แบบแสดงความจํานงในการใชสทิ ธิซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (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)
วันที่ยื่นความจํานงในการใชสิทธิ / Date of notification of the intention to exercise…………………………….
เลขทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ/ Warrant holder registration no. ……………………………..………….
เรียน คณะกรรมการบริษทั ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of Mida leasing Public Company Limited
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)…………………..……..….………..…… นามสกุล / (Surname)……........………………..…….….……..............
วัน/เดือน/ปเกิด / BirthDate…….../....……/…..เพศ / Sex…….……...……สัญชาติ / Nationality……………อาชีพ / Occupation…….….……….……………………....... บานเลขที่ปจ จุบัน / Address No…………………
ตรอก / ซอย / Lane……….……………ถนน / Road…………….…….………แขวง / ตําบล / Sub-District........................................ เขต / อําเภอ / District……….……….………จังหวัด / Province……………….....……
ประเทศ/ Country ………………………… รหัสไปรษณีย / Postal Code……………………………………... โทรศัพท / Telephone………….……………...
โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน / Please specify type of subscriber
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย/Thai Natural Person
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่/ Identification No.………………………………………………………………………...................
บุคคลธรรมดาตางดาว/ Foreign Natural Person
ใบตางดาว/หนังสือเดินทางเลขที่ / Alien Certificate / Passport No. .…………………………………………………….…..........
นิติบุคคลในประเทศ/ Thai Juristic Person
เลขทะเบียนบริษัท/ Company Registration No. …………………………………………………………………..........................
นิติบุคคลตางประเทศ/ Foreign Juristic Person
เลขทะเบียนบริษัท / Company Registration No. …………………………………….……………………………………………
ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ML-W2) ขาพเจามีความประสงคที่จะขอใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ตามรายละเอียดตอไปนี้/ 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. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิ / Number of warrants to be exercised……………………………………………………… …....………….หนวย / Units
จํานวนหุน สามัญที่ไดจากการขอใชสทิ ธิ/ Number of ordinary shares from the exercise of warrants…………… …………………………………………….หุน / Shares
2. อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน ในราคาใชสิทธิหุนละ 3.50 บาท หรือราคาและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิตามที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดสิทธิของ 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. รวมเปนเงินที่ตอ งชําระในการจองซื้อหุนสามัญ / Total payment for subscription…………………..………………บาท / Baht
4. ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย/ I herewith submit total exercise price by:
ั ชี 073-1-05122-4/ transfer money into the current account of KBANK, Bangplad Branch, Account No. 073-1-05122-4
โอนเงิน เขาบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขที่บญ
เช็ค / Cheque
แคชเชียรเช็ค/cashier’s cheque
ดราฟตธนาคาร / Bank Draft
สั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนบมจ. ไมดา ลิสซิ่ง” / Pay to the order of “MIDA LEASING PUBLIC CO.,LTD.FOR. SHARE SUBSCRIPTION” เลขทีเ่ ช็ค / Cheque No………....……วันที่ / Date………..
ธนาคาร / Bank…………........…………สาขา / Branch…………...............………...ทีส่ ามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น/Collectible within Bangkok area only
5. ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ(ถามี) 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:
สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน / Amount of warrants delivered …………………………………….ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี้/ with the following details:
เลขที่ใบสําคัญ / Warrant Certificate (s) No………………………………………………….……จํานวน / Amount……………………………………….… …หนวย/ Units
เลขที่ใบสําคัญ / Warrant Certificate (s) No……………………………………………….………จํานวน / Amount……………………………………………..หนวย/ Units
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี) / Number of unexercised warrants (if any)……………………………………………….หนวย/ Units
6. หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซื้อหุนเลือกขอใดขอหนึ่ง)/ When I receive the ordinary shares as allotted to me, I hereby agree to
have one of the followings executed (Subscriber must choose one);
ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ าก”และดําเนินการใหบริษัท .................................... สมาชิกผูฝากเลขที่..............................
(ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏดานหลังใบจองซื้อนี้) นําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ชื่อบัญชี.............................................................
เลขที่บัญชี...........................................................................ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น / 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.
ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน เขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา / 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.
ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหกับขาพเจา โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯดําเนินการใดๆ เพื่อทําใหการจัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแก
ขาพเจาภายใน 15 วันทําการนับจากวันใชสิทธิ ซึ่งอาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนเพิม่ ทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทาํ การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว / 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. หากขาพเจาชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน ขาพเจาตกลงใหบริษัทดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซื้อหุนเลือกขอใดขอหนึ่ง)/ 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);
ถือวาการแสดงความจํานงใชสิทธิครั้งนี้สิ้นสภาพโดยไมมีการใชสิทธิ/ Deem that the exercise notice is nullified without any rights being exercised.
ถือวาจํานวนหุน สามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสทิ ธิ ซึง่ บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น/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.
ขาพเจาจะชําระเงินเพิม่ เติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครัง้ นี้ หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใชสทิ ธิภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวา
การแสดงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนี้สนิ้ สภาพลงโดยไมมกี ารใชสทิ ธิ/ 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.
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาวตามรายละเอียดและเงื่อนไขขางตนนี้ แตหากเช็ค/ดราฟทธนาคารไมผานการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคจะใชสิทธิการจองซื้อ
หุน / 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………..………………………………………………ผูจองซื้อหุนสามัญ /Subscriber
(………..………………………………………………)

หลักฐานการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ (ผูจองซื้อ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) / RECEIPT FORM (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION)
เลขที่/ No. ………………………………………
วันที่ / Date ………………………………….
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จําากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง)……………………………………………………….................. ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่ ...........................................เพื่อจองซื้อหุน สามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน ..............................หุน ในราคาหุนละ ...........บาท เปนจํานวนเงินรวม...............................บาท และมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี) จํานวน ...........................................หนวย 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
โดยชําระเงินเปน/Payment by
โอนเงิน / Transfer money
เช็ค/Cheque
แคชเชียรเช็ค/Cashier’s cheque
ดราฟทธนาคาร/Bank Draft เลขทีเ่ ช็ค/ Cheque No…………......วันที่/Date............………ธนาคาร/Bank….....……………สาขา/ Branch…………….…
เจาหนาที่ผรู ับมอบอํานาจ / Authorized Officer……………………………………………………………
(................................................................................)

