เลขที่ใบจอง/Form No. ……………………..………………

แบบฟอร์มแสดงความจานงในการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (WORK-W1)

วันที่ยื่นความจานงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise………………………………….
เรียน คณะกรรมการ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ........................................................
นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .....................................................................................................................
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................................................
ชื่อ นาย นาง นางสาว นิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ ชาย หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่..................................................หมูท่ .่ี ...............................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................
แขวง/ตาบล ........................................... ................................................... เขต/อาเภอ .......................................................................................... จังหวัด ...................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................................... สัญชาติ ............................................. อาชีพ ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) .................................................. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ............................................ .......................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย
มีความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จานวน
หน่วยในอัตราใช้สิทธิ
1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีถือเป็นใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลขที่เอกสาร

วันที่

เลขที่สมาชิก

จานวนหุ้น

ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 38.10
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีห นึ่งเท่านั้น โปรดทาเครื่องหมาย x ในช่องที่เลือก)
ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในชื่อ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จากัดเพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้
บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………...........................นาหลักทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจั ดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบุไว้ข้างต้น)
ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ :
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดย
นาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนาส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด “TSD” ด้วย ในกรณีไม่จัดทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด จะดาเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน)
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า
อาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจานวนในการใช้สิทธิดังกล่าวโดย
เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)” ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขา ถนนรามอินทรา บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 002-8-99922-4
เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค......................................................วันที.่ ................................................ธนาคาร................. ..........................................สาขา....................................................
โดยสั่งจ่าย “บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)” (กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือคาสั่งจ่ายเงินของธนาคารโดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วัน ทาการ และสามารถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง และยื่นพร้อมเอกสารภายใน 11.00 น. ของวันทาการ 2 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง )
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุไว้ข้ างต้นหรือไม่
กรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิดังกล่า วให้ครบถ้วน หรือ ไม่นาสาเนาใบนาฝาก (Pay in Slip) การชาระเงินตามจานวน
ในการใช้สิทธิดังกล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิของบริษัทภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
สิทธิของ WORK-W1

ลงชื่อ........................................................................................................... ผู้ตรวจรับการจองซื้อ
(..............................................................................................)

.

ลงชื่อ.............................................................................................. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(..........................................................................................)

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิของ WORK-W1 (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….

.

เลขที่ใบจอง / Form No. ……………………….................................

ข้าพเจ้า .....................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน...................................หุน้ ในราคาหุ้นละ
38.10 บาท รวมเป็นเงิน...............................................................................บาท (.....................................................................................................................................................................................................................บาท)
โดยชาระเป็น
เงินโอน
เช็คบุคคล
แคชเชียร์เช็ค
ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค .................................................................................................วันที่.............................................................................................
ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา ……………………………………………………………..พร้อมกันนี้ หากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้
ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก............................................. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ .....................................................................................
ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
ออกใบหุ้น

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

BROKER
ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

002

บล. ทิสโก้ จากัด

030

บล. ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)

003

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

032

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด

004

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

033

บล. ฟินันซ่า จากัด

005

บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยเลนด์ จากัด (มหาชน)

034

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

006

บล. ภัทร จากัด (มหาชน)

038

บล. เออีซี จากัด (มหาชน)

007

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

048

บล. ไอร่า จากัด (มหาชน)

008

บล. เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)

200

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

010

บล. เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด

211

บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด

011

บล. กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

213

บล. ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จากัด

013

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

221

บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด

014

บล. โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

224

บล. บัวหลวง จากัด (มหาชน)

015

บล. แอพเพิลเวลธ์ จากัด

225

บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

016

บล. ธนชาต จากัด (มหาชน)

229

บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

019

บล. เคเคเทรด จากัด

230

บล. โกลเบล็ก จากัด

022

บล. ทรีนีตี้ จากัด

244

บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

023

บล. ไทยพาณิชย์ จากัด

247

บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

026

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

248

บล. เคที ซีมิโก้ จากัด

027

บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

924

บล. ฟินัสเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

029

บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน)
SUB BROKER

236

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

243

บล. เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

242

บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES)

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน)

334

บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

304

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน

339

ธนาคารทิสโก้ จากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)

311

ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช)

340

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อการค้าตราสารหนี้)

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จากัด (มหาชน)

341

บง. สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

316

ธนาคารสินเอเชีย จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

318

บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จากัด

344

บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน

324

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

407

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

326

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ

417

ธนาคารอาร์ เอช บี จากัด

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท เวิรค
์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (WORK-W1)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of WORK-W1

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท เวิรค
์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED

WORK-W1

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

28/08/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

30/08/2019

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common
shares)

1:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

38.1

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

09/09/2019 - 27/09/2019

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

30/08/2019

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
12/09/2019

