แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมด้า ลิสซิง่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2(ML-W2)
The Form of notice to exercise the Warrants to Purchase the newly Issued Ordinary Shares of Mida Leasing Public Company Limited No.2 (ML-W2)
วันที่ยื่นความจานงในการใช้สิทธิ / Date of notification of the intention to exercise…………………………….
เลขทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ/ Warrant holder registration no. ……………………………..………….
เรียน คณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of Mida leasing Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)…………………..……..….………..…… นามสกุล / (Surname)……........………………..…….….……..............
วัน/เดือน/ปีเกิด / BirthDate…….../....……/…..เพศ / Sex…….……...……สัญชาติ / Nationality……………อาชีพ / Occupation…….….……….……………………....... บ้านเลขที่ปัจจุบัน / Address No…………………
ตรอก / ซอย / Lane……….……………ถนน / Road…………….…….………แขวง / ตาบล / Sub-District........................................ เขต / อาเภอ / District……….……….………จังหวัด / Province……………….....……
ประเทศ/ Country ………………………… รหัสไปรษณีย์ / Postal Code……………………………………... โทรศัพท์ / Telephone………….……………...
โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น / Please specify type of subscriber
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย/Thai Natural Person
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่/ Identification No.………………………………………………………………………...................
บุคคลธรรมดาต่างด้าว/ Foreign Natural Person
ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางเลขที่ / Alien Certificate / Passport No. .…………………………………………………….…..........
นิติบุคคลในประเทศ/ Thai Juristic Person
เลขทะเบียนบริษัท/ Company Registration No. …………………………………………………………………..........................
นิติบุคคลต่างประเทศ/ Foreign Juristic Person
เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. …………………………………….……………………………………………
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ML-W2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ตามรายละเอียดต่อไปนี้/ as a holder of ML-W2, I/We here by intend to exercise the rights to purchase the Newly Issued ordinary shares of Mida Leasing Public Company Limited, with details as stated below:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ / Number of warrants to be exercised……………………………………………………… …....………….หน่วย / Units
จานวนหุ้นสามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ/ Number of ordinary shares from the exercise of warrants…………… …………………………………………….หุ้น / Shares
2. อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3.50 บาท หรือราคาและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิของ ML-W2/ The exercise ratio is 1 unit of warrant for 1 ordinary shares with the exercise price of Baht 3.50 per share, or adjusted exercise price and exercise ratio if there is any
adjustment of exercise price and exercise ratio as referred in the Terms and Conditions of ML-W2.
3. รวมเป็นเงินที่ต้องชาระในการจองซื้อหุ้นสามัญ / Total payment for subscription…………………..………………บาท / Baht
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย/ I herewith submit total exercise price by:
โอนเงิน เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขที่บัญชี 073-1-05122-4/ transfer money into the current account of KBANK, Bangplad Branch, Account No. 073-1-05122-4
เช็ค / Cheque
แคชเชียร์เช็ค/cashier’s cheque
ดราฟต์ธนาคาร / Bank Draft
สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบมจ. ไมด้า ลิสซิ่ง” / Pay to the order of “MIDA LEASING PUBLIC CO.,LTD.FOR. SHARE SUBSCRIPTION” เลขที่เช็ค / Cheque No………....……วันที่ / Date………..
ธนาคาร / Bank…………........…………สาขา / Branch…………...............………...ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น/Collectible within Bangkok area only
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ(ถ้ามี) ดังนี้/ I/We deliver the warrant certificate (s) or replacement warrant certificate (s)
and shall receive a new certificate for the unexercised portion of warrants (if any) as follows:
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน / Amount of warrants delivered …………………………………….ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี้/ with the following details:
เลขที่ใบสาคัญ / Warrant Certificate (s) No………………………………………………….……จานวน / Amount……………………………………….… …หน่วย/ Units
เลขที่ใบสาคัญ / Warrant Certificate (s) No……………………………………………….………จานวน / Amount……………………………………………..หน่วย/ Units
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Number of unexercised warrants (if any)……………………………………………….หน่วย/ Units
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)/ When I receive the ordinary shares as allotted to me, I hereby agree to
have one of the followings executed (Subscriber must choose one);
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”และดาเนินการให้บริษัท .................................... สมาชิกผู้ฝากเลขที่..............................
(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏด้านหลังใบจองซื้อนี้) นาหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี.............................................................
เลขที่บัญชี...........................................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for
the allotted shares and arrange for the securities company named ……………………………………………………no.…………………………… (Specify the name of one of the securities companies
listed on the back of this form), to deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my / our securities trading account named………………..…........................account
no.. ….………………………which I have with the said securities company.
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares withThailand Securities
Depository Company Limited in the account of issuer, member no.600 under my name.
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่
ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการนับจากวันใช้สิทธิ ซึ่งอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว / Issue a share certificate for the allotted shares in my/our name and deliver it to me/us. I/We hereby authorize the Company to proceed with any necessary actions to have the
share certificate prepared and delivered to me/us within 15 business days from the relevant Exercise Date. I/we acknowledge that I/we may obtain the share certificate after the Stock Exchange
of Thailand approves the listing of the said new shares and the trading there of in the Stock Exchange of Thailand.
7. หากข้าพเจ้าชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)/ If I do not pay the Exercise Price in full, I hereby agree to allow the Company
to proceed with one of the followings (Subscriber must choose one);
ถือว่าการแสดงความจานงใช้สิทธิครั้งนี้สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ/ Deem that the exercise notice is nullified without any rights being exercised.
ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชาระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น/Deem that the number of ordinary shares subscribed is
equal to the number of ordinary shares eligible in accordance with the actual payment the Company receives given the prevailing Exercise Price.
ข้าพเจ้าจะชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
การแสดงความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนี้สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ/ Ask me/us to pay the remaining balance of the amount I/we wish to exercise within the relevant Exercise Period. If the
Company does not receive payment within such period, it shall be deemed that the exercise notice is nullified with no exercise of rights having taken place.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญจานวนดังกล่าวตามรายละเอียดและเงื่อนไขข้างต้นนี้ แต่หากเช็ค/ดร๊าฟท์ธนาคารไม่ผา่ นการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิการจองซื้อ
หุ้น / I/We hereby undertake to subscribe for the ordinary shares as stated above. However, if cheque/bank draft is not honored, I/We shall be deemed to have not exercised.
ลงชื่อ / Signature………..………………………………………………ผู้จองซื้อหุ้นสามัญ /Subscriber
(………..………………………………………………)

หลักฐานการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) / RECEIPT FORM (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION)
เลขที่/ No. ………………………………………
วันที่ / Date ………………………………….
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จาากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)……………………………………………………….................. ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ ...........................................เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน ..............................หุ้น ในราคาหุ้นละ ...........บาท เป็นจานวนเงินรวม...............................บาท และมีใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) จานวน ...........................................หน่วย Mida Leasing Public
Company Limited receives money from (name of subscriber) ......………………………………………………........................ Warrant No. ……………………………… for a subscription of newly ordinary shares
of ………………………… shares at the exercise price of Baht …………..per share for the total amount of ………..……Baht and number of warrants that are not exercised (if any)………………….units
โดยชาระเงินเป็น/Payment by
โอนเงิน / Transfer money
เช็ค/Cheque
แคชเชียร์เช็ค/Cashier’s cheque
ดร๊าฟท์ธนาคาร/Bank Draft เลขที่เช็ค/ Cheque No…………......วันที่/Date............………ธนาคาร/Bank….....……………สาขา/ Branch…………….…
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ / Authorized Officer……………………………………………………………
(................................................................................)

