วันที่จองซื ้อ
Date

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ใบจอง / Subscription No…………..…………
SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF BLISS INTELLIGENCE PUBLIC COMPANY LIMITED
(แก้ไขราคาใบจองซื้ อ)
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
Offering 68,755,442,670 new ordinary shares to existing shareholders of Bliss Intelligence Public Company Limited
with a par value of Baht 0.50 per share at the offering price of Baht 0.02 per share at a ratio of 1 existing ordinary share for 10 new ordinary shares
 20 กันยายน 2564
 21 กันยายน 2564
 22 กันยายน 2564
 23 กันยายน 2564
 27 กันยายน 2564
September 20, 2021
September 21, 2021
September 22, 2021
September 23, 2021
September 27, 2021
ข้ อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details - please fill in the completed information)

ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)………… ...............…….……………………. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder's Register No……..…………….……...............
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจําตัวประชาชน.............................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง......................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบคุ คล................................................  นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.
บ้ านเลขที่................................... ตรอก/ซอย................................................................... ถนน....................................................................แขวง/ตําบล.........................................................................................
Address
Lane/Soi
Road
Sub-District
เขต/อําเภอ...................................................................................... จังหวัด........................................................................................................ รหัสไปรษณีย์.............................................................................
District
Province
Postal Code
สัญชาติ........................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.).............................................................
Nationality
Occupation
Date of Birth (registration date)
หมายเลขโทรศัพท์ผ้ จู องซื ้อ
บ้ าน.......................................................................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................................................................................................................
Subscriber’s telephone number Residence
Mobile Phone
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.............................................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
Tax ID No.
Type of tax payment
Non Withholding Tax
Withholding Tax
ข้ าพเจ้ าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 จํานวน................................................................ หุ้น มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ จํานวน.............................................................หุ้น
According to the Share Register Book as of September 2, 2021
I/We own
shares, and have the rights to subscribe for
shares
มีความประสงค์ขอจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) ดังนี ้ / Hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows:
ราคาเสนอขาย
รายละเอียดการจองซือ้
(บาทต่ อหุ้น)
จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
จํานวนเงินที่ชําระ (บาท)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
(Subscription details)
The Offering Price No. of Share Subscribed Total Payment Amount (Baht)
Total Payment Amount (in alphabets)
(Baht per Share)
(Shares)
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
รวม / Total
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี :้ (ผู้จองซื ้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ ออกใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้
บริ ษัท................................................................................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่.......................................... นําใบหุ้นเข้ าฝากไว้ กับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนัน้ บัญชีเลขที่......................................... (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อ บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน้ จะดําเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) Issue a share certificate
for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have ………………………………………………………………
Participant No. …..……….……...………… , deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….………………...
(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued)
 นําใบหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ” และนําหุ้นสามัญเข้ าฝากไว้ กับ บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื ้อต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํ า กั ด กํ า หนด) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares
with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by
Thailand Securities Depository Company Limited)
 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้ า และส่งใบหุ้นให้ กับข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญ
ดังกล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may
obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดร๊ าฟท์ / Draft
 เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………

0.02

กําหนดการชําระเงินด้ วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรือ แคชเชียร์ เช็ค สามารถทําได้ ถึง 22 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เท่ านัน้ และจะต้ องทราบผลการเรี ยกเก็บได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้
In case of payment by cheque, draft or cashier cheque, it shall be made within 22 September 2021 at 12.00 pm and shall be able to be cleared in Bangkok district within 1 day

โดยสั่งจ่ าย / โอนเงิน “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จํากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) Service Code : TNITY
By order / Transfer “TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION” Bangkok Bank PCL, Service Code : TNITY
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นสามัญนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบจองซื อ้ หุ้นสามัญที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนเรียบร้ อยพร้ อมเช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค /
ดร๊ าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรือหาก เช็ค/ แคชเชียร์ เช็ค/ ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผ่านการเรียกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment
(Cheque/ Draft/ Pay-in slip) or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our share subscription rights.
ลงชื่อ / Signed..........................................................................................ผู้จองซื ้อ / Subscriber
(…................……………………………..……………………)
การลงทุนในหลักทรัพย์ ย่อมมีความเสี่ยง และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ /
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.
หลักฐานการรั บฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for new ordinary shares
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber)
วันที่จองซื ้อ  20 กันยายน 2564
 21 กันยายน 2564
 22 กันยายน 2564
 23 กันยายน 2564
 27 กันยายน 2564
Date
September 20, 2021
September 21, 2021
September 22, 2021
September 23, 2021
September 27, 2021
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จํากัด ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Trinity Securities Company Limited received money from (name of Subscriber) ..................................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท / For a subscription of the new ordinary shares of Bliss Intelligence Public Company Limited at Baht 0.02
Baht per shares
ราคาเสนอขาย
รายละเอียดการจองซือ้
(บาทต่ อหุ้น)
จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
จํานวนเงินที่ชําระ (บาท)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
(Subscription details)
The Offering Price No. of Share Subscribed Total Payment Amount (Baht)
Total Payment Amount (in alphabets)
(Baht per Share)
(Shares)
 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจํ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
รวม / Total
โดยชําระเป็ น / made payable by  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดร๊ าฟท์ / Draft
 เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของตนเอง โดออก  นําใบหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ
ใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก / Issue a share certificate in the name of TSD for
เพื่อข้ าพเจ้ า / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the
Depositors เลขที่สมาชิกผู้ฝาก / Participant No. …………………………………………………….
issuer account number 600 for my/ our name
เลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number …………………………...…...  แบบรั บใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ / Issue the share certificate in the name of
ใบจองซื ้อเลขที่ / Subscription No. ..............................................................................................
subscriber

0.02

…………………………………………………………….
เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ รู ับมอบอํานาจ / Authorized Officer

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่ อบริษัท
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าล์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่ อบริษัท
Company Name

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ช่ นั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER

236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์ สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรั พย์ สิน)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์ สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ใบแทรก : แก้ ไขราคาใบจองซือ้

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)

subject:

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) (BLISS)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of BLISS

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)
BLISS INTELLIGENCE PUBLIC COMPANY LIMITED

BLISS

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

01/09/2021

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)

03/09/2021

อัตราส่วน (ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)

1:10

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Baht per share)

0.02

กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

20/09/2021 - 27/09/2021

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้
สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
20/09/2021
**เพิ่มเติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บลูกค้ า

** SERVICE CODE : TNITY **
ที!
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด

วันที! / Date : ____________________

ที!อยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชื!อผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพื!อเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด เพื!อการจองซือหุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขที!เช็ค / Cheque No.

ลงวันที! / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
Registration Number/comprising of 10-digit number.
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึ!งได้ **
ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บธนาคาร

** SERVICE CODE : TNITY **
ที!
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด

วันที! / Date : ____________________

ที!อยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชื!อผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพื!อเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด เพื!อการจองซือหุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขที!เช็ค / Cheque No.

ลงวันที! / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
Registration Number/comprising of 10-digit number.
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึ!งได้ **

