ าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนกัถึงสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึง
มาตรการและแนวทางปฏิบตัิส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 
14.00 น. ณ อาคารคอนเวนชั่ น เซ็นเตอร์ ชัน้ 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เลขที่  9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสีย่งของการติดตอ่และปอ้งกนัการแพร่กระจายของไวรัส โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

 
ข้อปฏิบัติก่อนวันประชุม 
1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นทุกท่านพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าประชุม

และออกเสียงลงคะแนน แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมแนบ

หลกัฐานใสซ่องไปรษณีย์สง่กลบัมายงั  

ฝ่ายบริการองค์กร ชัน้ 38 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 

ทัง้นี ้รายช่ือของกรรมการและกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะ ดงัปรากฏตามหนงัสือบอก
กลา่วเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th) 
ตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ 
โดยสามารถสง่แบบฟอร์มค าถามลว่งหน้า พร้อมช่ือ-สกลุของทา่น มายงัช่องทางดงัตอ่ไปนี ้
1.1. สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยใสซ่องไปรษณีย์มาตามที่อยูด้่านบน 
1.2. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) : cccs@itd.co.th 
1.3. หมายเลขโทรสาร : 02-716-1494 

2. บริษัทฯ จะประสานงานกบัทางโรงแรมเพื่อจดัให้มีการท าความสะอาดฆา่เชือ้ในห้องประชมุและบริเวณโดยรอบพืน้ท่ี

ก่อนวนัจดัประชมุ 
 
 
 
 
 
 

http://www.itd.co.th/
mailto:cccs@itd.co.th
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ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวดัอณุหภมูิด้วยเคร่ืองตรวจวดัอณุหภมูิทกุท่าน ก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม และ

ติดสญัลกัษณ์ผา่นการคดักรอง 

2. ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามยั หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในบริเวณสถานที่จดัการประชุม 

รวมทัง้ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ตามจดุตา่งๆ  

3. ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านต้องลงทะเบียนทัง้ตอนเข้าและออกสถานที่ประชมุผ่านการสแกน QR Code ไทยชนะ และต้อง

กรอกแบบสอบถามเพื่อคดักรองโรคโควิด-19 โดยบริษัทฯ จะก าหนดจุดดงักล่าวเพื่อคดักรองผู้ เข้าร่วมประชุมก่อนเข้า

ประชุม ทัง้นี ้หากผู้ เข้าร่วมประชุมไม่ผ่านการคดักรองหรือไม่ท าแบบคดักรองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าบริเวณ

สถานท่ีประชมุ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมอ่นญุาตให้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ข้าร่วมการประชมุ 

4.1 บคุคลผู้มีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป 

4.2 บคุคลผู้ที่มีอาการผิดปกติเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ อาทิ เป็นไข้ ไอ จาม หรือมีน า้มกู  

หรือหายใจเหน่ือยหอบ 
5. บริษัทฯ จดัให้มีการเว้นระยะหา่งอยา่งน้อย 1 เมตร ส าหรับการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง และจดุลงทะเบียน 

6. บริษัทฯ ของดบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม รวมถึงไม่อนญุาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จดัการประชุม เพื่อ

ลดการสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผู้อื่น และเพื่อสขุอนามยัของผู้ ร่วมงานทกุทา่น 

7. บริษัทฯ จดัให้มีการเว้นระยะห่าง 4 ตารางเมตร ในการจดัที่นัง่ประชมุ ทัง้นี ้การจดัระยะห่างของที่นัง่สง่ผลให้จ านวนที่

นัง่ในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัด โดยเมื่อท่ีนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเสริมเก้าอี ้และขอเชิญให้ผู้ ถือหุ้น

รับชมการถ่ายทอดสดการประชมุในอีกบริเวณที่ใกล้เคียงกนั 

 
ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่ผ่านการคดั
กรองแล้วให้ปฏิบตัิดงันี ้

1. ต้องสวมหน้ากากอนามยั หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการประชมุ 
2. งดการจบักลุม่ พดูคยุ หรือเข้าใกล้กนัเกินระยะก าหนด 
3. เพื่อให้การประชุมใช้เวลาสัน้ กระชับ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสจากการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีค าถามหรือข้อซกัถามในท่ีประชุมเขียนค าถามลงในกระดาษ และสง่ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมสง่ให้กรรมการหรือฝ่ายจดัการตอบในที่ประชมุ 

4. หากมีผู้ เข้าร่วมการประชมุถือมีไข้ ไอ จาม น า้มลูไหล หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดออกจากห้อง

ประชมุทนัที 
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ขณะนี ้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งประสานงานกบัคณะกรรมการโรคติดตอ่กรุงเทพมหานคร และส านกังานเขตพืน้ท่ีของสถานที่
ประชุมในเร่ืองของมาตรการการคัดกรองอีกชัน้หนึ่ง เพื่อตรวจการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด 
อยา่งไรก็ตาม หากสถานการณ์เปลีย่นแปลงไป หรือมีข้อก าหนดเพิ่มเติมจากหนว่ยงานราชการเก่ียวกบัการจดัการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)  

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดรับการลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. และจะใช้เวลาการจดัการประชมุให้กระชบัที่สดุ และหากมี

จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก อาจสง่ผลให้เกิดความลา่ช้าในการคดักรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้อง

ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

  

 

 

 

 

 

 

http://www.itd.co.th/

