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�(�ก�� ��H+� ���(�J  Tel. 0-2836-0120 

(�0����
X�	F&���	� NVDR (��(���&#���ก���$�	��# 
.c���J��
^�ก���ก���"�Jg  ��'� 4 M��. 02-009-9999 (�� 9433-9443 �����+����ก����
����)Z�$)(� ��# NVDR ก0����)



เลขที�ใบจอง................................................................. 

ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) (เดมิชื อ บริษัท ซีซีเอน็-เทค จํากัด (มหาชน)) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุน จาํนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 

แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.00 บาท 

วันที จองซื �อ          o 8 สิงหาคม 2560         o 9 สิงหาคม 2560           o 10 สิงหาคม 2560           o 11 สิงหาคม 2560          o 15 สิงหาคม 2560 

ข้อมูลผู้จองซื �อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้จองซื !อหุ้น) 
o บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจําตวัประชาชน........................................................................................ o บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว     เลขที�ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง ............................................................................................... 
o นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบคุคล .................................................................................  o นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว            เลขทะเบียนเอกสารจดัตั !งบริษัท .................................................................................................. 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุคล)……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………………  เพศ ……………………………………………….……………….. 

ที�อยู่ที�สามารถติดตอ่ได้ บ้านเลขที�......................................................หมูที่�.............................ตรอก/ซอย/อาคาร………………...............…………ถนน ......................................................... แขวง/ตําบล. ...................................................................... 
เขต/อําเภอ ..................................................... จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย์  ....................................... โทรศพัท์ที�ติดตอ่ได้ .......................................................... มือถือ .............................................................................
อีเมล์ .........................................................................................  สญัชาติ………………………………………….. อาชีพ ..........................................................................วนัจดทะเบียนนิติบคุคล (วว/ดด/ปป) (ค.ศ.) ................/................./.................
เลขประจําตวัผู้เสียภาษี (สําหรับนิติบคุคล) ............................................................................................... 
มีความประสงค์ขอจองซื !อและขอให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ดงันี ! 

ประเภทการจองซื �อ สิทธิการจองซื �อ (หุ้น) จาํนวนหุ้นที จองซื �อ (หุ้น) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิทั �งสิ �น (บาท) จาํนวนเงนิ (ตัวอักษร) 

o จองซื !อน้อยกวา่สิทธิ   6.00   

o จองซื !อตามสิทธิทั !งจํานวน   6.00   

o จองซื !อเกินสิทธิ   6.00   

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี !: (ผู้จองซื !อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั !น) 
o     ในกรณีที มีบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื�อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” และดําเนินการให้บริษัท................................................................................. 

สมาชิกผู้ฝากเลขที� ..................................................................นําหุ้นสามญันั !นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อเข้าบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์  เลขที� ....................................................................................... 
ชื�อบญัชี .....................................................................................................ซึ�งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนั !น (ชื�อผู้จองซื !อต้องตรงกบัชื�อบญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์ มิฉะนั !นจะดําเนินการออกใบหุ้นในชื�อผู้จองซื !อแทน)  

o   ในกรณีที ไม่มีบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ : 
o ให้ออกใบหุ้ นสามัญตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรนั !นไว้ในชื�อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้ นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของ 

บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า (การขอถอนใบหลกัทรัพย์ในภายหลงั ผู้จองซื !อหุ้นจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมตามอตัราที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กําหนด) 

o ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรนั !นไว้ในชื�อของข้าพเจ้า และจดัสง่ใบหุ้นดงักลา่วทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามชื�อที�อยู่ที�ปรากฏในสมดุทะเบียน ณ วนัที�ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 26 กรกฎาคม 2560 โดย
ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดําเนินการใดๆ เพื�อทําให้การจดัทําใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้นมาให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซื !อหุ้น 

พร้อมกนันี ! ข้าพเจ้าขอสง่เงินคา่จองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วโดย         o  เงินโอน             o แคชเชียร์เช็ค            o เช็ค           o ดร๊าฟท์ 

