
ที่ SMM 081/2559 

   วันที ่1 พฤศจิกายน  2559 
 

เร่ือง   กําหนดระยะเวลาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามญัรุนที่ 3 (SMM-W3) คร้ังสุดทาย 

เรียน   ทานผูถือใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญรุนที ่3 (SMM-W3) 
  

ตามที่ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ รุนที่ 3 (SMM-W3) ใหแก 

ผูถือหุนเดิม จํานวน 72,232,917 หนวย โดยมีกําหนดการใชสิทธิทุกวันที่ 25 ของเดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ป 5 เดือน 24 วัน นับต้ังแต

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (2 มิถุนายน 2558 – 25 พฤศจิกายน 2559) โดยวันแรกและวันสุดทายของการใชสิทธิ คือ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 และ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ตามลําดับ 
 

บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W3 คร้ังสุดทาย ดังนี้ 
1. วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W3 

วันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 2559 
 

2. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W3 (ขึ้นเครื่องหมาย SP) 
บริษัทขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั่งหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W3 ต้ังแตวันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2559 

 

3. การส้ินสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W3 
เมื่อพนกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W3 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ต้ังแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป 
 

4. อัตราการใชสิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 

 

5. ราคาการใชสิทธิ 
1.50 บาท ตอ 1 หุน 

 

6. ระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิและขอรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ 
วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2559 ระหวางเวลา 09.30-15.30 น. ของทกุวันทําการของบริษัท 

 

7. บุคคลและสถานที่ติดตอในการใชสิทธิและขอรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ 
คุณพิมพขวัญ มงคลรบ หรือ คุณรินดา จงสุข 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 459 ซอยลาดพราว 48 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท 0-2694-3010, 0-2694-3031-3 ตอ 1652, 1649 แฟกซ 0-2694-3030  

      หรือดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงการใชสทิธิไดทีเ่ว็บไซต www.smm.co.th 
 

8. วิธีการใชสิทธิ 
 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่บ ริ ษัท  โดยจะตองแจง 

ความจํานงในการใชสิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามที่ระบุขางตน 

 ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใชสิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบ

คําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพ่ือใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่

เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญกับบริษัทเพื่อดําเนินการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยยื่นเอกสารแสดงความจํานงการใชสิทธิดังนี้ 



 1) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกรายการ พรอมทั้งลงลายมือชื่อของผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 

 2) ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโอนดานหลังหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยกําหนดตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ 
 

 3) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุน

สามารถชําระเงินสด หรือเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจายเงินของธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วัน  

ทําการนับจากวันที่แจงความจํานงการใชสิทธิ และบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินไดภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจาย  

“จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)” (Siam Inter Multimedia Public Company Limited for Share 

Subscription) หรือโอนเงินสดเขาบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)” (Siam Inter 

Multimedia Public Company Limited for Share Subscription) เลขที่ 060-6-02324-0 ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา 

กม.2 พรอมนําสงสําเนาใบนําฝากเงิน ทั้งนี้การใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทไดเรียกเก็บเงินดังกลาวไดแลวเทานั้น 
 

 4) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุนสามัญ 

(4.1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 

หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูใชสิทธิเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานของผูเยาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  

(4.2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :  สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(4.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใช

สิทธิ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตรา   

นิติบุคคล(ถามี)และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (4.1) หรือ (4.2) พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

(4.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนที่รับรองโดย Notary Public ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใชสิทธิ 

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตรานิติบุคคล

(ถามี) และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (4.1) หรือ (4.2) พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 

 5) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น 
 

 6) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปนผูรับภาระอากรแสตมปที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิดังกลาวดวย (ถามี) 

 

หากทานผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอ คุณพิมพขวัญ มงคลรบ หรือ คุณรินดา จงสุข 

หมายเลขโทรศัพท 0-2694-3010, 0-2694-3031-3 ตอ 1652, 1649 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

      ขอแสดงความนับถือ 

 

               

                                             ( นางสาวอัญชลีพร ธีระสนิธุ )                                                                                    

                       กรรมการผูจัดการ 
 


