
 หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (“WORK-W1”) 

  

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย  
 

 บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์  จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)   มีช่ือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ Workpoint Entertainment Public 

Company Limited  ส ำนักงำนแห่งใหญ่ตั้ง อยู่เลขที่ 99  หมู่ 2  ต ำบลบำงพูน  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จังหวัดปทุมธำนี 12000  ได้

ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์  จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 

(WORK-W1)  (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) จ ำนวน 20,861,633 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 

Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำกำรจัดสรรที่ 20 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธ ิโดยบริษัท ได้จัดสรรหุ้นสำมัญ

เพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวน 20,861,633 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดย

สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
ช่ือของใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ 

เทนเมนท์  จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (WORK-W1)  

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบรษิัทชนดิระบุชื่อผู้ถือ และสำมำรถ
เปลี่ยนมือได ้

วิธีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่

มีสิทธิในกำรรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 22 กันยำยน 2558 และให้

รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน

หุ้นในวันที่   23 กันยำยน 2558 ในอัตรำส่วน 20 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 ในกรณีที่ค ำนวณแล้วมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิต่ ำกว่ำ 1 หน่วยให้ปัดเศษ

ดังกล่ำวทิ้ง  

ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้สิทธิจองซ้ือ และเงื่อนไขที่จ ำเป็นอื่นให้คณะกรรมกำร

บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดต่อไป 

 

วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 1  ตุลำคม  2558 

วันครบก ำหนดอำยุของ ใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

: 30  กันยำยน  2562 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก :  20,861,633 หน่วย 



รำคำเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ต่อหน่วย  

: 0 บำท (ศูนย์บำท) 

อัตรำกำรใช้สิทธ ิ                           : ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ1 หน่วย ต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลัง

ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ) 
รำคำกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ      : 38.10 บำท ต่อหุ้น  (เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ

สิทธิ) 
อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ : 4  ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบรษิัทจะไมข่ยำยอำยุใบส ำคัญแสดง

สิทธิ WORK-W1 ภำยหลังกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ    : ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 25 
ของเดือนกุมภำพันธ์  พฤษภำคม  สิงหำคม และพฤศจิกำยน  ตลอดอำยุของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (“วันใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำร
ของบริษัทให้เลื่อนก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรถัดไป ทั้งนี้วันใช้
สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 25  พฤศจิกำยน  2558 และ วันครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำย จะตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ    4 ปี นับแต่วันที่
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซ่ึงตรงกับวันที่   30 กันยำยน  2562  และในกรณีที่วันใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำยตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
ดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรถัดไป 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธ   

: ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท 
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทั ระหว่ำงเวลำ 9.30 น. 
ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำรก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”)  ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
ก ำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง ระหว่ำงเวลำ  9.30 น. ถึง 15.30 น.
ภำยในระยะเวลำ 15 วันท ำกำรก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย  

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ : ฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรลงทุน 
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 99  หมู่ 2  ต ำบลบำงพูน  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี   
จังหวัดปทุมธำนี  12000 
โทรศัพท์ 02-8332281 ,  02-8332286  โทรสำร 02-8332998-9 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ หรือ บริษัท
ได้แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจง้รำยละเอียดให้กับ
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำด
หลักทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบแล้ว 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ

: เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 แล้ว กำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิดังกล่ำวไม่สำมำรถเพิกถอนได้ 



จ ำนวนหุน้ที่ออกเพื่อรองรับ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

: 20,861,633 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท)  คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำก     

กำรใช้สิทธ ิ

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เข้ำจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เหตุในกำรออกหุ้นใหม่เพื่อรองรบักำร

ปรับสิทธ ิ

: เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไข

ในกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ตำมที่ก ำหนด

ไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำร

ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่

และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 

(รวมทั้งมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

กำรปรับสิทธ ิ : 
บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซ้ือ

หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด

เหตุกำรณ์หนึ่งต่อไปนี้ เพี่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม 

1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็น
ผลจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุ้น ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท 

2. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด ในรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำรำคำตลำด
ที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด  โดยที่หลักทรัพย์นั้นมี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้หรือให้สิทธิในกำรจอง
ซ้ือหุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสำมัญ)  โดยที่รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่ เพื่อ
รองรับสิทธิดังกล่ำว ต่ ำกว่ำ รำคำตลำด ที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด
สิทธ ิ

4. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของ 



5. เมื่อมีกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 
6. ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ

และผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ใน
ข้อ  1  ถึงข้อ  5 ที่ท ำให้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ดอ้ย
ไปจำกเดิม 
 

 

2. การจอง การจัดจ าหน่าย และจัดสรร  

2.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ มิได้ด ำเนินกำรผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ เนื่องจำก
เป็นกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ โดยจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรำยช่ือปรำกฎเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 22 กันยำยน 2558 (Record Date) และวันรวบรวม
รำยช่ือผู้ถือหุ้นตำมมำตรตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 23 กันยำยน 2558 

 

2.2 วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหลกัทรัพย ์ 
เนื่องจำกกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  โดยไม่คิดมูลค่ำ จึงไม่มีกำร
ก ำหนดวันและวิธีกำรจองและกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 

รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ 