เลขที�เช็ค..........................................................................วนัที�.................................................ธนาคาร ................................................................สาขา..................................................... 
โดยสั�งจ่าย “บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน)” ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขา G TOWER GRAND RAMA 9 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที บัญชี 468-064770-5 

ในกรณีที�ข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นไมค่รบเตม็ตามจํานวนหุ้นที�จองซื !อหรือไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุในสว่นที�จองซื !อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการคืนเงินคา่จองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นที�ไมไ่ด้
รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ โดยไมมี่ดอกเบี !ย และไมมี่คา่เสียหายใดๆ ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัสิ !นสดุกําหนดระยะเวลาการจองซื !อและชําระเงินคา่จองซื !อดงันี ! (ผู้จองซื !อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั !น) 
o โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ........................................................เลขที�บญัชี..................................................สาขา .............................................................ซึ�งชื�อบญัชีเป็นชื�อของข้าพเจ้า 

o จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ปรากฎ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นวนัที� 26 กรกฏาคม 2560 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื �อหุ้นสามัญเพิ มทุนจาํนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ มทุนนี � หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ มทุนที ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง
ซื �อที ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชาํระค่าจองซื �อ หรือหากแคชเชียร์เชค็/เชค็/ดร๊าฟท์ ที สั งจ่ายแล้วนั�นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทําการถัดไป นับแต่วันที ชําระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ มทุน
ดังกล่าว โดยไม่มีเงื อนไขและไม่สามารถเพกิถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั �งหมดที เกี ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื อนไขในสารสนเทศ
ดังกล่าว และที จะได้มีการแก้ไขเพิ มเติมในภายหลังอีกด้วย 

ข้าพเจ้าได้อา่นหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุและยินยอมผกูพนัตามหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่ว และที�จะได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมภายหน้าอีกด้วย 

 

& 

การประเมินความสามารถในการรับความเสี�ยง (Suitability Test) 

1. ข้าพเจ้าได้ผา่นการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดบัความเสี�ยงที�ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว 

2. ข้าพเจ้ารับทราบระดบัความเสี�ยงของหุ้นสามญัที�ข้าพเจ้าจะจองซื !อ 

ทั !งนี ! หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาวา่ ข้าพเจ้าไมเ่หมาะสมกบัการจองซื !อหุ้นในครั !งนี ! ข้าพเจ้ายงัยืนยนัและประสงค์ที�จะจองซื !อหุ้นสามญัในครั !งนี ! และได้ลงลายมือชื�อเพื�อยืนยนัในฐานะผู้จองซื !อด้านลา่ง โดยข้าพเจ้ารับทราบ 

วา่ การลงทนุในหุ้นสามญัครั !งนี !ไมเ่หมาะสมกบัระดบัความเสี�ยงที�ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดงันั !น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทนุในหุ้นสามญันี !ตอ่ไปในอนาคต บริษัทและบริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) ไมมี่ 

หน้าที�ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั !งสิ !น 

บริษัทฯ และ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จาํกัด (มหาชน) สามารถปฏิเสธการจองซื �อในกรณีที ผู้ลงทุนทั วไปยังไม่มีประวัติการทําและไม่ยินยอมทํา 

Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี ยงตาม Suitability Test ได้ตํ ากว่าหุ้นสามัญนี � และไม่ลงนามยอมรับความเสี ยงของหุ้นสามัญนี � 

หลักฐานการรับฝากการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ มทุน บริษัท สกาย ไอซีที จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (ผู้จองซื �อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี �ด้วย) 
 

วันที จองซื �อ         o 8 สิงหาคม 2560         o 9 สิงหาคม 2560           o 10 สิงหาคม 2560           o 11 สิงหาคม 2560          o 15 สิงหาคม 2560                                       เลขที�ใบจอง .......................................................................... 
บริษัทได้รับเงินจาก (ชื�อตามใบจอง)..........................................................................................................................................................................เพื�อจองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท 