ที่ BT020/2021
วันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง

แจ้งสิทธิการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้ อหุน
้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
2. ใบจองซื้ อหุน
้ สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน)
3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้ อหุน
้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด
4. ใบนําฝากแบบ Bill Payment
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท
้ ี่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิ ติบุคคล
6. หนังสือมอบอํานาจสําหรับจองซื้ อหุน
้ สามัญเพิ่มทุน
7. แผนที่สถานที่รบ
ั จองซื้ อและรับเอกสารแสดงการชําระเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามมติ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ของ บริษัท บลิส
อิ น เทลลิ เ จนซ์ จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) อนุ มัติ ก ารจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จํา นวนไม่ เ กิ น
68,755,442,670 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผถู ้ ือ
หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 10 หุน้ สามัญที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
0.02 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 1,375,108,853.40 บาทนั้น
บริษัทฯ ได้วนั กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่ 2
กันยายน 2564 และมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการ
บริษัท มีอาํ นาจกําหนดวันจองซื้ อและชําระค่าหุน้ โดยได้กาํ หนดวันจองซื้ อและรับชําระเงินค่าซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนใน
ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 (รวม 5 วันทําการ)
บริ ษั ท ฯ จึ งเรี ยนมาเพื่ อ แจ้งสิ ท ธิ ของท่ า นในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่ ม ทุ น ซึ่ งมี จํา นวนตามที่ ร ะบุ ไว้ใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยลําดับที่ 3) และบริษัทฯได้กาํ หนดรายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนไว้ใน
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของ บริษัท บลิส
อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลําดับที่ 1) หรือหากมีขอ้ สงสัยกรุณาติดต่อคุณ เชษฐ เจียมวิจักษณ์
โทรศัพท์ 02-026-3245 ต่อ 1977 หรือ 1931
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(เพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของ
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จากัด (มหาชน)
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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
1. ชื่อและสถานทีบ่ ริษัทจดทะเบียน
ชื่อ
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จากัด (มหาชน)
สถานที่ต้งั
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรชั กาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์
+66 02-026-3245
Email
ir@blissintelligence.co.th
2. วันเดือนปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่มีมติให้จดั สรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครั้งนี้
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564
3. รายละเอียดการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ด้วยที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีมติให้เพิ่ มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จานวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราหุน้ สามัญเดิม 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 10 หุน้ สามัญเพิ่มทุน (ไม่สามารถ
จองเกินสิทธิได้) ซึง่ มีราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.02 บาท ในกรณีที่มีเศษทศนิ ยมของหุน้ สามัญเพิิ่มทุนจากการคานวณให้
ปั ดเศษนั้นทิ้ ง
4. วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญ (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2564
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ มีอานาจในพิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผูม้ ี
สิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์ และผลกระทบที่ มีต่อบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ มิได้มีการแก้ไขวันกาหนด
รายชื่อแต่อย่างใด
5. กาหนดการจองซื้ อและรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญ
5.1. กาหนดวันจองซื้ อและการรับชาระค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน
2564 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
5.2. สถานที่รบั จองซื้ และรับชาระค่าจองซื้ อ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อจองซื้ อ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ทาการของตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(“ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ”) คือ
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ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-45
โทรสาร : 0-2343-9687
อีเมล์ : operdept@trinitythai.com
กรณีนาส่งด้วยตนเอง สามารถนาส่งได้ในระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน 2564 (รวม 5
วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
(**ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ งดรับเอกสารการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย*์ *)
5.3. เงื่อนไขการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
5.3.1 กรณีจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร
ผูถ้ ื อหุน้ ที่ แจ้งความประสงค์จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ ได้รับจัดสรร จะ
ได้รบั จัดสรรทั้งจานวนที่จองซื้ อ ในกรณีที่มีเศษของหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกิดขึ้ นในขั้นตอนของการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนั้นทิ้ ง
5.3.2 เงือ่ นไขการจองซื้ ออื่นๆ
1) ในกรณี ชาระค่าจองซื้ อหุน้ ด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋ แลกเงิน
(ดร๊ า ฟท์ ) การช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อจะสมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ธนาคารผู ้จ่ า ยท าการขึ้ นเงิ น ตามเช็ ค
เรียบร้อยแล้ว และการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อ
รับจองซื้ อฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้ อ ได้แล้วเท่านั้น
2) ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทาการจองซื้ อและชาระเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้ อ
3) หากผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ จองซื้ อ ไม่สามารถชาระเงินค่าจองซื้ อ หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ปฏิบัติตาม
วิ ธี ก ารชาระเงิ น ค่ าจองซื้ อ และดาเนิ น การให้เป็ นไปตามเงื่ อ นไขและวิธี การที่ กาหนดเพื่ อให้
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้ อ ได้ตามเงือ่ นไข หรือบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้ อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่ มิใช่ความผิดของบริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ) ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ ตามที่
กาหนด หรือจองซื้ อ ด้วยวิธีการอื่นที่ได้กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุนของ
บริษัทฯ ฉบับนี้ หรือนาส่งเอกสารประกอบการจองซื้ อไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อ
รับจองซื้ อฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เดิมสละสิทธิในการจองซื้ อ หุน้ สามัญเพิิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนเพื่ อรับจองซื้ อฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิมรายดังกล่าว
4) ในกรณี ที่ ผู ้จ องซื้ อกรอกข้อมู ลในเอกสารประกอบการจองซื้ อ ไม่ ค รบถ้วน ไม่ ชัด เจน หรื อ ไม่
สัมพันธ์กัน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่ อรับจองซื้ อฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ขอ้ มูลในเอกสาร
ประกอบการจองซื้ อ ตามที่ เห็นสมควรในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุ น อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ เดิมสละสิทธิในการ
จองซื้ อ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่ อรับจองซื้ อฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
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จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมรายดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ที่ มิได้ใช้สิทธิจองซื้ อ หรือมิได้ใช้
สิทธิภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้ อ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
5) ในกรณีหากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ สามัญของผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวเกิน
กว่าจานวนร้อยละ 49 ของ จานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าว โดยผูถ้ ื อหุน้ ต่างด้าวอาจไม่ได้รับการ
จัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะไม่
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าว และผูถ้ ือหุ ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทน เพื่อรับจองซื้ อฯ จะดาเนิ นการคืนเงินค่าจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือ ได้รบั การจัดสรรไม่ครบแก่ผจู ้ องซื้ อ (ตามที่ระบุใน
ข้อ 5.6)
6) ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมธนาคารอื่นๆ เอง (ถ้ามี) นอกเหนื อจาก
ค่าธรรมเนี ยมในการใช้ระบบใบนาฝากแบบ Bill Payment
7) ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมได้รบั ใบรับรองการจองซื้ อหุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิม
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้ อตามจานวนเลขทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ ที่ ผูถ้ ือหุน้ เดิ มได้รับ
ใบรับรองการจองซื้ อหุน้ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้ อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เท่านั้ น หากผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซื้ อด้วยเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิ ที่จะได้รบั
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เข้าด้วยกันเป็ นรายการเดี ยวกัน
หรือระบุขอ้ มูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้ อชุดเดียวกัน ผูจ้ องซื้ ออาจได้รับจัดสรรหุน้
สามัญ เพิ่ม ทุ น ไม่ค รบตามสิทธิ ท้ังหมดที่ มี ต ามเลขทะเบียนผู ้ถือหุ น้ ทุ ก หมายเลขรวมกัน และ
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้
จอง ซื้ อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผจู ้ องซื้ อรายดังกล่าว
8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้ อ การชาระเงินค่าจองซื้ อหุน้
สามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้ อ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหาอุปสรรค
หรือข้อจากัดในการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่ มทุ นของ
บริษัทฯ
5.4. เอกสารประกอบการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนผูจ้ องซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี้
1) ใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ ออย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจานวนหุน้ ที่ ผูจ้ องซื้ อแต่ละรายต้องการจองซื้ อตามสิ ท ธิ
ตามที่แสดง ไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน และต้องระบุจานวนหุน้ ที่ผูจ้ องซื้ อ
ต้องการจองซื้ อเกิน กว่าสิทธิของตนอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้ อ และในกรณีที่ผูจ้ อง
ซื้ อเป็ นนิ ติบุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของ
นิ ติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถยื่นใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการ
จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) ซึ่งเป็ นนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องแยกกรอกใบ
จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
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3) หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่
- หลักฐานการชาระเงินผ่านระบบใบนาฝากแบบ Bill Payment ฉบับจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่
4) กรณีชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนด้วยการโอนเงินผ่านระบบใบนาฝากแบบ Bill Payment
หรือ
- เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋ แลกเงิน (ดราฟท์) (ที่สามารถเรียกเก็บ
ได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น) โดยฝากผ่านระบบ
ใบนาฝาก แบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) พร้อมแนบใบนาฝากแบบ Bill
Payment ฉบับจริง ดังกล่าวมาด้วย
(กรุ ณ าระบุเลขทะเบียนผู ้ถือหุ น้ ชื่ อ -นามสกุ ล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติ ด ต่ อได้ไว้
ด้านหลังของหลักฐานการชาระเงิน)
4) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ จะคืนเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรร ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชี ธนาคาร ผูจ้ องซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้อง
แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออม ทรัพย์หรือกระแสรายวัน เฉพาะ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุง ไทย จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อ ยุธ ยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับ ชื่อผูจ้ องซื้ อหุน้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
เท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5) เอกสารประกอบการแสดงตน
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตร
พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี
บัตรประจาตัว ประชาชน ให้แนบสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก พร้อมลงนาม รับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ ชื่อ
สกุ ล ไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ื อหุน้ ที่ ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record date) ที่ 2 กันยายน 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้
แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล เป็ นต้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน
3 เดือนก่อนวันจองซื้ อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคล
นั้ น และ ประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือ สาเนาบัตร ข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สาเนาใบต่างด้าวหรือ
สาเนาหนั งสือเดิ นทาง (กรณี ไม่ได้มีสัญชาติไทย) (แล้วแต่กรณี ) ที่ ยังไม่หมดอายุ ของผูม้ ี
อานาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- นิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในต่า งประเทศ สาเนาหนั งสือสาคัญการจัดตั้งบริษั ท หรือหนั งสื อ
บริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้ อ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอ านาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้ น และประทับตราสาคัญของนิ ติ
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บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนา ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ี
อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลดังกล่ า ว พร้อ มลงนามรับ รองส าเนาถู ก ต้อ ง ส าเนาเอกสาร
ประกอบที่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้ อ
6) หนั งสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณี ที่มอบหมายให้
ผูร้ ับมอบอานาจมากระทาการแทน) พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ อบอานาจ
และผูร้ ับมอบอานาจ ตามข้อ 5) (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 6)
7) สาหรับผูท้ ี่ประสงค์จะฝากหุน้ สามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ในนามผูจ้ องซื้ อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น”
และ “แบบสอบถาม สาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิ ติบุคคล” เพื่อนาส่งให้แก่ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
5.5 การจองซื้ อและชาระเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
5.5.1 วิธีการจองซื้ อ และการชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้ อในใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูร้ บั มอบอานาจ
ต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้ อ และชาระเงินค่าหุน้ เต็มตามจานวนที่จองซื้ อที่ ตัวแทนเพื่อรับจอง
ซื้ อฯ ภายในวันและเวลาที่รบั จองซื้ อ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
กรณีชาระด้วยการโอนเงิน โดยจะต้องจ่ายชาระเต็มจานวน (งดชาระค่าจองซื้ อหุน้ ด้วยเงินสด) ให้
ชาระเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี ตี้ จากัด เพื่อการจองซื้ อหุน้ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
โดยรับเอกสารจองซื้ อระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
- 15.30 น. โดยผูถ้ ื อหุน้ เดิ มต้องชาระเงินผ่านระบบใบนาฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 4) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เท่านั้น โดยกรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมระบุ Ref.1 : เลขทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ 10 หลัก (ตามที่ ปรากฏในใบรับรองสิทธิ การจองซื้ อหุ น้
สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) และระบุ Ref 2 : เลขที่บตั รประชาชน/หนังสือ เดินทาง/ใบ
ต่างด้าว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับเงินสดเพื่อชาระค่าจองซื้ อหุน้
- กรุณาฝากโอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้ อตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ
กรณีชาระด้วยเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋ แลกเงิน (ดราฟท์) (ลง วันที่ใน
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน 2564 เท่านั้ น) ผ่านระบบใบนา ฝากแบบ Bill
Payment
เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋ แลกเงิน (ดราฟท์) ดังกล่าวต้องสามารถเรียก
เก็บ เงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาการของวันที่ในเช็คเท่านั้น โดยขีด
คร่อม เพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สัง่ จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อ
การจองซื้ อหุน้ " โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ในระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน
2564 และนาฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด เพื่อการจองซื้ อหุน้ ” ธนาคารกรุงเทพ
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จากัด (มหาชน) จากัด โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมต้องฝากผ่านระบบใบนาฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 4) ผ่านเคาน์ เตอร์ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เท่านั้ น โดยกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 : เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏใน ใบรับรองสิทธิการจอง
ซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุ น (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลาดับ ที่ 3) และระบุ Ref.2 : เลขที่ บัตร ประชาชน/หนั งสือ
เดินทาง/ใบต่างด้าว
- กาหนดเวลารับจองซื่อ กรณีชาระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋ แลก
เงิน(ดราฟท์) ระหว่าง 20 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
- กรุณาจ่ายเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋ แลกเงิน (ดราฟท์) จานวน 1 ฉบับ
ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้ อตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่
ส่ งมาด้ว ยลาดับที่ 3) ชื่ อ นามสกุ ล และหมายเลขโทรศัพ ท์ที่ สามารถติ ดต่ อ ได้ไว้ดา้ นหลังของ
หลักฐานการชาระเงิน
เพื่ออานวยความสะดวกในการโอนชาระค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้แนบใบนาฝากชาระ
เงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
5.6 การคืนเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ในกรณีที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื้ อ
บริษัทฯ โดยตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ จะดาเนิ นการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ไม่ได้รบั
การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันปิ ดการจองซื้ อหุน้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้ อตามที่ ระบุไว้
ในใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ในส่วนที่
ไม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื้ อภายในระยะเวลา 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้ อหุน้ บริษัทฯ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าว และจะต้องทาการชาระดอกเบี้ ยให้แก่ผจู ้ องซื้ อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้ อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรและต้องชาระคืน นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา
7 วันทาการดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ งตามที่ผจู ้ องซื้ อระบุไว้ในใบจองซื้ อหุน้ สามัญ
เพิ่มทุน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนิ นการคืนเงินค่าจองซื้ อในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยวิธีการโอน
เงินอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้ อได้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตามที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของตัวแทน เพื่อรับจองซื้ อฯ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ จะดาเนิ นการ
ให้มีการคืนเงินค่าจองซื้ อในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือ ได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้ อเกิน
กว่า สิทธิ เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซื้ อ และส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่ อ ยู่ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record
date) ที่ 2 กันยายน 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนั้น ผูจ้ องซื้ อ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนี ยมการ
เรียกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ไม่ ว่า กรณี ใ ดๆ หากได้มี ก ารโอนเงิ น ค่ า จองซื้ อในส่ว นที่ ไม่ ได้รับ การจัด สรรผ่ า นระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้ อ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือส่งเช็คทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนให้ผจู ้ องซื้ อตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ที่ 2 กันยายน 2564 ให้ถือว่าผูจ้ องซื้ อได้รบั เงินค่าจองซื้ อใน
ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรโดยชอบ และผูจ้ องซื้ อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก
บริษัทฯและ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ อีกต่อไป
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5.7 การสละสิทธิการจองซื้ อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้ อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือมิได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้ อฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนได้ตามระยะเวลาที่กาหนด บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
5.8 วิธีการส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุน
5.8.1 ในกรณี ที่ ผู ้จ องซื้ อประสงค์จ ะฝากหุ ้น ไว้ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ซึ่ ง ผู ้จ องซื้ อมี บัญ ชี ซื้ อขาย
หลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดาเนิ นการนาหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึ กยอดบัญชี
จานวนหุน้ ที่ผูจ้ องซื้ อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ องซื้ อภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั
ปิ ด การจองซื้ อหุน้ ซึ่งในกรณีนี้ผูจ้ องซื้ อจะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุน้ ของบริษัทฯ ทาการ
ซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.8.2 ในกรณีที่ผจู ้ องซื้ อประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ
จะดาเนิ นการนาหุน้ ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ เข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผูจ้ องซื้ อ และ
ออก หลักฐานการฝากให้แก่ผจู ้ องซื้ อภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้ อหุน้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู ้
จองซื้ อ จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุ ญาตให้ หุน้ ของบริษัทฯ ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมื่อผูจ้ องซื้ อโอนหุน้ ออก
จากบัญชีของ บริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มาเข้าสู่บญ
ั ชี ซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง
ก่อน และหากผู ้ จองซื้ อต้องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติ ดต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนี ยมการ ถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด (ทั้งนี้ ผูจ้ องซื้ อต้องกรอก
เอกสารเพิ่มเติม ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิ ติบุคคล ให้
ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
5.8.3 ในกรณีที่ผูจ้ องซื้ อประสงค์จะขอรับใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซื้ อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ ได้รับการจัดสรรให้แก่ผูไ้ ด้รับการจัดสรรทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ที่ 2 กันยายน 2564ภายใน 15 วันทาการ นับแต่
วันปิ ดการจองซื้ อหุน้ ซึ่งในกรณีนี้ผูจ้ องซื้ อจะไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซื้ ออาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่หุน้ ของบริษัทฯ ได้รบั อนุ มตั ิให้
เข้าทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ในกรณีที่ผจู ้ องซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนรายใดมิได้ระบุวิธีการที่จะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้ อหุน้
สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนิ นการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู ้ องซื้ อตามข้อ 5.8.3 แทน
5.9 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
5.9.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ จองซื้ อจะได้รบั หลักฐานการรับฝากการจองซื้ อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผูร้ บั จองซื้ อหุน้
เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
5.9.2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชาระเงินตามวันและเวลาที่กาหนด หรือ
เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋ แลกเงิน (ดราฟท์) ที่สงั ่ จ่ายไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ตามวันที่ที่สงั ่ จ่าย บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในครั้งนี้
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5.9.3 ชื่อผูจ้ องซื้ อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขบัญชีที่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ไม่สามารถฝากหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดงั กล่าวบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้ อ และจัดส่ง
ให้กบั ผูจ้ องซื้ อตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหุน้ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวัน
ปิ ด การจองซื้ อหุน้ (กรณีใบหุน้ ) ซึ่งในกรณีนี้ผูจ้ องซื้ อจะไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซื้ ออาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่หุน้ ของบริษัทฯ ได้รบั
อนุ มัติให้เข้าทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า
ดังกล่าวในทุกกรณี
5.9.4. หากจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ ระบุในใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รบั ชาระ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รบั จากการจองซื้ อเป็ นหลัก
5.9.5 หากจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมระบุในใบจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับ
ชาระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย
ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
5.9.6 ผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิในการจองซื้ อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ดา้ นหลังใบจอง) ที่ผถู ้ ือ
หุน้ มีบญ
ั ชีซอขายหลั
ื้
กทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อ
จะต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับผูจ้ องซื้ อ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บญ
ั ชีซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ไม่
ถูกต้อง หรือระบุเลขที่บญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ไม่สามารถโอนหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณี ดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบต่อการสูญหายของหุน้
สามัญเพิ่มทุน หรือความล่าช้าในการติดตามหุน้ สามัญเพิ่มทุนคืน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่ง
มอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรในนามของผูจ้ องซื้ อ และ
จัดส่งใบหุน้ ให้ตามชื่อที่อยูท่ ี่ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ที่ 2 กันยายน 2564 ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการ
จองซื้ อหุน้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรได้ทันวันทา
การแรกของการซื้ อขาย
6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
ในกรณีที่หุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่แต่ละราย
ถื อ อยู่ (Rights Offering) ในครั้ง นี้ มี ผู ้จ องซื้ อเต็ ม จ านวน บริ ษั ท ฯ จะสามารถระดมทุ น ได้เ ป็ นจ านวนประมาณ
1,375.11 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมต่างๆ
จานวน ประมาณ 390 ล้านบาท ภายใน 31 ตุลาคม 2564 ส่วนที่เหลือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจในการ
ดาเนิ นโครงการต่างๆ 657.64 ล้านบาท หากยังมีเหลือเพียงพอบริษัทฯ จะนาไปใช้สาหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
7.1 เพื่อใช้ชาระหนี้ ค่าสินค้าและเงินกูย้ ืมต่างๆ
7.2 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจโครงการภาครัฐ หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต
8. นโยบายปั นผล และสิทธิในการรับเงินปั นผล
8.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลเมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี้ ถ้าไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และ
การจ่ายเงินปั นผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดาเนิ นงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
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8.2 สิทธิของผูถ้ ือหุน้
ผูไ้ ด้รับหุน้ เพิ่มทุ นครั้งนี้ ของบริษัทฯ จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากการดาเนิ นงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัท ฯ
ประกาศจ่ายเงินปั นผล เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
9. รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นต่อการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญเพิ่มทุน
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้ องต้นของบริษัท
1. ชื่อและสถานที่ต้งั ของบริษัท
ชื่อ
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”)
สถานที่ต้งั
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรชั กาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์
+66 02-026-3245
Email
ir@blissintelligence.co.th
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทจาแนกธุรกิจการให้บริการออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม
(Telecommunication Solution) 2.กลุ่มธุรกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิ กส์ (IT Solution)
และ 3.ธุรกิจงานโครงสร้างพื้ นฐาน (Infrastructure) มีรายละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งและปรับปรุงเครือข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคมในโครงการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงแบบสายใยแก้ว (Fiber Optical) - FTTx เพื่อเชื่อมต่อสถานี ฐานและ
เชื่อมโยงระบบสื่อสารของผูป้ ระกอบการ โดยขอบเขตการดาเนิ นงานและให้บริการครอบคลุ มการสารวจ
ออกแบบรายละเอียดข่ายสายเคเบิลใยแก้ว รวมถึงการจัดหาสายเคเบิลใยแก้ว และดาเนิ นการติดตั้งโดย
ยึดถือตามมาตรฐานของบริษัทผูว้ ่าจ้างเป็ นสาคัญ อีกทั้งบริษัทให้บริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
ภายในอาคาร (In Building Coverage) เพื่อขยายและเพิ่มศักยภาพวงจรการสื่อสารในอาคาร เช่น พื้ นที่
สานั กงาน ห้างสรรพสินค้า พื้ นที่ คา้ ปลีกต่างๆ อาคารสูง ขอบเขตของงานเริ่ม ตั้งแต่การออกแบบวงจร
กาหนดคุ ณลักษณะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อความเหมาะสม มีประสิทธภาพ และสะดวกในการจัดการติ ดตั้ง
รวมถึงบริการการดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายทั้งในรูปแบบการบารุงรักษาเมื่อเกิดความเสียหาย
หรือข้อผิดพลาด (Corrective Maintenance) และการดูแลรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด (Preventive
Maintenance)
2. กลุ่มธุรกิจกลุ่มบริการไอทีโซลูชนั ่ (IT Solution)
บริษัทให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การให้คาปรึกษา การออกแบบโครงสร้างพื้ นฐานระบบสารสนเทศ
จัดหาอุปกรณ์ไอที เช่นการจาหน่ ายอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศ (Networking System)
ได้แก่ระบบห้องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารภายในองค์กร ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
องค์กร ระบบจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนให้คาปรึกษาในการติ ดตั้งใช้งาน นอกจากนี้ บริษัทให้บริการด้าน
คาปรึกษา การออกแบบ พัฒนาและการติดตั้งซอฟต์แวร์ ดิจิตอลมีเดีย โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการด้านต่างๆ
และจัดทาระบบแอพพลิเคชัน่ โดยโซลูชนั ่ ของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่
ธุ รกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางไปจนถึ งระดับองค์กรขนาดใหญ่ ขอบเขตงานของบริษัทรวมไปถึ งเรื่องการ
ด าเนิ น การฝึ กอบรม ฝึ กสอนและแก้ไ ขปั ญ หาของอุ ป กรณ์ และซอฟท์ แ วร์ ต่ า งๆให้ใ ช้ง านได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ งานโครงการเป็ นองค์ประกอบหลักของการทาธุรกิจนี้ บริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการเก็บ
ข้อมูล รายละเอียดความต้องการต่างๆ (requirements) ของลูกค้า ทาความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า และ
จัดทาข้อเสนอทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ บริษัทมีทีมงานขายที่มีความชานาญ
สูงเพื่อให้มนั ่ ใจได้วา่ ข้อเสนอของโครงการเป็ นที่เข้าใจถูกต้อง ชัดเจน เมื่อมีการว่าจ้างเกิดขึ้ น ฝ่ ายการบริหาร
โครงการที่ประกอบด้วยผูจ้ ัดการโครงการ ทีมงานผูช้ านาญการและทีมวิศวกรที่มีความสามารถ จะเข้ามา
รับผิดชอบเพื่อให้สามารถดาเนิ นโครงการได้อย่างครบถ้วน เหมาะสมและเสร็จสมบูรณ์
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครู
และบุ ค คลากรทางการศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร เป็ นหนึ่ งในโครงการที่ บ ริ ษั ท ให้บ ริ ก าร ซึ่ งโครงการนี้
ประกอบด้วยระบบสาคัญๆ อาทิ ระบบการจัดการเอกสารหลักฐาน ให้สามารถสืบค้นและสัง่ พิมพ์ขอ้ มูล
ประวัติที่เก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนาเข้าข้อมูลประวัติลูกจ้าง ทาให้มี
ข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนขั้นอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความเป็ นธรรมด้วยบริบทของลักษณะงานแบบ
เดียวกันในกลุ่มผูป้ ฎิบตั ิงานในโรงเรียนแต่ต่างสังกัด ระบบการออกคาสัง่ ฯ สามารถสร้างรูปแบบคาสัง่ สัง่
ออกคาสัง่ ประกาศ หนังสือราชการและบัญชีแนบท้ายคาสัง่ ได้และเมื่อได้รบั การยืนยันความถูกต้องของคาสัง่
ผ่ า นระบบรายการต่างๆ จะไปต่ อท้าย ก.พ. 7 อัต โนมัติ ในส่ วนระบบส่วนเพิ่ มการเลื่อนขั้น เงินเดื อนฯ
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผูไ้ ด้เลื่อนหนึ่ งขั้น และไม่ได้เลื่อนขั้ นของแต่ละระดับ และออกบัญชีแนบท้าย
คาสัง่ เลื่อนขั้นรายบุคคลประมวลผลเพื่อบันทึกรายการลงก.พ. 7 และจัดทา จ.18 ควบคุมการใช้เงินประจาปี
และระบบส่วนเพิ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ระบบจะช่วยเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์ช้นั ต่างๆ โครงการนี้ พัฒนาให้รองรับการเชื่อมต่อจากระบบ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร (ครูและลูกจ้าง) ในสถานศึกษาในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาครูให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่าง
กันและสร้างความคล่อ งตัวในการบริหารงาน นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมต่อระบบ Big Data ของสานั ก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาของกรุงเทพฯอีกด้วย
3. กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้ นฐาน
บริษัทให้บริการทางวิศวกรรมและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Engineering Procurement and
Construction Management- EPCM) แบ่ ง งานได้ เ ป็ น 3 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ งานออกแบบวิ ศ วกรรม
(Engineering) งานจัด หาเครื่ อ งจัก รอุ ปกรณ์ (Procurement) และงานก่ อ สร้าง (Construction) บริ ษั ท จะ
ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ัดการโครงการของลูกค้า ซึ่งบริษัทจะมีหน้าที่ บริหารเพื่อให้โครงการ
เป็ นไปตามตารางเวลาและงบประมาณที่เหมาะสม โดยบริษัทจะดาเนิ นการบริหารอย่างเป็ นองค์รวม ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่งานด้านการออกแบบวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และการก่อสร้าง บริษัทจะช่วยลูกค้าซึ่งเป็ นเจ้าของ
โครงการในการคัดเลือกผูร้ ับเหมาและกากับดูแลการทางานของผู ้รับเหมา ให้คาปรึกษาในการคัดเลือก
ผูผ้ ลิตและจัดส่งเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ และควบคุมประสานงานให้การจัดส่งเป็ นไปตามตารางเวลา ใน
การบริการโครงการตามสัญญา บริษัทจะกาหนดมอบหมายให้มีผูจ้ ดั การและทีมงานสาหรับโครงการนั้นขึ้ น
ทีมงานจะคัดเลือกบุคคลากรที่เหมาะสมตามระดับประเภทโครงการและปฎิบตั ิงานภายใต้บงั คับบัญชาของ
ผู ้จัด การโครงการเพื่ อ ให้เป็ นไปตามตารางเวลาและงบประมาณ โดยเน้ น ให้ค วามสาคัญในเรื่อ งความ
ปลอดภัย และคุณภาพงานเป็ นหลักสาคัญที่สุดของการบริหารงานโครงการ โดยลูกค้าของบริษัทสามารถ
ว่าจ้างเพื่อให้บริการเฉพาะส่วนงานได้ บริษัทเป็ นผูร้ บั เหมางานด้ายวิศวกรรมโดยเน้นการให้บริการแก่คู่คา้ ที่
เป็ นผูร้ บั เหมาหลัก (main contractor) หรือทาการก่อสร้างร่วมกับผูร้ บั เหมารายอื่นในลักษณะร่วมกันแบบ
ทั้ง Joint Venture หรือ Consortium เป็ นผูด้ าเนิ นการออกแบบ จัดซื้ อและควบคุมงานก่อสร้างให้กบั เจ้าของ
งาน ซึ่งต้องรับผิดชอบในส่วนของต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ งานโครงการของบริษัทที่ให้บริการทางวิศวกรรม
และบริหารจัดการ มีโครงการหลากหลายประเภท ได้แก่ โครงการนาสายไฟฟ้ าลงใต้ดิน งานก่อสร้างบ่อพัก
และท่อร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขน้ า ท่วม โดยใช้เทคโนโลยี Horizontal
Directional Drilling (HDD) และ Open Cut (OC) งานก่อสร้างสะพานU-Turn และโครงการการวางท่อลอด
เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษัทให้บริการด้านการบริหารจัดการงานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ ตความเร็ว
สูงในพื้ นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่2 ภาคเหนื อ2 คลอบคลุม1,838 หมู่บา้ น โดยชนะประมูลงานมูลค่า
1,998,499,999.96 บาทจากสานั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) โครงการมีระยะเวลาดาเนิ นโครงการ 5 ปี 360 วัน ซึ่งได้ลงนาม
