
ใบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั$น  จาํกดั (มหาชน) (META-W2) 
The notification of the intention to exercise the War rants of META Corporation Public Company Limited (META-W2) 

เรียน  คณะกรรมการบริษทั เมตะ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน)      วนัที�ยื�นความจาํนงในการใชสิ้ทธิ………………………………………………………  
To   The Board of META Corporation Public Company Limited     Date to notify the intention to exercise 
          ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที�……………………………….………………..  
          Warrant holder registration No.  
ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ......................................................................................................วนั / เดือน / ปี เกิด ....................................... สญัชาติ ..............................เพศ ......................  
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)         Date of Birth                        Nationality         Gender  
  อาชีพ .....................................ที�อยูเ่ลขที� ...................................ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .......................................แขวง/ตาํบล ................................เขต/อาํเภอ ..................................  
Occupation                      Address number                   Lane/Soi                          Road                  Sub-district                 District    
จงัหวดั ...................................รหสัไปรษณีย ์..................................ประเทศ ...........................................หมายเลขโทรศพัท ์......................................................... 
Province                                  Postal Code                                     Country                                            Telephone number    
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี. ........................................................... ประเภทการเสียภาษี                □ หกัภาษี                    □ ไม่หกัภาษี  
Tax ID number                                                                           Type of Tax Paying   Tax to be deducted  Tax not to be deducted  
 □ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน .……………….….…………  □  บุคคลธรรมดาซึ�งเป็นคนต่างดา้ว   เลขที�หนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว …………………………  
  Thai natural person  Identification card number    Foreign natural person  Passport number  
 □ นิติบุคคลสญัชาติไทย                      เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………  □           นิติบุคคลซึ�งเป็นคนต่างดา้ว                    เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………  
  Thai juristic person  Corporate registration number    Foreign juristic person                            Corporate registration number  
โปรดระบุขอ้มูลว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA หรือไม่ (หากท่านตอบว่า “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึ�ง แสดงว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA โปรดกรอก W-9) / Please specify if you are U.S. Person by FATCA (If you 
check “yes” in any box, you are deemed to be U.S. Person by FATCA Regulation. Please complete Form W-9) 

1. พลเมืองอเมริกนัหรือเกิดในสหรัฐอเมริกา / Born in the U.S. / U.S. citizen  l ใช่ / Yes    l ไม่ใช่ / No   
2. มีสญัชาติที� o เป็นอเมริกนั / U.S dual nationality   l ใช่ / Yes    l ไม่ใช่ / No          
3. มีถิ�นที�อยูถ่าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา / Permanent Resident in U.S.  l ใช่ / Yes    l ไม่ใช่ / No 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants   
ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืqอหุน้สามญัของ บริษทั เมตะ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซืqอหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปนีq   
being a Warrant Holder of META Corporation Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:  

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิ 
(หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อตัราการใชสิ้ทธิ (วอแรนท:์หุน้) 
Exercise Ratio (Warrant: Share) 

จาํนวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการใชสิ้ทธิ (หุน้) 
Number of ordinary shares derived from the 

exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใชสิ้ทธิซืqอหุน้สามญั (บาท/หุน้) 
Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินที�ตอ้งชาํระในการจองซืqอหุน้สามญั 
(บาท) Totalling of payment of the subscribed 

shares (Baht) 
 1: 1.28171  6.242  

พร้อมนีq  ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซืqอหุน้สามญัดงักล่าว ที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทาํการ ก่อนวนัใชสิ้ทธิ ชาํระโดย  
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by 
□ เช็ค Cheque    □  ดราฟท ์Bank Draft □  เงินโอน Money Transfer   

เลขที�เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัที� / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา  / Branch..........................................  สั�งจ่าย “บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั�น เพื�อการจองซืqอ
หุน้เพิ�มทุน” 391-1-04723-2 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์  / Payable to “META Corporation Public Company Limited for  share subscr iption”, the current account at the Kasikorn Bank PCL., 
Central Ratanatibet Branch, account number 391-1-04723-2   
ขา้พเจา้ ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันีq   
I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows:  
□ ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน ......................ใบ ตามรายละเอียดดงันีq      Amount of delivered Warrants …………… certificate(s) with the following details:   

เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ........................................... จาํนวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units         
เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ........................................... จาํนวนหน่วย ................................หน่วย  Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………….. units  
รวมจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ส่งมา ..............................................................................หน่วย Total number  of delivered War rants ……..………………………………………. units    
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถา้มี) .................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …..….…. units  

□ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เลขที�………………………. จาํนวน ....................................หน่วย Warrant Substitute number……………….………….amount………………..units  
เมื�อขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการส่งมอบหุน้ ดงันีq  (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) / Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as 
follow (Please choose one only):  
□ ใหอ้อกใบหุน้สาํหรับหุน้ที�ไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั.....................................................................   

สมาชิกผูฝ้ากเลขที�……..……….…... (ระบุชื�อใดชื�อหนึ�งตามรายชื�อที�ปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มนีq ) นาํหุน้นัqนเขา้ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก”  
เพื�อเขา้บญัชีซืqอขายหุน้เลขที� ……………………….……………………….. ซึ�งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันัqน / Issue a certificate for the allotted shares in the name of “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” 
and proceed for ……………………………………………….    Participant number …………………...……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand 
Securities Depository Co., Ltd.   for depositors” for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company.  

 □ ใหอ้อกใบหุน้สาํหรับหุน้ที�ไดรั้บการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ตามที�อยูร่ะบุในใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซืqอหุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ โดย     
ขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้เพิ�มทุนดงักล่าว เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และอนุญาตใหท้าํการซืqอขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me/us  at the address indicated in the notification of the intention to exercise the warrants by registered mail with return receipt requested within 15 business days 
from the exercise date, whereby, I / we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.  

ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซืqอหุน้สามญั หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซืqอหุน้สามญัที�ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ยเช็คหรือดราฟทม์าถึงบริษทัฯ ภายในกาํหนดระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิ หรือหากเช็คหรือดร๊าฟทที์�สั�งจ่ายไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าถือว่าการ แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิสิqนสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the notification 
of the intention to exercise the Warrants or the Cheque or Bank Draft has not been honoured, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without any rights being exercised.  
  ลงชื�อ /Signed ..................................................................................... ผูจ้องซืqอ / Subscriber  

                     (                                                                   )  
หลกัฐานการใช้สิทธิจองซื�อหุ้นสามญั (ผู้จองซื�อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION) 

   วนัที� / Date ……………………………………………..                                                  เลขที�ใบจอง / Subscription Number ……………………………………………...  

 บริษทั เมตะ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก…………………………………………….……….. (ชื�อตามใบจอง) เพื�อจองซืqอหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของ บริษทั เมตะ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (META-W2)      
META Corporation  Public Company Limited has received money from…………………………………….. (Name of subscriber) to purchase the ordinary shares of META Corporation  Public Company Limited under Warrants “META-W2”  

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิ 
(หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อตัราการใชสิ้ทธิ (วอแรนท:์หุน้) 
Exercise Ratio (Warrant: Share) 

จาํนวนหุน้สามญัที�ไดจ้ากการใชสิ้ทธิ (หุน้) 
Number of ordinary shares derived From the 

exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใชสิ้ทธิซืqอหุน้สามญั (บาท/หุน้) 
Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงินที�ตอ้งชาํระในการจองซืqอหุน้สามญั 
(บาท) / Totalling of payment of the subscribed 

shares (Baht) 

 1:1.28171  6.242  
□ เช็ค Cheque       □  ดราฟท ์ Bank Draft        □  เงินโอน Money Transfer   

เลขที�เช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัที� / Dated.................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา  / Branch..........................................   

l ออกใบหุน้ในนามบ.ศูนยรั์บฝากฯเพื�อ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขที�/Participant number………………….. บญัชีซืqอขายหลกัทรัพยเ์ลขที�/Securities trading account No……………………………….  

l ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง/Issue the share certificate in the name of subscriber      เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ / Authorized Officer ………………………………………………………. 