รายละเอียดการจอง จาํนวนหุ้นที จองซื �อ ราคาจองซื �อหุ้นละ (บาท) จาํนวนเงนิที จองซื �อ 

o จองซื !อน้อยกวา่สิทธิ  6.00  

o จองซื !อตามสิทธิทั !งจํานวน  6.00  

o จองซื !อเกินสิทธิ  6.00  

โดยชําระเป็น          o  เงินโอน            o แคชเชียร์เช็ค           o เช็ค                  o ดร๊าฟท์ 

เลขที�เช็ค..........................................................................วนัที�.................................................ธนาคาร.............................................................สาขา.....................................................                          
o ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” เลขที�สมาชิกผู้ฝาก..................................................บญัชีซื !อขายหลกัทรัพย์เลขที�.............................................................................
o ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า    
o ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื !อและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ หรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุไมค่รบเตม็ตามจํานวนหุ้นที�จองซื !อ หรือไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุในสว่นที�จองซื !อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลง 

ให้บริษัทดําเนินการคืนเงินคา่จองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นที�ไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบ โดยไมมี่ดอกเบี !ย และไมมี่คา่เสียหายใดๆ ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัสิ !นสดุกําหนดระยะเวลาการจองซื !อและชําระเงินคา่จองซื !อ ดงันี ! 
(ผู้จองซื !อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ�งเท่านั !น) 

o โอนเข้าบญัชีธนาคาร ………………………………. เลขที�บญัชี.………………............... สาขา……………………………..ซึ�งชื�อบญัชีเป็นชื�อของข้าพเจ้า 

o จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ปรากฏ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นวนัที� 26 กรกฎาคม 2560 

                              ลงชื�อ.................................................................................................เจ้าหน้าที�ผู้ รับมอบอํานาจ    

หมายเหต ุ: หากผู้จองซื !อประสงค์จะเปลี�ยนแปลงที�อยู่ที�ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปที�ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

 

ขเพิ�มเติมภายหน้าอีกด้วย
                   ลงชื%อ                                                                        ผูจ้องซื,อ 

                                       (                                                                       )   
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี!ยง และผู้จองซื"อควรอ่านหนังสือสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซื"อหุ้น 

ทํา
                   ลงชื%อ                                                                        ผูจ้องซื,อ 

                                       (                                                                       )   
 

สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบั 2 



สาํหรับลูกค้า / For Customer

สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที / Date…………..……

ชื!อ/ Name……………………………………………………..

Tax ID/National ID (Ref.1)…….………………

เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้น.(Ref.2)...................................

                เพื�อเข้าบญัชี  บริษัท สกาย ไอซีท ี จํากัด (มหาชน)

                        บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank COMP CODE : 2767 (4680647705) (Bill Payment)

เช็ค/ CHEQUE           เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื!อธนาคาร สาขา/Bank-Branch

จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี "ไปชําระเงินได้ที  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั วประเทศ  หรือผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

สาํหรับธนาคาร / For Bank

สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที / Date…………..……

ชื!อ/ Name……………………………………………………..

Tax ID/National ID (Ref.1)…….………………

เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้น.(Ref.2)...................................

                เพื�อเข้าบญัชี  บริษัท สกาย ไอซีท ี จํากัด (มหาชน)

                        บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank COMP CODE : 2767 (4680647705) (Bill Payment)

เช็ค/ CHEQUE           เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื!อธนาคาร สาขา/Bank-Branch

จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี "ไปชําระเงินได้ที  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั วประเทศ  หรือผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

สาํหรับเจ้าหน้าที!ธนาคาร/ For Bank's Use

หมายเลขเช็ค/Cheque No จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Bath)

สาํหรับเจ้าหน้าที!ธนาคาร/ For Bank's Use

หมายเลขเช็ค/Cheque No จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Bath)

&

ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

55  A.A  Capital Ratchada

Building 5 Fl., Ratchadapisak 

Rd. , Dindang Bangkok 10400

55 A.A  Capital Ratchada

Building 5 Fl., Ratchadapisak 

Rd. , Dindang Bangkok 

10400