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สัญญาเมื่อวันที่15 มีนาคม 2562 ในนามกิจการร่วมค้าบลิส แพลนเน็ ต ประกอบด้วย บริษัทฯ และบมจ.แพ
ลนเน็ ต คอมมิวนิ เคชัน่ เอเชีย ทั้งนี้ บริษัทฯ รับผิดชอบในการดาเนิ นงานโครงการทั้งหมด และส่งมอบงาน
ตามสัญญาให้กบั กสทช. ประเภทของการบริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงในพื้ นที่เป้ าหมายกลุ่มที่2 ภาคเหนื อ
2 จาแนกเป็ น 5 ประเภทบริการได้แก่
ประเภทที่ 1 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูง (Wifi) หมู่บา้ น จานวน1,838 หมู่บา้ น
ประเภทที่ 2 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) จานวน17 แห่ง
ประเภทที่ 3 การจัดให้มีหอ้ งบริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Wrap) จานวน
202 แห่ง
ประเภทที่ 4 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงสาธารณะสาหรับโรงเรียน 401 แห่ง
ประเภทที่ 5 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ ตความเร็วสูงสาธารณะสาหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพสต.) จานวน 16 แห่ง
สานั กงาน กสทช.ได้ตรวจรับระยะที่ 1 เสร้จสิ้ นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ กาหนดให้
บริษัทฯ ดาเนิ นการระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
สภาวะการแข่งขัน และ แนวโน้มอุตสาหกรรม
ตลาดสื่อสารโดยรวม
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาให้การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศลดลง การใช้
บริการโรมมิ่งน้อยลง และหันมาติดต่อสื่อสารในช่องทางที่มีอัตราค่าบริการที่ตา่ กว่า แต่ในขณะเดียวกันมาตรการ
ป้ องกันการแพร่ระบาดด้วยการให้ทางานหรือศึกษาที่บา้ นทาให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ ตและการใช้บริการสื่อสาร
ข้อมูลเพิ่มขึ้ น และเป็ นผลให้มูลค่าของตลาดบริการสื่อสารโดยรวมในปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงจากปี 2561
ร้อยละ 0.4 หรือมีมูลค่าประมาณ 355,087 ล้านบาท
มูลค่าของตลาดบริการสื่อสาร 355,087 ล้านบาท ประกอบด้วย มูลค่าของตลาดย่อย 5 ตลาด ดังนี้
• ตลาดบริการโทรศัพท์ประจา ที่ 7,087 ล้านบาท
• ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 254,278 ล้านบาท
• ตลาดบริการอินเทอร์เน็ ตประจา ที่ 75,381 ล้านบาท
• ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2,064 ล้านบาท
• ตลาดบริการสื่อสารข้อมูล 16,277 ล้านบาท
เมื่อนามูลค่าของตลาดอุปกรณ์สื่อสารรวมกับตลาดบริการสื่อสาร พบว่าตลาดสื่อสารโดยรวมในปี 2563 มี
มูลค่าประมาณ 605,108 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.3
แนวโน้มเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม
ปี 2563 ที่ผ่านการแข่งขันยังคงความรุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคาสาหรับการใช้บริการสื่อสาร
ข้อมูล (Data) ต่อเมกะไบต์ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่ อง ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสื่อสารข้อมูลมีแนวโน้มเติบโตที่
ชะลอตัวลง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเสียง (Voice) ก็ยงั คงหดตัวอย่างต่อเนื่ องจากการที่ผบู ้ ริโภคไทยส่วนใหญ่
นิ ยมใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่า งกันแทนการโทรด้วยเสียง ซึ่งเป็ นเทรนด์ต่อเนื่ องมาตั้งแต่ยุค 3G ในปี
2556 โดยที่ความพร้อมของเทคโนโลยี 5G จะทาให้ผูป้ ระกอบการเน้นเรื่องการส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ ริโภค
โดยแต่ละค่ายจะใช้ความเป็ นผูน้ าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ ตนาผลิตภัณฑ์ท้งั ในส่วนของ voice&data บรอดแบนด์ และ
ด้านดิจิทลั ในระบบนิ เวศดิจิทลั ที่ครบครันของตัวเองมามัดใจผูบ้ ริโภค
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ภาพรวมของตลาดบรอดแบนด์มือถื อน่ าจะยังคงเติ บโตต่อ เนื่ อง จากความต้องการของผูบ้ ริโ ภคในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ตเพื่อที่จะ “ออนไลน์” ความเร็วของเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยี5 Gนั้น ทาให้การตอบสนองรวดเร็ว
ขึ้ น เพราะมีความหน่ วงตา่ (low latency) สามารถตอบสนองได้ไวถึง 1ส่วนพันวินาที ในเรื่องของการรองรับการรับส่ง
ข้อมูลสามารถทาได้เพิ่มขึ้ นราวๆ 7เท่า หรือ 50 Exabytes ต่อเดือน ในขณะที่เทคโนโลยี 4G จะสามารถรับและส่ง
ข้อมูลได้ราว 7.2 Exabytesต่อเดือน ในด้านความเร็วของเทคโนโลยี5 G มีความเร็วมากกว่า เทคโนโลยี4G ถึง 20เท่า
ซึ่งเร็วมากพอที่จะดูวีดีโอ 8K ออนไลน์แบบ 3 มิติ หรือดาวน์โหลดภาพยนตร์3 มิติ ได้ภายใน 6 วินาที นอกจากนี้ แล้ว
เทคโนโลยี 5G ทาให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้จนถึง 30GHz ซึ่งเป็ นความถี่ย่านใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน
และสามารถรองรับจานวนผูใ้ ช้งานเพิ่มขึ้ นประมาณ 10 เท่าจากที่สามารถรับคนได้ราว 1แสนคนต่อพื้ นที่ 1ตาราง
กิโลเมตร เพิ่มขึ้ นเป็ น1ล้านคนต่อพื้ นที่ 1ตารางกิโลเมตร เทคโนโลยี 5G ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
จานวนมากผ่านอินเตอร์เน็ ต ซึ่งจะเป็ นปั จจัยเกื้ อหนุ นการแข่งขันแบบเน้นเรื่องของคุณภาพและความครบครันของการ
ให้บริการในระบบนิ เวศดิจิทลั ของแต่ละค่าย เพิ่มศักยภาพและความสร้างสรรค์ต่อยอดในหลากหลายธุรกิจการใช้งาน
ให้ลูกค้าพึงพอใจ และสร้าง loyaltyสาหรับฐานลูกค้าของตนอย่างยัง่ ยืน
ปี 2564 ยังเน้นในเรื่องของ Internet of Things (IoT) เพราะเทคโนโลยี 5G เพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน
ในองค์รวม ไม่จากัดการใช้งานกับแค่อุปกรณ์มือถือแต่ยงั รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิ ดที่สามารถเชื่อมต่อได้ (connected
devices) ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้ า สานักงาน ระบบต่างๆให้เป็ นอัจฉริยะ การที่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่ง
ทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ ต ทาให้การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆสามารถสัง่ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตได้ เช่น
การเปิ ด ปิ ดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ า ซึ่งจะนาไปสู่การรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล (data) นาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์
ต่อเนื่ องในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมบันเทิง เป็ นต้น
แนวโน้มอุตสาหกรรมไอทีดิจิทลั
ยุคของการเปลี่ยนถ่ายจากยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคของดิจิทัล (Digital Transformation) ยังคง
ดาเนิ นต่อไปในช่วง 2-3ปี ข้างหน้านี้ เป็ นผลมาจากการผลักดันระดับมหภาค นับตั้งแต่รฐั บาลได้จดั ตั้งกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) ขึ้ นแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology) เพื่อกาหนดนโยบายในการจัดการเปลี่ยนแปลง
ในทุกอุตสาหกรรมให้ทันต่อยุคดิจิทัล หรือแม้แต่การผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในทุกภาคส่วนเพื่อให้
เกิดผลเป็ นรูปธรรมในยุคของดิจิทลั นี้ การเกิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มาทดแทนเทคโนโลยียุคเก่า เกิดการเปลี่ยนถ่าย
ของเทคโนโลยี และพฤติ ก รรมการตอบสนองความต้องการของลูก ค้าในด้านต่ างๆ เช่ น Data Center, Cloud, Big
Data/Analytics, IoT และ Software Defined Network (SDN) รวมถึ ง เทคโนโลยี ก ารรัก ษาความปลอดภัย (Cyber
Security)
ปี 2564 ยังเป็ นปี ที่มีโครงการไอทีของภาครัฐใหญ่ๆ ดาเนิ นการเห็นผลเป็ นรูปธรรมและออกดอกออกผล
อย่างต่อเนื่ อง เช่น โครงการ National e-payment ที่รฐั บาลผลักดันขึ้ นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 เพื่อให้มีระบบรองรับการ
ช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ที่ ไ ด้ม าตรฐาน สอดคล้อ งกั บ การใช้ง านเทคโนโลยี โ ดยเฉพาะอิ น เตอร์เ น็ ต และ
โทรศัพท์มือถื อที่ขยายวงกว้างขึ้ น และมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจโดยรวม ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์แห่งชาติ ที่มุ่งหวังเรื่องการยกระดับให้
digital payment เป็ นทางเลือกหลักในการชาระเงิน ซึ่งจะมีนวัตกรรมการชาระเงินใหม่ ๆ ตอบโจทย์ประชาชนและภาค
ธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ e-Commerce และยังคงให้ความสาคัญกับความมัน่ คงปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ
และการดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่างเหมาะสม ควบคู่กนั ไปด้วย ตัวอย่างเช่น บริการพร้อมเพย์ที่ภารรัฐผลักดันให้เกิด
นั้ นได้ช่วยให้ประชาชน ภาครัฐ และภาคธุ รกิจทาธุรกรรมสามารถโอนเงินด้วยการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขบัตร
ประชาชน เลขทะเบียนนิ ติบุคคล หรือ e-Wallet ID นอกจากนี้ ระบบพร้อมเพย์ยงั มีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดบริการ
ใหม่ๆซึ่งเป็ นประโยชน์ เน้นความสะดวกสบาย ง่ายและรวดเร็วแก่ผูใ้ ช้บริการ เช่น บริการชาระบิลต่าง ธนาคาร
(cross-bank bill payment) การชาระเงินแบบไร้เงินสดในรูปแบบใหม่ดว้ ยมาตรฐาน Thai QR Code การขยายวงเงิน
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การโอนเงินทางออนไลน์ขา้ มธนาคาร การบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) รองรับการขายของออนไลน์ ทาให้มีความ
นิ ยมใช้ e-Payment ในไทยเพิ่มสูงขึ้ นมากอย่างต่อเนื่ อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รัฐบาลได้ผลักดันโครงการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ มากมาย ทั้ง
โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” (เงินเยียวยา 5,000 บาท) โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” “คนละครึ่ง” และล่าสุดโครงการ
“เรารักกัน” และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โครงการเหล่านี้ ทาให้ประชาชนต้องเข้ามาใช้ระบบดิจิทัลทั้งการลงทะเบียนหรือการ
ชาระเงิน ทาให้ผูค้ นในประเทศทุกระดับทุกท้องที่คุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้ น ซึ่งนอกเหนื อจากโครงการ
เหล่านี้ แล้วยังต้องใช้โปรแกรมเพื่อป้ องกันการระบาดของโควิดอย่าง โปรแกรม “ไทยชนะ” “หมอชนะ” หรือล่าสุดคือ
“ไทยร่วมใจ” จนทาให้การใช้ QR code การชาระเงินออนไลน์ ได้กลายเป็ นเรื่องปกติ ในสังคมแล้ว การใช้บริการ
ออนไลน์เป็ นจานวนมาก ทั้งการสัง่ อาหารออนไลน์ การซื้ อของออนไลน์ รวมถึงการชาระเงินออนไลน์ ที่เพิ่มขึ้ นจากปี
ก่อนๆ หลายสิบเท่าตัว ซึ่งก็เชื่อว่าคนจานวนมากก็มีพฤติกรรมคล้ายกัน ร้านอาหารจานวนมากต้องปรับตัวให้บริการ
ทั้งในร้านและการสัง่ อาหารออนไลน์ เราเห็นคนส่งอาหารค่ายต่างๆ จานวนมาก มีรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารวิ่งอยู่เต็ม
ถนน ฝ่ ายนิ ติบุคคลในอาคารคอนโด หรือหมู่บา้ นจัดสรรได้กลายเป็ นไปรษณียส์ าขาย่อยๆ ที่ตอ้ งคอยรับจ่ายพัสดุที่ผู ้
อยู่อาศัยสัง่ มาในแต่ละวันอย่างมากมาย ร้านค้าต่างๆ ต้องเพิ่มช่องทางการให้บริการออนไลน์ขึ้นมา ทั้งร้านสะดวกซื้ อ
ซูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องใช้ไฟฟ้ า พ่อค้าแม่คา้ รายเล็กๆ ก็หนั มาทาการค้าออนไลน์กนั มากขึ้ น ทั้งในระบบอีคอมเมิรซ์ เดิม
หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย
นอกเหนื อจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการรับจ่ายเงินของภาครัฐสู่ e-Payment เต็มรูปแบบ เช่น การส่งเงิน
สวัสดิการให้ประชาชนโดยตรงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยใช้เลขประจาตัว
ประชาชน ทาให้ประชาชนกว่า 14 ล้านคน ได้รบั เงินอย่างถูกต้องและรวดเร็ว การบริหารของหน่ วยราชการมีความ
โปร่งใส และยังมีขอ้ มูลประกอบการจัดทานโยบายให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชน รวมถึงภาคส่วนธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลดิจิทัลที่ได้การทาธุรกรรมออนไลน์ ต่างๆนี้ เป็ นข้อมูลในแบบรายการต่อรายการที่มีมูลค่าสูงสามารถ
นาไปต่อยอดได้ในด้านการวางแผน การวางนโยบายต่างๆ หรือแม้กระทัง่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ด้านต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งนโยบายหลักของรัฐในเรื่องการทาข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data จาก
ฐานข้อมูลรัฐที่ยงั คงไม่รวมศูนย์มากกว่า 800 ฐานข้อมูล นามาจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจและสังคมโดยกว้างต่อไป
แนวโน้มอุตสาหกรรมโครงการโครงสร้างพื้ นฐาน
บทวิจัยกรุ งศรีคาดว่า ในปี 2564 ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างจะเติ บโตเร่งขึ้ น สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุ น
ก่อสร้างโดยรวมที่คาดว่าจะขยายตัว 4.5-5.0% ในปี 2564 และ 5.0-5.5% ในปี 2565-2566 ปั จจัยขับเคลื่อนมา
จากการลงทุ นโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ เกี่ยวเนื่ องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridors: EEC) รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้ นตัวจะหนุ นการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว 6.0-6.5% ในปี 2564 และ 6.5-7.0% ในปี 25652566 ปั จจัยขับเคลื่อนสาคัญจากการเร่งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่อเนื่ องตามแผนปฏิบตั ิการด้านคมนาคมขนส่ง
ระยะเร่งด่วนฉบับล่าสุด พ.ศ. 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) มีมูลค่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้ นฐานโดยรวมทั้งสิ้ น 1.8 ล้านล้านบาท โดยโครงการสาคัญได้แก่
โครงการก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับพื้ นที่ EEC มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุ ด คิดเป็ นสัดส่วน 38.6% ของมูลค่าการ
