ที่ CSD 019/2562

เรื่ อง

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1) (“วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย”)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ทางบริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1) จานวน
1,055,934,113 หน่วย (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ”) โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และมีกาหนดการใช้สิทธิ
ทุกๆ ไตรมาส และ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งแรก ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ตามความที่ทราบแล้วนั้น
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ กาหนดการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 1 (ITD-W1) ครั้ง
สุ ดท้าย ดังต่อไปนี้
1. วันที่บริษทั ฯขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยสั่ งห้ ามการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(ขึน้ เครื่ องหมาย SP)
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 - วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
3. ระยะเวลาให้ ยื่นความจานงการใช้ สิทธิ
ตั้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เฉพาะในวันทาการ)
4. วันกาหนดใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
5. วันสิ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯที่จะซื้ อหุ้นสามัญ
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป

ราคาการใช้สิทธิ คือ ราคาหุน้ ละ 13.971 บาท (กรณี มีเศษปัดทิ้ง) โดย 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถซื้ อ
หุ ้นสามัญได้ 1.002 หุ ้น (ราคาหุ ้นสามัญ ตามมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) ผูท้ ี่ มีความประสงค์ใช้สิทธิ สามารถยื่นแสดง
ความจานงใช้สิทธิ ได้ ภายในระยะเวลาให้ยื่นความจานงการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00–15.30 น. ในวันทาการของ
บริ ษทั ฯ ได้ที่คุณแพรวพรรณ วาทยานนท์ ฝ่ ายบริ การองค์กร ชั้น 38 อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 02-716-1600 ต่อ 3800
เอกสารประกอบการใช้สิทธิ ประกอบด้วย
1. แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ website ของบริ ษทั ฯ
(www.itd.co.th) หรื อขอรับได้ที่ฝ่ายบริ การองค์กร ชั้น 38 อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน
และครบถ้วนทุกรายการ
2. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ระบุวา่ ผูถ้ ือนั้นมีสิทธิ ในใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
3. ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญสามารถชาระเงินได้ดงั นี้
3.1 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ ชื่อบัญชี “บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ ” เลขที่บญั ชี 251-3-00166-0 ระหว่างวันที่ 3, 7 ถึง 10
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หรื อ
3.2 ชาระเป็ นเช็คบุคคล หรื อ แคชเชียร์เช็ค หรื อ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร (ดร้าฟท์) และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย
“บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ ” ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายในวันทาการถัดไป
4. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนมีดงั นี้
4.1. กรณี บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อบัตร
ข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลซึ่ งทาให้ ชื่อ/ชื่อ
สกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2. กรณี บุคคลธรรมดาต่างด้าว ให้แนบสาเนาใบต่างด้าว หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3. กรณี นิติบุคคลในประเทศให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่มีชื่อปรากฎอยูใ่ นหนังสื อรับรองของบริ ษทั นั้น และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตามตาม 4.1 หรื อ 4.2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

4.4. กรณี นิติบุคคลต่างด้าว ให้แนบสาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อ
รับรองของนิติบุคคล รับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตามตาม 4.1 หรื อ 4.2
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.5 กรณี คสั โตเดียน ให้แนบสาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนั้น พร้อมหนังสื อแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อตาม 4.1 หรื อ 4.2
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.6. หนังสื อมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรื อขอรับแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ฯ ท่าน
สามารถติดต่อได้ที่ คุณแพรวพรรณ วาทยานนท์ โทร 02-7161600 ต่อ 3800
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดแจ้งให้นกั ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายวรวุฒิ หิ รัญยไพศาลสกุล )
เลขานุการบริ ษทั

ฝ่ ายบริ การองค์กร
โทร.0-2716-1600 ต่อ 3800-4
E-Mail : cccs@itd.co.th

