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 1.10 หุนในราคาใชสิทธิหุนละ 3.182 บาท หรือราคาและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาและอัตราการใชสิทธิตามทีก่ ําหนดไวใน
ขอกําหนดสิทธิของ ML-W2/ The exercise ratio is 1 unit of warrant for 1.10 ordinary shares with the exercise price of Baht 3.182 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 สามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ 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……………………………………………………………
(................................................................................)

ML62/002
วันที่ 9 เมษายน 2562
เรื่อง: แจงกําหนดวันใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W2 ครั้งสุดทาย
เรียน: กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 28 เมษายน
2559 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2)
โดยกําหนดใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1.10 หุน ในราคาใชสิทธิ 3.182 บาทตอหุน
2 ระยะเวลาปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ( ML- W2)
บริษัทฯ จะทําการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ( ML- W2) เปนเวลา 21 วันกอนวันใชสิทธิครั้ง
สุดทาย ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
3. ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ( ML- W2) โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP
บริษัท ฯ ขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยการขึ้นเครื่องหมาย
SP (หามซื้อขาย ) 2 วันทําการลวงหนากอนวันปดสมุดทะเบียน จนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือ ตั้งแตวันที่ 8
พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
4. ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ( ML-W2)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ML-W2) ในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จะตองแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 15 วันทําการ
กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย โดยสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิในระหวางวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2562 ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น.
5. สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
เคานเตอรเพื่อการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ชั้น 1 บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 48/2-5 ซอยแจง
วัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-574-6901 ตอ 202
6. วันใชสิทธิครั้งสุดทายของใบสําคัญแสดงสิทธิ ( ML-W2)
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ (ML-W2) จะหมดอายุ และสิ้นสุด
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เปนตนไป

7. วิธีการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
โดยดําเนินการและสงเอกสารใหแกบริษัทฯตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิดังตอไปนี้
7.1 แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และ
ครบถวนทุกรายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความ
จํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯได ณ สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ หรือดาวโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ
www.mida-leasing.com
7.2 หลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดตามจํานวนที่ระบุอยูในใบแจง
ความจํานงการใชสิทธิและในกรณีที่ไมสามารถมารับใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือที่ยัง
มิไดใชสิทธิ (ถามี) ดวยตนเอง จะตองมีหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับแทน
- กรณีที่ใชสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิ
แจงความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบแทนตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด
โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการ
แจง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (นายทะเบียน) เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทน
สําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิดังกลาว
7.3 เอกสารการชําระเงิน
7.3.1 โอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลัด บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี
073-1-05122-4 ชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบมจ. ไมดา ลิสซิ่ง " โดยโอนเงินเขาบัญชีไมเกินวันที่ 30
พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
7.3.2 ชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทโดยขีดครอมสั่งจาย “ บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
บมจ. ไมดา ลิสซิ่ง " ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทตองลงวันที่จองซื้อและ
จะตองสงมอบถึงบริษัทฯ ไมเกินวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.
ทั้งนี้การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทฯไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น ทั้งนี้ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองนําสงหลักฐานการชําระเงิน ดังนี้
 กรณีชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท ตองนําสงสําเนาใบฝากเงิน พรอมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอรโทรศัพทที่
สามารถติดตอได
 กรณีชําระดวยเงินโอนเขาบัญชี ตองนําสงใบ Pay-in ฉบับจริงเทานั้น พรอมทั้ง ระบุชื่อ นามสกุล เบอรโทรศัพทที่
สามารถติดตอได

8. หลักฐานประกอบการใชสิทธิ
- บุคคลสัญชาติไทย สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประชาชน ใหแนบ
สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- นิติบุคคลในประเทศ สํ า เนาหนัง สือ รับรองบริษัท ที่อ อกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือ น กอ นวัน
กําหนดการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
- นิติบุคคลตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่
ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พรอมรับรองสําเนาถูกตองและ
เอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
9. จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น นอกจาก นี้ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะเปนผูรับภาระคาอากรแสตมปที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย)
กรรมการ

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท ไมด้า ลิสซิง
่ จากัด (มหาชน) (ML-W2)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of ML-W2
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ไมด้า ลิสซิง
่ จากัด (มหาชน)
MIDA LEASING PUBLIC CO., LTD.

ML-W2

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

08/05/2019

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

10/05/2019

อัตราส่วน (Exercise ratio)
1:1.1
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)
ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

3.182

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

09/05/2019 - 30/05/2019

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

10/05/2019

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
14/05/2019