ลงทุ นก่อสร้างภาครัฐทั้งหมด เป็ นพื้ นที่ ยุทธศาสตร์หลักซึ่งโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวเนื่ องส่วนใหญ่จะเริ่มทยอย
ก่อสร้างในปี 2564 นอกจากนี้ รัฐบาลยังเห็นชอบแผนยกระดับบางโครงการ เช่น การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อ
เชื่อมโยง EEC ไปสู่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหนุ นไทยเป็ น Hub การขนส่งอาเซียน ทาให้เกิดการพัฒนา
โครงการใหม่ เช่น การพัฒนาท่าเรือบก (Dry port) ซึ่งกาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566-2567 การขยายโครงข่าย
คมนาคมที่เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในลักษณะของการขนส่งต่อเนื่ องหลายรูปแบบ (Multimodal transport) โครงการ
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ก่อสร้างในพื้ นที่อื่นๆ (ทั้งโครงการต่อเนื่ องและโครงการใหม่ที่จะเริ่มดาเนิ นการในปี 2564) ได้แก่ โครงการรถไฟทาง
คู่ (สัดส่วน 29.7% ของมูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐทั้งหมด) และโครงการรถไฟความเร็วสูง (สัดส่วน 10.1%)
มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอยฟื้ นตัว โดยจะขยายตัว 1.0-1.5% ในปี 2564 1.52.0% ปี 2565 และ 2.0-2.5% ปี 2566 จากปั จจัยหนุ น ได้แก่ การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้ นสร้างภาครัฐ จะเหนี่ ยวนา
งานก่อสร้างภาคเอกชนให้ขยายตัวตามโครงการ EEC ที่จะหนุ นให้เกิดการก่อสร้างโรงงานและนิ คมอุตสาหกรรม
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แสดงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ในไตรมาสที่สองของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 7.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.6 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 ขยายตัว
จากไตรมาสแรกของปี 2564 ร้อยละ 0.4 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.0
สาหรับเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7–1.2 ฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ
6.1ในปี 2563 แต่เป็ นการปรับลดจากร้อยละ 1.5 – 2.5 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยการขยายตัวในช่วงที่เหลือ
ของปี ยังมีขอ้ จากัดและปั จจัยเสี่ยงสาคัญๆ ประกอบด้วย (1) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ที่มีความ
รุ นแรงและยังมีความไม่แน่ นอนอยู่สูง (2) ข้อจากัดด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุ รกิจท่ามกลางการ
ว่างงานที่ยงั อยู่ในเกณฑ์สูงและได้รบั ผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่ (3) ภาคการส่งออกและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดในพื้ นที่การผลิต รวมทั้งปั ญหาข้อจากัดในห่วงโซ่
การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ (4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก อย่างไรก็
ตาม เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2564 ยังมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจาก (1) การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายลงทุน และมาตรการเศรษฐกิจของภาครัฐ (3) การ
ปรับตัวดีขนอย่
ึ้ างต่อเนื่ องของรายได้ภาคเกษตร และ(4) ฐานการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่ยงั อยูใ่ นระดับ
ตา่ กว่าเกณฑ์ปกติท้งั นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัวร้อยละ 16.3 การอุปโภคบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.1 และร้อยละ 4.7 ตามลาดับ และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 8.7
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยคาดว่าจะ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.0 - 1.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.0 ของ GDP
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1. ความเสี่ยงด้านการตลาด
การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในปี ที่ ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงกาหนดการประมูลงานของทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งกระทบบริษัทในด้านการจัดสรรทรัพยากร การรับรูร้ ายได้และผลการดาเนิ นงานของบริษัท ทาให้บริษัท
ต้องสร้างความยืดหยุ่นในการดาเนิ นงานและมีการจัดทา แผนรั บมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อ
รองรับความเสี่ยงทั้งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน รวมถึงการประสานงาน สร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจหลายรายให้ใกล้ชิดมากขึ้ น การเพิ่มฐานลูกค้าให้กระจายตัวและหลากหลายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทาให้บริษัท ลดความเสี่ยงของการถูกยกเลิกสัญญาเนื่ องจากความผันผวน
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐ บริษัทมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังกระทรวง
ต่างๆ หลายกระทรวงมากขึ้ นเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่หน่ วยงานนั้ นๆ ถูกตัดทอนงบประมาณ การเพิ่ม
ความหลากหลายของการให้บริการทั้งการให้บริการคาปรึกษา การจัดหาอุปกรณ์ไอที การรับงานซ่อมบารุง
ระบบโครงข่ายการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับงานที่ เป็ นการจัด ซื้ อวัสดุ สิ้นเปลืองที่ ใช้กับ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ การบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
ให้กบั ธุรกิจขนาดย่อย รวมถึงการติดตั้งงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ภายในและภายนอกองค์กรนั้ น
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ทาให้บริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของการดาเนิ นธุรกิจได้อย่างสมดุล ไม่ผูกรายได้ของบริษัทไว้กบั ธุรกิจใด
มากเกินไป
2. ความเสี่ยงทางด้านการส่งมอบงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
สาหรับงานด้านโครงการของทางรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานให้กบั
ลูกค้าทันตามที่กาหนดในสัญญา บริษัทฯจะต้องถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกค้า ทาให้โครงการมี
ต้นทุนสูงขึ้ น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงเงื่อนไขเวลาของการส่งมอบ
งานต่ อ ลู กค้าเหล่านั้ น บริ ษั ท ฯ ได้ต ระหนั ก ถึ งความเสียหายที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น ดังนั้ น ในการรับงานแต่ละ
โครงการของบริษัทฯ นอกจากจะใช้ขอ้ มูลต่างๆ จากเจ้าของโครงการมาประเมินและกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนิ นโครงการนั้น บริษัทฯ ยังจะต้องใช้ประสบการณ์ ความรูแ้ ละความสามารถของบริษัทฯ ที่จะประเมิน
ระยะเวลาการดาเนิ นโครงการให้สอดคล้องกับความเป็ นจริงและจะต้องนาปั ญหาต่างๆ ที่เคยพบ มาปรับปรุง
แผนการดาเนิ นโครงการให้รอบคอบรัดกุ มและเหมาะสม เพื่อป้ องกันปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้บ ริ ษัท ฯ สามารถดาเนิ น โครงการได้แล้วเสร็จ ตามที่ กาหนดไว้ในแผนงาน นอกจากนี้ ได้
มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและบริหารงานโครงการของบริษัทฯ ทาการตรวจสอบและควบคุมการดาเนิ นงาน
ในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าและความเป็ นไปของแต่ละโครงการ ให้ผบู ้ ริหารของ
บริษัทรับทราบ ตลอดจนช่วยอานวยการแก้ไขปั ญหาต่ างๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้ นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเพิ่ม
ข้อกาหนดในการวางเงินค้าประกันของผูร้ บั เหมารายย่อยที่มารับงานกับบริษัทสาหรับโครงการใหญ่ๆ เพื่อ
ป้ องกันการส่งมอบงานไม่ตรงตามกาหนดระยะเวลา ทาให้การจัดการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความเสี่ยงจากระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้ตามกาหนดเวลา
บริษัทวางมาตรการแก้ไขปั ญหาการค้างชาระหนี้ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง โดยมีหน่ วยงานเร่งรัด
หนี้ สินเข้ามาดูแลปั ญหานี้ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการพิจารณาสถานภาพทางการเงิน
และสภาพคล่องของลูกค้าแต่ละรายก่อนการขาย และการให้บริการ เพื่อลดปั ญหาการค้างชาระและหนี้ เสียซึง่
อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทได้ในอนาคต ในส่วนการกากับและติดตามการชาระหนี้ ของลูกค้าก็มีการดู
แยกย่อยลงไปในรายละเอียดของแต่ละโครงการ ปั จจุบนั ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็ นลูกค้าที่มีฐานะทาง
การเงินที่มนั ่ คง เช่น หน่ วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีระบบ
การชาระเงินที่มีข้นั ตอนมาก แต่ก็ไม่ทาให้ความเสี่ยงด้านนี้ อยูใ่ นระดับสูง
4. ความเสี่ยงจากการประเมินต้นทุนงานตา่ กว่าที่คาดการณ์ไว้
บริษัท มีงานให้บริการแก่ลูกค้าเป็ นรายโครงการโดยมีการกาหนดราคาในอัตราคงที่ ของแต่ละ
โครงการ ดังนั้นบริษัท ต้องมีการประเมินต้นทุนงานให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอราคาแก่ลูกค้า เพื่อทาให้บริษทั ฯ
ได้รบั อัตรากาไรตามที่ได้คาดการณ์ไว้หลังโครงการแล้วเสร็จ โดยในการประเมินต้นทุนงานดังกล่าว บริษัทฯ
มีการจัดทาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (Bill of Quantity) หรือบัญชีตน้ ทุนการการทางาน (Pre-Cost) ซึ่งมีการ
พิจารณาถึงชนิ ดและปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงต้นวัสดุ อุปกรณ์ ต้นทุ นค่าแรง และต้นทุ นอื่นที่อาจ
เกิดขึ้ นจากการทางาน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบราคาว่าจ้างผูร้ ั บเหมาช่วงหรือราคาวัสดุ กับผูจ้ ัดจาหน่ ายอยู่
ตลอดเวลา และมีการพิจารณาค่าเผื่อของต้นทุนก่อนการเสนอราคาแก่ลูกค้า และมีระบบการบริหารจัดการ
ต้นทุนโดยหัวหน้าโครงการจะมีการประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้ นจริงระหว่างการทางานเป็ นระยะ ซึ่งทาให้บริษัทฯ
สามารถลดความเสี่ยงจากการที่มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้ นจริงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้
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5. ความเสี่ยงจากการพิจารณาให้วงเงินเครดิตและเรียกเก็บเงินกับลูกค้า
เป็ นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้ นแล้วจะทาให้เกิดการชาระหนี้ ที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด แนว
ทางแก้ไขคือ กาหนดมาตรฐานและนโยบายในการอนุ มัติวงเงินสิ นเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละราย และกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงินก่อนการเสนอราคาแต่ละโครงการ นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามทวงถามและควบคุมการ
บริหารลูกหนี้ อย่างต่อเนื่ อง กาหนดโนบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญแยกตามอายุของลูกหนี้ การค้า กรณีที่
คาดว่า จะเรี ยกเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ มี ก ารปรับ การพิ จ ารณาการให้ว งเงิ น สิ น เชื่ อ กับ ลู ก ค้า อย่า งสม า่ เสมอ ถ้า
ตรวจสอบพบความผิดปกติก็จะรีบดาเนิ นการติดตามพร้อมทั้งหยุดการส่งสินค้าหรือให้บริการจนกว่าจะได้รบั
การชาระเงิน
6. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนเพื่อดาเนิ นงาน
ในการรับงานโครงการใหญ่ๆ บริษัทอาจประสบปั ญหาเรื่องการจัดหาเงินทุนเพื่อดาเนิ นธุรกิจ อีก
ทั้งเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีระดับสัดส่วนหนี้ สินต่อทุ นที่ เหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายในการ
จัดทาและวางแผนการดาเนิ นงานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า รวมถึงการวางแผนจัดหาเงินทุน ทั้ง
จากแหล่งภายในกลุ่มบริษัท และจากสถาบันการเงิน โดยในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยบริษัทได้ปรับแผน และจัดหาเงินทุนระยะสั้นเพื่อแก้ไข
ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ด้วยการได้รับการสนับสนุ นทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามรายละเอียดรายการระหว่างกันที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางรายงานข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. ความเสี่ยงในด้านการที่ตอ้ งพึ่งพาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผูบ้ ริหารระดับสูง และ
พนักงาน
การรักษาไว้ซึ่งพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนิ นงานของบริษัทให้ไ ด้ตามเป้ าหมาย
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บุ ค ลากรและกระบวนการด าเนิ น งานเป็ นส่ ว นประกอบหลั ก ในการก าหนดขี ด
ความสามารถที่จะนาความสาเร็จมาสู่องค์กร ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้ นคือการขาดผูเ้ ชี่ยวชาญหรือ องค์
ความรูใ้ นด้านที่จะสนับสนุ นการเติบโตให้กบั บริษัท การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ท างาน ทั้ ง นี้ เพื่ อ รัก ษาบุ ค ลากรหลั ก ให้ท างานกับ บริ ษั ท ต่ อ ไปได้ บริ ษั ท จึ ง ได้เ ร่ ง พัฒ นาและปรับ ปรุ ง
กระบวนการทางาน พร้อมทั้งมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้การดาเนิ นงาน
ในการรับงานโครงการใหม่ๆ และการขยายกิจการประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้
3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายอานุ ภาพ จามิกรณ์
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นางเพชรัตน์ ทองแตง
กรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายอิทธิ
ทองแตง
กรรมการ
4. นายธนบูลย์ ทองแตง
กรรมการ
5. นายพินิจ
วุฒิพนั ธุ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพงศ์ศกั ดิ์ สุทธิศรีปก
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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ผูบ้ ริหาร
1. นางเพชรัตน์ ทองแตง
2. นายธนบูลย์ ทองแตง

