
 
 
 
 

 
ที่ CSD 042/2562                                                                       วนัท่ี 11 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

 
เร่ือง รายการท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ืองการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการบริษัทฯ การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

และการจดทะเบียนยกเลกิกิจการของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งรายละเอียดของรายการเก่ียวโยงกนั การ
ออกหุ้นกู้บริษัทฯ และการจดทะเบียนยกเลกิกิจการของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ เป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

 
1. รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการให้เงนิกู้ยมืแก่กรรมการบริษัทฯ 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 11/11/2561 เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติพิจารณาอนมุตัิใน

เข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน โดยเป็นรายการขนาดกลาง หรือเทียบเป็นร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิ (Net Tangible Assets) 
ของบริษัทฯ ซึง่ต้องผา่นมติการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯจึงขอแจ้งรายละเอียดรายงานและขอเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
วัน/เดือน/ปี ที่เกิดรายการ 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ผู้ให้กู้ยมื บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดกัส์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
ผู้กู้ยมื นายเปรมชยั กรรณสตู ต าแหนง่กรรมการ 

โดยถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนร้อยละ 13.52  
(ณ วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

ลักษณะของรายการ 
และวัตถุประสงค์ 

การให้กู้ยืมเงินให้แก่นายเปรมชยั กรรณสตู  
เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคลอ่งของบริษัทฯ 

อายุสัญญา มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 
สกุลเงนิ ไทยบาท 
มูลค่ารวมและเกณฑ์การก าหนด
มูลค่ารวมของรายการ 

ค านวณจากเงินต้นและอตัราดอกเบีย้ 
จ านวนเงิน 7 ล้านบาท ซึง่มลูคา่รายการเมื่อน าไปรวมกบัรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์ฯแล้ว ถือเป็นรายการขนาดกลาง หรือเทียบ
เป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละ 0.03 น้อยกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มี



ตวัตนสทุธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่สอบ
ทานโดยผู้สอบบญัชี ฉบบัลา่สดุ (30 กนัยายน พ.ศ. 2561) 

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2 ตอ่ปี 
เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิ
ผู้ถอืหุ้น 

ไมม่ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯเกี่ยวข้องกับการตกลงท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การท าธุรกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มผลตอบแทน (ดอกเบีย้รับ) ในระยะสัน้
ให้กบับริษัทย่อยที่สนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯได้มากกว่า เมื่อเทียบ
กบัผลตอบแทนจากการลงทนุประเภทอื่นในระยะเวลาเทา่กนั  

ความเห็นของคณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ ที่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

ความเห็นไมแ่ตกตา่งกนักบัคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

โดยนายเปรมชยั กรรณสตู ไม่ได้เข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิ รวมถึงไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการเข้าท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ทัง้นี ้นายเปรมชยัจะช าระเงินให้แก่บริษัท เอเช่ียนสติล โปรดกัส์ จ ากดั ทัง้จ านวนภายในไตรมาส 2 ของปี 
2562 

 
2. การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษัทฯได้ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2562 มลูค่า 2,000 ล้าน

บาท ซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2549 และ 2554 ซึ่งมีวงเงินอนุมตัิรวมไม่เกิน 20,000 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ดงันี ้
 
ประเภทของหุ้นกู้ หุ้ นกู้ สกุลเงินบาท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน                      

และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ชื่อของหุ้นกู้ หุ้ นกู้ ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1/2562                

ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 
จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย จ านวนเสนอขายไมเ่กิน 1,500,000 (หนึง่ล้านห้าแสน) หนว่ยโดยมีหุ้นกู้ส ารองเพื่อ

เสนอขายเพิ่มจ านวนไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย จ านวนหุ้นกู้ ที่เสนอขาย
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 2,000,000 (สองล้าน) หนว่ย 

อายุของหุ้นกู้ 5 (ห้า) ปี 
อัตราดอกเบีย้ คงที่ร้อยละ 5.25 (ห้าจดุสองห้า) ตอ่ปี 
วันออกหุ้นกู้ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 
การช าระคืนเงนิต้น ช าระเงินต้นเพียงครัง้เดียวในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
การช าระดอกเบีย้ ทุกวันที่  15 กุมภาพันธ์ วันที่  15 พฤษภาคม วันที่  15 สิงหาคม และวันที่  15 



พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  โดยหากวนัช าระดอกเบีย้ไม่ตรงกับวนัท า
การจะเลือ่นวนัช าระดอกเบีย้เป็นวนัท าการถดัไป 

ประเภทการเสนอขาย เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 
3. การจดทะเบียนยกเลิกกิจการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 บริษัท เมียนมาร์ไอทีดี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้จดทะเบียนยกเลิกกิจการแล้ว ตัง้แต่วนัที่ 12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยเป็นการช าระบญัชี ซึ่งระบุไว้ในรายงานผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หน้า 13 ข้อ 2.3 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งให้นกัลงทนุทราบตอ่ไป 
    
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

                                                                                                     ( นายวรวฒุิ  หิรัญยไพศาลสกลุ ) 
                                                                                                                                                                       เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริการองค์กร 
โทร.0-2716-1600 ตอ่ 3800-4 
E-Mail: cccs@itd.co.th 
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