
ที่ SMM 062/2561 

   วันที ่22 สิงหาคม 2561 
 

เร่ือง   แจงกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) รุนที่ 4 

(SMM-W4) คร้ังสุดทาย 

เรียน   ทานผูถือใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนที่ 4 (SMM-W4) 
  

 

ตามที่ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) รุนที่ 4 (SMM-W4) ใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 80,790,994 หนวย โดยมีกําหนดการใชสิทธิทุกวันที่ 20 ของ

เดือน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ป 5 เดือน 1 วัน นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (19 พฤษภาคม 2560 –19 ตุลาคม 2561) โดยวันแรก

และวันสุดทายของการใชสิทธิ คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตามลําดับ 
 

บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจงความจํานงการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 4 (SMM-W4) 

คร้ังสุดทาย ดังนี้ 
1. วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W4 

วันที่ 28 กันยายน – 19 ตุลาคม 2561 
 

2. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W4 (ขึ้นเครื่องหมาย SP) 
บริษัทขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั่งหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W4 ต้ังแตวันที่ 26 กันยายน – 19 ตุลาคม 

2561 
 

3. การส้ินสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W4 
เมื่อพนกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเปนหลักทรัพย   

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ต้ังแตวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เปนตนไป 
 

4. อัตราการใชสิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 

 

5. ราคาการใชสิทธิ 
1.50 บาท ตอ 1 หุน 

 

6. ระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิและขอรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ 
วันที่ 4-18 ตุลาคม 2561 ระหวางเวลา 09.30-15.30 น. ของทุกวันทาํการของบริษัท 

 

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  

      หรือดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงการใชสทิธิคร้ังสุดทายไดที่เวบ็ไซต www.smm.co.th 
 

8. วิธีการใชสิทธิ 
 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่บริษัท โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิตามระยะเวลา

แสดงความจํานงในการใชสิทธิตามที่ระบุขางตน  ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการ    

ใชสิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพ่ือใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย



กําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับ

ศูนยรับฝากหลักทรัพยเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญกับ

บริษัทเพื่อดําเนินการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดย

ยื่นเอกสารแสดงความจํานงการใชสิทธิดังนี้ 

 1) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตอง ชัดเจน และครบถวนทุกรายการ พรอมทั้งลงลายมือชื่อของผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 2) ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโอนดานหลังหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย

กําหนดตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ  

 3) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนจะตอง

ชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจายเงินของธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ    

นับจากวันที่แจงความจํานงการใชสิทธิ และบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินไดภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยขีดครอมเฉพาะสั่งจายบัญชี “จองซ้ือหุน

สามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)” (Siam Inter Multimedia Public Company Limited for Share Subscription) หรือ

โอนเงินสดเขาบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)” (Siam Inter Multimedia Public 

Company Limited for Share Subscription) บัญชีเลขที่ 060-6-02324-0 ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา กม.2 พรอม

นําสงสําเนาใบนําฝากเงิน ทั้งนี้การใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทไดเรียกเก็บเงินดังกลาวไดแลวเทานั้น 

 4) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุนสามัญ 

(4.1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 

หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานของผูเยาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)  

(4.2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :  สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(4.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวัน     

ใชสิทธิ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา   

นิติบุคคล (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(4.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนที่รับรองโดย Notary Public ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใชสิทธิ 

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรานิติบุคคล 

(ถามี) และสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ

นิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 

 5) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหงประมวล

รัษฎากรหรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่ใชในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

6) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น 
 

หากทานผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอ คุณพิมพขวัญ มงคลรบ หรือ คุณรินดา จงสุข 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

               

                                             ( นางธญัญรัตน สิทธิ์ธนาวิธาน )                                                                                

                       กรรมการบริหาร 


