
           

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

แบบฟอร์มแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (WORK-W1) 

 

                                                                                                                                                                                                       วันที่ยื่นความจ านงการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise…………………………………. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษัท  เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด  (มหาชน) 
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ) 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจ าตัวประชาชน     - - - -       บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ........................................................ 
นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบุคคล .....................................................................................................................      นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว           เลขทะเบียนนิติบุคคล  ....................................................................... 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่..................................................หมูท่ี.่...............................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน......................................................................................................................... 
แขวง/ต าบล ........................................... ................................................... เขต/อ าเภอ .......................................................................................... จงัหวดั ...................................................................รหัสไปรษณีย ์........................................ 
โทรศัพท์ ........................................................................................................................... อเีมล ์............................................................................... สัญชาต ิ............................................. อาชีพ ...................................................................... 
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) .................................................. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ............................................ .......................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย              ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย              หักภาษี ณ ที่จ่าย 
มีความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 1 จ านวน                                                                                                                 หน่วยในอัตราใช้สิทธิ          
1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวนหุ้น 
เลขที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ เลขที่เอกสาร วันที่ เลขที่สมาชิก 

     
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)  38.10                                                                                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (บาท)  

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น โปรดท าเครื่องหมาย x ในช่องที่เลือก) 
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในช่ือ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จ ากัดเพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ 

บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………...........................น าหลักทรัพย์ เข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขาย 
หลักทรัพย์ช่ือ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ช่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับช่ือบัญชีซื้อ 
ขายหลักทรัพย์มิฉะนั้นจะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ 
ที่ระบุไว้ข้างต้น) 
 ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : 

 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย 
 น าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท  
 ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด “TSD” ด้วย ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด จะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน) 
 ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินั้นไว้ในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า 
 อาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวโดย 
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากช่ือ   “บริษัท  เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)”  ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขา ถนนรามอินทรา  บัญชี ออมทรัพย์    เลขที่  002-8-99922-4 
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค......................................................วนัที.่................................................ธนาคาร................. ..........................................สาขา.................................................... 

โดยสั่งจ่าย “บริษัท  เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)”   (กรณีเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารโดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วันท าการ และสามารถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง และยื่นพร้อมเอกสารภายใน 11.00 น. ของวันท าการ 2 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง) 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุไว้ข้างต้นหรือไม่
กรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือ ไม่น าส าเนาใบน าฝาก (Pay in Slip) การช าระเงินตามจ านวน
ในการใช้สิทธิดังกล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อก าหนด
สิทธิของ WORK-W1 
 
 
ลงช่ือ...........................................................................................................   ผู้ตรวจรับการจองซื้อ                                                  ลงช่ือ..............................................................................................    ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
               (..............................................................................................)                                                                                                               (..........................................................................................) 
 
 
.                    หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิของ WORK-W1 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)                     . 
 
วันที่รับใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                            เลขที่ใบจอง / Form No. ………………………................................. 
 

ข้าพเจ้า .....................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  บริษัท  เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน...................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 
38.10 บาท   รวมเป็นเงิน...............................................................................บาท         (.....................................................................................................................................................................................................................บาท) 

โดยช าระเป็น        เงินโอน        เช็คบุคคล        แคชเชียร์เช็ค       ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค .................................................................................................วันที่............................................................................................. 

ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา ……………………………………………………………..พร้อมกันนี้ หากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการส่งมอบหุ้นดังนี้ 
ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.............................................   บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่  ..................................................................................... 
ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า 
ออกใบหุ้น 

 
 

                                                         เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(                                                                                               ) 

 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ชื่อบริษัท 

002 บล. ทิสโก้ จ ากัด 030 บล. ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

003 บล. คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  032 บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด  

004 บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 033 บล. ฟินันซ่า จ ากัด 

005 บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยเลนด์ จ ากัด (มหาชน) 034 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

006 บล. ภัทร จ ากัด (มหาชน) 038 บล. เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

007 บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 048 บล. ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

008 บล. เอเชีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 200 บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

010 บล. เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  211 บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

011 บล. กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 213 บล. ซีไอเอ็มบ-ีจีเค (ประเทศไทย) จ ากัด 

013 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 221 บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด 

014 บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 224 บล. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

015 บล. แอพเพิลเวลธ์ จ ากัด  225 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

016 บล. ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 229 บล. เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

019 บล. เคเคเทรด จ ากัด  230 บล. โกลเบล็ก จ ากัด  

022 บล. ทรีนีต้ี จ ากัด  244 บล. แมคควอรี  (ประเทศไทย) จ ากัด 

023 บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 247 บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

026 บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 248 บล. เคที ซีมิโก้  จ ากัด 

027 บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 924 บล. ฟินัสเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

029 บล. กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)   

SUB BROKER 

236 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  243 บล. เพือ่ธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

242 บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 245 ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 334 บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 339 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

311 ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช) 340 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อการค้าตราสารหนี้) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 341 บง. สินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

316 ธนาคารสินเอเชีย จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

318 บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จ ากัด 344 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ 345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 

324 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 407 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 

326 ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 417 ธนาคารอาร์ เอช บี จ ากัด 
 