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
รายชื่อและจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูถ้ ือหุน้
นาย อัฐ ทองแตง
น.ส. วิอร ทองแตง
นาย อิทธิ ทองแตง
นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์
นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา
น.ส. กนานุ ช เล็กวิจิตร
นาง รัชนี กร จินตกานนท์
นาย อติคุณ ทองแตง
นาง อนงค์ เจียรศิริกุล
นาย สมศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร
ผูถ้ ือหุน้ อื่นๆ
รวม

จานวนหุน้
620,000,000
440,000,000
295,400,000
281,016,100
265,000,000
249,117,815
200,000,000
180,000,000
106,240,000
105,500,000
4,133,270,352
6,875,544,267

% หุน้
9.02%
6.40%
4.30%
4.09%
3.85%
3.62%
2.91%
2.62%
1.55%
1.53%
60.12%
100.00%

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปั นผล
ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ทุนชาระแล้ว (บาท)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ยอดต้นปี
3,437,602,000.00 3,437,602,000.00 3,437,602,000.00
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดง
170,133.50
สิทธิฯ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
ยอดปลายปี
3,437,602,000.00 3,437,602,000.00 3,437,772,133.50
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในช่วงปี 2561 – 2563
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5. ข้อมูลของบริษัทและบริษัทในเครือ
บริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
1. ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)
2.ให้บริการด้านงานพัฒนาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิ กส์ (IT Solution)
3.ให้บริการด้านงานโครงสร้างพื้ นฐาน (Infrastructure)
ที่อยูส่ านักงาน
96 ถนนเฉลิ ม พระเกี ยรติ รัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพ
10250
โทรศัพท์ : +66 02-026-3245
วันที่จดทะเบียน
จดทะเบียนเป็ นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 8 กกันยายน พ.ศ. 2547
ทะเบียนเลขที่ 0107547000818
ขึ้ นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2547
ทุนชาระแล้ว
3,437,772,133.50 บาท (หุน้ สามัญจานวน 6,875,544,267 หุน้ ที่ราคา
พาร์หนุ ้ ละ 0.50 บาท)
ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญจานวน 6,875,544,267 หุน้
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ
10400
โทรศัพท์ : +66 02-009-9999
โทรสาร : +66 02-009-9991
ผูส้ อบบัญชี
นายโกมินทร์ ลิ้ นปราชญา ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3675 หรือ
นายจิโรจ ศิรโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ
นส.กรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305 หรือ
นส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4713
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น ที่ 24 ถนนเจริญกรุ ง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2105 4661
Fax : +66 2026 3760
Email : audit@karinaudit.co.th
ผูป้ ระสานงานนั กลงทุ น คุณพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา
สัมพันธ์
คุณเชษฐ เจียมวิจกั ษณ์
โทรศัพท์ : +66 02-026-3245 ต่อ 1931,1977
Email : ir@blissintelligence.co.th
เว็บไซต์บริษัท
www.blissintelligence.co.th
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บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัท บลิส อินโนเวชั ่น จากัด
1. ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)
2.ให้บริการด้านงานโครงสร้างพื้ นฐาน (Infrastructure)
ที่อยูส่ านักงาน
96 ถนนเฉลิ ม พระเกี ยรติ รัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพ
10250
โทรศัพท์ : +66 02-026-3241
วันที่จดทะเบียน
จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ทะเบียนเลขที่ 0105556195713
ทุนชาระแล้ว
100,000,000 บาท (หุน้ สามัญจานวน 10,000,000 หุน้ ที่ราคาพาร์หุน้ ละ
10 บาท)
ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญจานวน 10,000,000 หุน้
สั ด ส่ ว นการลงทุ น โดย ร้อยละ 100
บริษัทใหญ่
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัท บลิส เอชเทค จากัด
จัดหาจัดจาหน่ ายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมถึงงานโครงการพลังงานสะอาด
ที่อยูส่ านักงาน
96 ถนนเฉลิ ม พระเกี ยรติ รัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพ
10250
โทรศัพท์ : +66 02-026-3241
วันที่จดทะเบียน
จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
ทะเบียนเลขที่ 0105563004910
ทุนชาระแล้ว
500,000 บาท (หุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ ที่ราคาพาร์หนุ ้ ละ 10 บาท)
ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้
สั ด ส่ ว นการลงทุ น โดย ร้อยละ 100
บริษัทใหญ่
บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่อยูส่ านักงาน

วันที่จดทะเบียน

บริษัท อินฟอร์เมชั ่น เทคโนโลยี กรุป๊ จากัด
ให้ บ ริ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ( e-commerce) ตลาดกลางพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-marketplace) และ software solution
200 หมู่ที่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่
2503 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ : +66 02-832-5515
จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
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ทะเบียนเลขที่ 0125558027401
ทุนชาระแล้ว
241,666,670บาท (หุน้ สามัญจานวน 24,166,667หุน้ ที่ราคาพาร์หุน้ ละ
10 บาท)
ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญจานวน 24,166,667 หุน้
สั ด ส่ ว นการลงทุ น โดย ร้อยละ 35
บริษัทใหญ่
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่อยูส่ านักงาน

บริษัท กิจการร่วมค้าบลิส-ซีดบั เบิ้ ลยู จากัด
ดาเนิ นโครงการท่อร้อยสายไฟ สายสื่อสาร
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +66 02-026-3241
วันที่จดทะเบียน
จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ทะเบียนเลขที่ 0125561017607
ทุนชาระแล้ว
400,000 บาท (หุน้ สามัญจานวน 10,000 หุน้ ที่ราคาพาร์หนุ ้ ละ 100 บาท)
ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญจานวน 10,000 หุน้
สั ด ส่ ว นการลงทุ น โดย ร้อยละ 30
บริษัทใหญ่
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
งบดุล
งบการเงินรวม
(หน่วย : ล ้านบาท)
สินทร ัพย์

30 มิถน
ุ ายน 2564

31 ธน
ั วาคม 2563

เปลีย
่ นแปลง

31 ธน
ั วาคม 2562

Q2-64/63

63/62

(7.99)

-55%

(0.45)

-100%

สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก
้ ารค ้า
ลูกหนีห
้ มุนเวียนอืน
่
มูลค่างานทีเ่ สร็จแต่ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
้
เงินให ้กู ้ยืมระยะสัน
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน

32.17

2%

0%

14.52

1%

25.64

-

0%

6.53
-

0%

0.45

0%

-

393%

209.94

14%

606.91

31%

244.42

10%

(396.97)

-65%

362.50

148%

109.43

7%

127.80

7%

148.23

6%

(18.38)

-14%

(20.43)

-14%

721.30

47%

710.30

37%

798.91

33%

11.00

2%

(88.61)

-11%

10.39

1%

-

0%

200.00

8%

10.39

(200.00)

-100%

25.54

2%

35.64

2%

165.40

7%

(10.10)

(129.77)

-78%

-28%

122.14

8%

125.32

6%

92.41

4%

(3.18)

-3%

32.91

36%

1,230.90

80%

1,612.50

84%

1,664.33

69%

(381.61)

-24%

(51.83)

-3%

-

0%

416.79

17%

-

(416.79)

-100%

-

0%

-

0%

(1.12)

-13%

สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค ้า
เครือ
่ งตกแต่งและอุปกรณ์
ิ ธิการใช ้
สินทรัพย์สท
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี
เงินฝากธนาคารทีต
่ ด
ิ ภาระค้าประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทร ัพย์

-

0%

-

0%

6.19

0%

7.75

0%

31.68

2%

31.76

2%

6.59

0%

7.07

0%

0.26

0%

0.25

0%

267.40

17%

270.54

0.29

0%

0.37

8.87

-

0%

(1.56)

-20%

0%

(0.08)

0%

31.76

6.38

0%

(0.48)

-7%

0.69

0.14

0%

0.01

3%

0.11

84%

14%

306.43

13%

(3.14)

-1%

(35.89)

