
 
 

 
ที่ CSD 001/2566                                                                          วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2566 

 
เรื่อง การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ และการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้ 

เป็นกรรมการบรษิัทส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าในการก าหนดวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 นัน้ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมรวมทั้ง
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทโดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ                   
(http://www.itd.co.th) และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้ ทั้งนี ้ ขอให้ส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกรท์ี่  17 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป     
 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจง้ใหน้กัลงทนุทราบต่อไป 

    
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                  ( นายวรวฒุิ  หิรญัยไพศาลสกลุ ) 
เลขานกุารบรษิัท 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
ฝ่ายบริการองคก์ร 
โทร. 02-716-1600 ต่อ 3800-4 
E-Mail: cccs@itd.co.th 

http://www.itd.co.th/
mailto:cccs@itd.co.th


บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
ขั้นตอนส าหรับผู้ถือหุน้ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพิ่มเติม 

และการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าสิทธิของตนไดร้บัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มี
กรรมการอิสระท าหนา้ที่ดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้รายย่อยไม่ใหถ้กูจ ากดัและเป็นผูร้บัฟังขอ้เสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้อรอ้งเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ไดโ้ดยผ่านทาง E-Mail 
address ของบรษิัทฯ คือ cccs@itd.co.th 
 
 นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยก าหนดว่าผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย
รายที่ถือหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิัท
จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ดงันี ้
 

1. เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
  หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่ามีความส าคญั และเป็นประโยชนต์่อบรษิัทก็จะบรรจเุป็นวาระการประชุม 
โดยในกรณีที่บรรจเุป็นวาระการประชุม บรษิัทฯ จะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ ทัง้นีใ้นกรณีที่
คณะกรรมการบรษิัทปฏิเสธไม่รบัเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จะชีแ้จงเหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทราบ 
      
     บริษัทฯ จะไม่รับเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวข้า้งตน้ 
2. เรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ และขอ้เท็จจรงิที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิได้

แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการ 
4. กรณีอื่นใดที่กฎหมายก าหนดใหบ้รษิัทฯ ปฏิเสธไม่รบัเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ 

 
2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2566 
      ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้
พิจารณาก่อนและเสนอรายชื่อบคุคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cccs@itd.co.th


การน าส่งแบบค าขอให้บริษัทฯ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก าหนดขา้งตน้สามารถน าส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 

2566 และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พรอ้มดว้ยแบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายงั 
 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการองคก์ร ชั้น 38 
เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร ์
ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2716 1600  
โทรสาร  : +66 (0) 2716 1494 

 
ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี  2566 ที่จะจัดขึน้ภายในเดือนเมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามข้อก าหนดโปรดน าส่งแบบค าขอภายในวันศุกร์ที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปีเพิ่มเติม 

 
วันที ่___________________ 
 
ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) 
________________________________________________________________________________ 
ทีอ่ยู่ _______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
โทรศัพท ์______________________  โทรสาร __________________________ 
E-mail Address ___________________________________________________ 

 
จ านวนหุ้นทีถื่อครอง ______________________________________________ 
จ านวนปีทีถื่อครอง ________________________________________________ 
 
วาระทีข่อเสนอ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
วัตถุประสงค ์/ เหตุผล 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ลงชื่อ______________________________ผูถื้อหุน้ 
                    (_____________________________) 

หมายเหตุ 
1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปนี ้
 1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรพัย ์ไดแ้ก ่ส าเนาใบหุน้ และหนงัสือยืนยนัการถือหุน้ท่ีออกโดยบริษัทหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 1.2 ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
 1.3  ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง                 
   (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. กรณีผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระ ผูถ้ือหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีเพิ่มเติม” และลงชื่อไวเ้ป็น 
 หลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 



บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั  

 
วันที ่___________________ 
 
ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) 
________________________________________________________________________________ 
ทีอ่ยู่ _______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
โทรศัพท ์______________________  โทรสาร __________________________ 
E-mail Address ___________________________________________________ 

 
จ านวนหุ้นทีถื่อครอง ______________________________________________ 
จ านวนปีทีถื่อครอง ________________________________________________ 
 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงคข์อเสนอชือ่ 
(นาย / นาง / นางสาว )  ______________________________________________ 
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักล่าวซึ่ง 
เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ใหค้วามยินยอม และรบัรองว่าขอ้ความที่แจง้ไวใ้น “แบบขอ้มูล
ของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มนีถู้กตอ้ง และเป็นความ
จรงิทกุประการ 
 
 

ลงชื่อ______________________________ผูถื้อหุน้ 
                    (_____________________________) 

 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปนี ้
 1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรพัย ์ไดแ้ก ่ส าเนาใบหุน้ และหนงัสือยืนยนัการถือหุน้ท่ีออกโดยบริษัทหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 1.2 ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
 1.3  ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง                 
   (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. กรณีผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้ ผูถ้ือหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบเสนอบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท” และลง
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 



บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
แบบข้อมูลของบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั 

 
1.  ชื่อ - นามสกลุ 
 ภาษาไทย  _______________________________ (นามสกลุเดิม ________________________________)  
 ภาษาองักฤษ _______________________________          _________________________________ 
2. วนัเดือนปีเกิด _______________________________ ปัจจบุนัอาย ุ__________ ปี 
3.  สญัชาติ  _______________________________ 

4. สถานภาพ    О  โสด   О สมรส  О หย่า    О หมา้ย 
 (1) คู่สมรสชื่อ _______________________________  (นามสกลุเดิม _______________________________)  
 (2) จ านวนบตุร_______________________________คน 
 
 4.1 ชื่อ - นามสกลุ _______________________________     เกิด พ.ศ. ____________________________________ 
 สถานท่ีท างาน 
______________________________________________________________________________ 
 ต าแหน่ง          
______________________________________________________________________________ 
 4.2 ชื่อ - นามสกลุ _______________________________     เกิด พ.ศ. ____________________________________ 
 สถานท่ีท างาน 
______________________________________________________________________________ 
 ต าแหน่ง         
______________________________________________________________________________ 
 4.3 ชื่อ - นามสกลุ _______________________________     เกิด พ.ศ. ____________________________________ 
 สถานท่ีท างาน 
______________________________________________________________________________ 
 ต าแหน่ง          
______________________________________________________________________________ 
 
5. (1) ท่ีอยู่ปัจจบุนั 
 เลขที่  ________________________ ตรอก / ซอย   ________________________   ถนน  ________________________ 
 ต าบล / แขวง  __________________________________      อ าเภอ / เขต _________________________________ 
 จงัหวดั __________________________________      โทรศพัท ์        _________________________________ 
 โทรสาร __________________________________      e-mail  _________________________________ 
 
 (2) สถานท่ีท างาน 
 เลขที่  ________________________ ตรอก / ซอย   ________________________   ถนน  ________________________ 
 ต าบล / แขวง  __________________________________      อ าเภอ / เขต _________________________________ 



 จงัหวดั __________________________________      โทรศพัท ์        _________________________________ 
 โทรสาร __________________________________      e-mail  _________________________________ 
 
6. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
 (1) คณุวฒุิทางการศกึษา  ( โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา ) 
 

สถาบนั คณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีที่ส  าเรจ็ 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
 
 (2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือ สมัมนา ที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ  
 

ชื่อหลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัหลกัสตูร ปีที่เขา้รว่ม 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
 
7. ประสบการณก์ารท างาน  
ปี พ.ศ. - พ.ศ. สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 

_____________ _________________________________ ________________________ _____________________ 
_____________ _________________________________ ________________________ _____________________ 
_____________ _________________________________ ________________________ _____________________ 
_____________ _________________________________ ________________________ _____________________ 
_____________ _________________________________ ________________________ _____________________ 
_____________ _________________________________ ________________________ _____________________ 
 
8. การถือหุน้ใน บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ________________ (วนัท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ)  
 หุน้สามญั __________________________________ หุน้  
 8.1  การถือหุน้ใน บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
  8.1.1 คู่สมรส หุน้สามญั _______________________ หุน้ 
  8.1.2 บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
    (1) _____________________________ หุน้สามญั _______________________ หุน้ 
    (2) _____________________________ หุน้สามญั _______________________ หุน้ 
    (3) _____________________________ หุน้สามญั _______________________ หุน้ 
 
 



9. ประวตัิการฟ้องรอ้ง หรือ ถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดี (เวน้แต่ความผิดลหโุทษ )  
 

ศาล สถานะ 
( โจทก ์/ จ าเลย /

ผูร้อ้ง ) 

คดี (แพง่ / อาญา 
/ ลม้ละลาย ) 

ขอ้หาหรือฐานะ
ความผิด 

ทนุทรพัย ์ ผลคดี 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 
10. การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มใน บรษิัท อิตาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 

และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
  
11. การถือหุน้หรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทที่เก่ียวขอ้งของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากัด 

(มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุน้โปรดระบุชื่อบริษัท จ านวนหุน้ที่ถือคิดเป็นรอ้ยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพ
ของบรษิัทท่ีถือหุน้ว่าเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั หรือในกรณีที่เป็นกรรมการโปรดระบชุื่อบรษิัทและ
สถานภาพของบรษิัทท่ีเป็นกรรมการว่าเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว)_______________________________________________________________________ 
 
บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทขอรบัรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติ
ขา้งตน้นีถ้กูตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ________________________________ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
             ( ________________________________ ) 
      วนัท่ี__________________________________ 

 
 
 
 


