
เลขที/่No…………………….
 
 

แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3(ML-W3) 
The Form of notice to exercise the Warrants to Purchase the newly Issued Ordinary Shares of Mida Leasing Public Company Limited No.3 (ML-W3) 

วันที่ยื่นความจํานงในการใชสิทธิ / Date of notification of the intention to exercise………………………เลขทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ/ Warrant holder registration no. ……………………………..…………. 
เรียน    คณะกรรมการบริษัท ไมดา ลิสซ่ิง 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…….….……….……………………....... บานเลขท่ีปจจุบัน / Address No………………… 
ตรอก / ซอย / Lane……….……………ถนน / Road…………….…….………แขวง / ตําบล / Sub-District........................................ เขต / อําเภอ / District……….……….………จังหวัด / Province……………….....…… 
ประเทศ/ Country ………………………… รหสัไปรษณีย / Postal Code……………………………………... โทรศัพท / Telephone………….……………...  
โปรดระบุประเภทผูจองซ้ือหุน / 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. …………………………………….…………………………………………… 

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ML-W3) ขาพเจามีความประสงคที่จะขอใชสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ไมดา ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 
ตามรายละเอียดตอไปนี้/ as a holder of ML-W3, 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. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธ ิ/ Number of warrants to be exercised……………………………………………………… …....………….หนวย / Units  
 2. จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ/ Number of ordinary shares from the exercise of warrants…………… …………………………………………….หุน / Shares  
     อัตราการใชสิทธเิทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุนในราคาใชสิทธิหุนละ 3.00 บาท หรือราคาและอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ หากมีการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวใน 
     ขอกําหนดสิทธิของ ML-W3/ The exercise ratio is 1 unit of warrant for 1 ordinary shares with the exercise price of Baht  3.00 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-W3. 
3. รวมเปนเงินที่ตองชําระในการจองซื้อหุนสามัญ / Total payment for subscription…………………..………………บาท / Baht  
4. ขาพเจาไดชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวโดย/ I herewith submit total exercise price by:  
          โอนเงิน เขาบัญชีกระแสรายวัน 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 แคชเชียรเช็ค/cashier’s cheque ดราฟตธนาคาร / Bank Draft  
    สั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทนุบมจ. ไมดา ลิสซิ่ง” / Pay to the order of “MIDA LEASING PUBLIC CO.,LTD.FOR. SHARE SUBSCRIPTION” เลขทีเ่ช็ค / Cheque No………....……วันที ่/ Date……….. 
    ธนาคาร / Bank…………........…………สาขา / Branch…………...............………...ทีส่ามารถเรียกเกบ็ไดในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น/Collectible within Bangkok area only  
5. ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ 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:  
    สงมอบใบสําคัญแสดงสทิธิจํานวน / Amount of warrants delivered …………………………………….ใบ / Certificate (s) ตามรายละเอียด ดังนี้/ with the following details:  
    เลขที่ใบสําคัญ / Warrant Certificate (s) No………………………………………………….……จํานวน / Amount……………………………………….… …หนวย/ Units 
    จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิที่ขอรับทอน (ถามี) / Number of unexercised warrants (if any)……………………………………………….หนวย/ Units  
6. หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซ้ือหุนเลือกขอใดขอหนึ่ง)/ When I receive the ordinary shares as allotted to me, I hereby agree to 
    have one of the followings executed (Subscriber must choose one);  
           ใหออกใบหุนสามญัตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”และดําเนินการใหบริษัท .................................... สมาชิกผูฝากเลขที่.............................. 
           (ระบุช่ือใดช่ือหนึ่งตามรายช่ือที่ปรากฏดานหลงัใบจองซ้ือนี้) นําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย ช่ือบัญชี............................................................. 
           เลขที่บัญชี...........................................................................ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทนั้น / 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.  
           ใหออกใบหุนสามญัตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของ 
           บริษัทผูออกหลกัทรพัย 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.  
          ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหกับขาพเจา โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทฯดําเนนิการใดๆ เพื่อทําใหการจัดทําใบหุนและสงมอบใบหุนใหแก 
          ขาพเจาภายใน 15 วันทําการนับจากวันใชสิทธิ ซ่ึงอาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนเพิม่ทนุดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและอนุญาตใหทาํการซ้ือขายไดในตลาดหลกัทรัพย 
         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.  
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซ้ือหุนสามัญจํานวนดังกลาวตามรายละเอยีดและเง่ือนไขขางตนนี้ แตหากเช็ค/ดราฟทธนาคารไมผานการเรยีกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคจะใชสิทธกิารจองซ้ือ
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.  
 

ลงช่ือ / Signature………..………………………………………………ผูจองซ้ือหุนสามัญ /Subscriber  
(………..………………………………………………)  

หลักฐานการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญ (ผูจองซ้ือ โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) / RECEIPT FORM (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION) 

เลขที่/ No. ………………………………………         วันที่ / Date …………………………………. 
บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จําากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก (ช่ือตามใบจอง)……………………………………………………….................. ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่ ...........................................เพื่อจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
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 เลขทีเ่ช็ค/ Cheque No…………......วันที่/Date............………ธนาคาร/Bank….....……………สาขา/ Branch…………….…  
 

เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ / Authorized Officer…………………………………………………………… 
                                                                       (................................................................................) 



BROKER 
ผูฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name 
ผูฝากเลขที่ 

Participant No. 
ชื่อบริษัท

Company Name 
 

002 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

003 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

004 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 

บริษัทหลักทรัพย บียอนด จํากัด (มหาชน) 
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

005 
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

006 
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จํากัด 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

 

007 
บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
 

008 
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษัทหลักทรัพย จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด 
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 

010 
 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

011 
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 

013 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

 

014 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

015 
บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

016 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 

019 
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 

022 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

 

023 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 

026 
บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

 

027 
บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

 

029 
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

030 
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

   

SUB BROKER 
 

236 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

242 
บริษัทหลักทรัพย ซิต้ึคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
 CITICORP SECURITIES (THAILAND) 245 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

257 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จูเลียส แบร จํากัด 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 

   

CUSTODIAN
 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ.  (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

302 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

 

304 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

305 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 339 

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

 

312 
ธนาราคสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหน้ี) 
JPMORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING) 

 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

320 
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 350 

บริษัทหลักทรัพย สยามเวลธ จํากัด 
 SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกคา) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

 


