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 “ จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบมจ. 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

