
 

 

 

 

ท่ี CSD  019/2562                                                                                         วนัท่ี  5 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
เร่ือง  แจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

ของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ITD-W1) (“วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”) 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตามท่ีทางบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์  จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ITD-W1) จ านวน 
1,055,934,113 หน่วย (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเม่ือวนัท่ี  14  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 4 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  และมีก าหนดการใชสิ้ทธิ              
ทุกๆ ไตรมาส  และ บริษทัฯ ไดก้ าหนดการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังแรก ในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ตามความท่ีทราบแลว้นั้น  

บริษทัฯ ขอแจง้ใหท้ราบวา่ บริษทัฯ ก าหนดการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 1 (ITD-W1) คร้ัง
สุดทา้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. วนัที่บริษทัฯขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยส่ังห้ามการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  
(ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 
วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 - วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2. วนัที่ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

3. ระยะเวลาให้ย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ 
ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เฉพาะในวันท าการ) 

4. วนัก าหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

5. วนัส้ินสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิฯที่จะซ้ือหุ้นสามญั 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 



ราคาการใชสิ้ทธิ คือ ราคาหุน้ละ 13.971 บาท  (กรณีมีเศษปัดท้ิง) โดย  1 ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถซ้ือ
หุ้นสามญัได ้1.002 หุ้น (ราคาหุ้นสามญั ตามมูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  ผูท่ี้มีความประสงค์ใชสิ้ทธิสามารถยื่นแสดง
ความจ านงใชสิ้ทธิได ้ภายในระยะเวลาใหย้ื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ ระหว่างเวลา 9.00–15.30 น. ในวนัท าการของ
บริษทัฯ ไดท่ี้คุณแพรวพรรณ วาทยานนท์  ฝ่ายบริการองค์กร  ชั้น 38  อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่  แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  กทม. 10310 โทรศพัท ์02-716-1600 ต่อ 3800   

เอกสารประกอบการใชสิ้ทธิ ประกอบดว้ย  

1. แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนซ่ึงสามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ website ของบริษทัฯ 
(www.itd.co.th) หรือขอรับไดท่ี้ฝ่ายบริการองคก์ร ชั้น 38 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ โดยกรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้งชดัเจน 
และครบถว้นทุกรายการ  

2. ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ   ท่ีระบุวา่ผูถื้อนั้นมีสิทธิในใบส าคญัแสดง      
สิทธิฯ ตามจ านวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

3. ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัสามารถช าระเงินไดด้งัน้ี   

3.1 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนน
เพชรบุรีตดัใหม่ ช่ือบญัชี “บมจ.อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์” เลขท่ีบญัชี 251-3-00166-0 ระหวา่งวนัท่ี 3, 7 ถึง 10 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หรือ  

3.2 ช าระเป็นเช็คบุคคล หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ตัว๋แลกเงินธนาคาร (ดร้าฟท)์ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 
“บมจ. อติาเลยีนไทย  ดเีวล๊อปเมนต์” ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และตอ้งสามารถเรียกเกบ็เงินได ้                
จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร  ภายในวนัท าการถดัไป 

4. เอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนมีดงัน้ี   

4.1.  กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือบตัร
ขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุซ่ึงท าให ้ช่ือ/ช่ือ
สกลุ ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ 
เป็นตน้)  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

4.2. กรณีบุคคลธรรมดาต่างดา้ว ใหแ้นบส าเนาใบต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.3. กรณีนิติบุคคลในประเทศใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีมีช่ือปรากฎอยูใ่นหนงัสือรับรองของบริษทันั้น และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตามตาม 4.1 หรือ 4.2 พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 



4.4. กรณีนิติบุคคลต่างดา้ว  ใหแ้นบส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ  หนงัสือ
รับรองของนิติบุคคล รับรองโดย Notary Public  ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตามตาม 4.1 หรือ 4.2 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.5 กรณีคสัโตเดียน ใหแ้นบส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก
เอกสารนั้น พร้อมหนงัสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 4.1 หรือ 4.2 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.6. หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) 

หากท่านตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม    หรือขอรับแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิฯ ท่าน
สามารถติดต่อไดท่ี้ คุณแพรวพรรณ  วาทยานนท ์  โทร 02-7161600 ต่อ 3800   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจง้ใหน้กัลงทุนทราบต่อไป 

 

                       

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                   ( นายวรวฒิุ  หิรัญยไพศาลสกลุ ) 

                                        เลขานุการบริษทั 

 

 

ฝ่ายบริการองคก์ร 

โทร.0-2716-1600 ต่อ 3800-4 

E-Mail : cccs@itd.co.th 

 