-12%

0%

1.42

0%

(0.08)

-23%

(1.05)

-74%

-

11%

312.40

20%

317.74

16%

740.03

31%

(5.33)

-2%

(422.29)

-57%

1,543.30

100%

1,930.24

100%

2,404.37

100%

(386.94)

-20%

(474.13)

-20%

385.79

25%

368.48

19%

123.07

5%

17.31

245.41

199%

354.80

23%

586.43

30%

658.21

27%

(231.63)

-39%

(71.78)

-11%

193.37

13%

242.47

13%

129.59

5%

(49.10)

-20%

112.87

87%

180.00

12%

100.00

5%

-

0%

80.00

80%

100.00

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้

ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
้ จากสถาบันการเงิน
เงินกู ้ยืมระยะสัน
เจ ้าหนีก
้ ารค ้า
เจ ้าหนีห
้ มุนเวียนอืน
่
้
เงินกู ้ยืมระยะสัน
ิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ
หนีส
้ น
่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี
ิ หมุนเวียน
ประมาณการหนีส
้ น
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

5%

0%
11.93

1%

11.89

1%

0.85

0%

0.03

0%

11.04

1299%

58.82

4%

58.82

3%

50.53

2%

(0.00)

0%

8.28

16%

1,184.70

77%

1,368.09

71%

962.26

40%

(183.39)

-13%

405.83

42%

21.72

1%

24.63

1%

1.63

0%

(2.91)

-12%

23.00

1414%

2.83
0.48

0%
0%

2.27

0%

1.27

0%

0.55

24%

1.00

79%

0.33

0%

0.12

0%

0.14

43%

0.22

184%

ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
หนีส
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส
้ น
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ิ ไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
ิ
้ น
รวมหนีส

25.03

2%

27.24

1%

3.01

0%

(2.21)

-8%

24.23

804%

1,209.73

78%

1,395.33

72%

965.27

40%

(185.60)
-

-13%

430.06

45%

0%

-

0%

0%

-

0%

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

0%

ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว
ส่วนตา่ กว่ามูลค่าหุ ้น
ส่วนตา่ กว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

0%

0%
0%

3,781.31

245%

3,781.31

196%

3,781.31

157%

3,437.77

223%

3,437.60

178%

3,437.60

143%

-

(1,426.44)

-92%

(1,426.44)

-74%

(1,426.44)

-59%

-

0%

-

(1,677.76)

-109%

(1,476.25)

-76%

(572.07)

-24%

(201.51)

14%

(904.18)

158%

0.17

0%

333.57

22%

534.91

28%

1,439.10

60%

(201.34)

-38%

(904.18)

-63%

1,543.30

100%

1,930.24

100%

2,404.37

100%

(386.94)

-20%

(474.13)

-20%
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งบกาไรขาดทุน YoY
30 มิถุนายน 2564

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

เปลีย
่ นแปลง

(หน่วย : ล ้านบาท)

64/63

63/62

62/61

รายได้
รายได ้จากการขาย

9.49

115.84

98.32

-

(106.35)

-92%

132.41

320.25

318.07

118.45

(187.84)

-59%

2.19

4.43

8.57

12.04

42.83

(4.15)

-48%

(3.47)

146.33

444.66

428.43

161.27

(298.34)

-67%

16.24

4%

9.33

113.33

73.78

-

(104.00)

-92%

39.55

54%

-

149.74

309.92

278.00

89.53

(160.18)

-52%

31.92

11%

188.47

รายได ้จากการให ้บริการ
รายได ้อืน
่
รวมรายได้

17.52

18%

-

1%

199.62

-29%

169%

(30.78)

-72%

267.15

166%

ค่าใช้จา่ ย
ต ้นทุนขาย
ต ้นทุนการให ้บริการ
ต ้นทุนในการจัดจาหน่าย

210%

9.50

8.47

12.02

14.31

1.03

12%

(3.55)

-30%

(2.29)

-16%

ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร

36.38

41.40

32.79

28.65

(5.02)

-12%

8.61

26%

4.14

14%

ขาดทุนจากการด ้อยค่า

122.16

648.69

0.59

-

(526.53)

-81%

ต ้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย

20.59

12.77

0.03

0.10

347.70

1,134.58

397.21

132.59

7.82
(786.88)

648.10 110221%

61%

12.74

37471%

-69%

737.37

186%

(0.06)

-64%

264.62

200%

(26.63)

-262%

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค ้า
กาไร(ขาดทุน)ก่อ นภาษีเงินได้

(0.14)

(5.56)

(201.52)

(695.48)

0.01

(0.77)

(201.51)

(696.25)

รายได ้(ค่าใช ้จ่าย)ภาษีเงินได ้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

(16.45)
14.76
(0.65)
14.11

10.18

-

N.A

-

38.86

-

N.A

(710.24)

-

N.A

-

-

N.A

(710.36)

(1.04)
37.83

N.A
-4811%

(24.10)

N.A

-62%

-

-5033%

N.A

(23.71)

-63%

งบกาไรขาดทุน ณ สิ้ นปี
งบการเงินรวม

31 ธ ันวาคม 2563

31 ธ ันวาคม 2562

31 ธ ันวาคม 2561

(หน่วย : ล ้านบาท)

เปลีย
่ นแปลง
63/62

62/61

รายได้
รายได ้จากการขาย

150.37

196.27

1.20

(45.90)

-23%

195.07

16286%

รายได ้จากการให ้บริการ

766.18

905.63

262.42

(139.45)

-15%

643.21

245%

15.52

24.12

79.44

(8.60)

-36%

(55.32)

-70%

932.07

1,126.02

343.06

(193.95)

-17%

782.96

228%

ต ้นทุนขาย

150.97

175.13

9.50

(24.17)

-14%

165.63

1744%

ต ้นทุนการให ้บริการ

3%

582.19

278%

รายได ้อืน
่
รวมรายได้

ค่าใช้จา่ ย
817.99

791.88

209.68

26.11

ต ้นทุนในการจัดจาหน่าย

17.88

21.44

27.80

(3.56)

-17%

(6.36)

-23%

ค่าใชจ่้ ายในการบริหาร

79.48

80.53

62.16

(1.06)

-1%

18.38

30%

ขาดทุนจากการด ้อยค่า

734.08

0.59

-

ต ้นทุนทางการเงิน

30.66

5.09

0.42

25.57

503%

4.66

1101%

รวมค่าใช้จา่ ย

1,831.04

1,074.66

309.56

756.39

70%

765.10

247%

733.49 124642%

N.A

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค ้า
กาไร(ขาดทุน)ก่อ นภาษีเงินได้
รายได ้(ค่าใชจ่้ าย)ภาษีเงินได ้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

(5.33)

(243.74)

39.75

-

N.A

(283.49)

-713%

(904.30)

(192.38)

73.25

-

N.A

(265.63)

-363%

0.11

(3.53)

-

N.A

-

(904.18)

(195.91)

-

N.A

(268.94)

(0.22)
73.03

N.A
-368%
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
สรุปข ้อมูลทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน

6 เดือน ปี 2564

ปี 2562

ปี 2561

(ล ้านบาท)

รายได ้จากการขายและบริการ
รายได ้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2563

141.90
146.33
(201.51)

916.55
932.07
(904.18)

1,101.90
1,126.02
(195.91)

263.62
343.06
73.03

(ล ้านบาท)

สินทรัพย์รวม
ิ รวม
หนีส
้ น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

1,543.30
1,209.73
333.57

1,930.24
1,395.33
534.91

2,404.37
965.27
1,439.10

1,799.39
163.36
1,636.03

6,875.54
0.05
(0.03)
-

6,875.20
0.08
(0.13)
-

6,875.20
0.21
(0.03)
-

6,875.20
0.24
0.01
-

(1.38)
(0.60)
(0.13)
3.63
(10.78)

(5.72)
(169.03)
(46.84)
2.61
(30.50)

12.24
(13.68)
(8.19)
0.67
(39.02)

16.86
4.46
4.06
0.10
171.99

หุน
้ หรือ ข้อมูลเกีย
่ วก ับหุน
้ สาม ัญ
จานวนหุ ้นสามัญทีอ
่ อกแบบและชาระเต็มมูลค่า
มูลค่าตามบัญชีตอ
่ หุ ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขัน
้ พื้นฐาน
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ ้น

(ล ้านหุ ้น)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

อ ัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
อัตราส่วนหนีส
้ น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย
้

(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(เท่า)
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วันที่จองซือ้
Date

ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ใบจอง / Subscription No…………..…………
SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF BLISS INTELLIGENCE PUBLIC COMPANY LIMITED
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) จํานวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.20 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 10 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
Offering 68,755,442,670 new ordinary shares to existing shareholders of Bliss Intelligence Public Company Limited
with a par value of Baht 0.50 per share at the offering price of Baht 0.20 per share at a ratio of 1 existing ordinary share for 10 new ordinary shares
 20 กันยายน 2564
 21 กันยายน 2564
 22 กันยายน 2564
 23 กันยายน 2564
 27 กันยายน 2564
September 20, 2021
September 21, 2021
September 22, 2021
September 23, 2021
September 27, 2021
ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details - please fill in the completed information)

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)………… ...............…….……………………. เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Shareholder's Register No……..…………….……...............
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจําตัวประชาชน.............................................  บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง......................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบคุ คล................................................  นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.
บ้านเลขที่................................... ตรอก/ซอย................................................................... ถนน....................................................................แขวง/ตําบล.........................................................................................
Address
Lane/Soi
Road
Sub-District
เขต/อําเภอ...................................................................................... จังหวัด........................................................................................................ รหัสไปรษณีย.์ ............................................................................
District
Province
Postal Code
สัญชาติ........................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.).............................................................
Nationality
Occupation
Date of Birth (registration date)
หมายเลขโทรศัพท์ผจู้ องซือ้
บ้าน.......................................................................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................................................................................................................
Subscriber’s telephone number Residence
Mobile Phone
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี.............................................................................. ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
 หักภาษี ณ ที่จ่าย
Tax ID No.
Type of tax payment
Non Withholding Tax
Withholding Tax
ข้าพเจ้าผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 จํานวน................................................................ หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ จํานวน.............................................................หุน้
According to the Share Register Book as of September 2, 2021
I/We own
shares, and have the rights to subscribe for
shares
มีความประสงค์ขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) ดังนี ้ / Hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows:
ราคาเสนอขาย
รายละเอียดการจองซือ้
(บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
จํานวนเงินที่ชาํ ระ (บาท)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
(Subscription details)
The Offering Price No. of Share Subscribed Total Payment Amount (Baht)
Total Payment Amount (in alphabets)
(Baht per Share)
(Shares)
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จํานวน / Subscription for full entitlement
รวม / Total
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี:้ (ผูจ้ องซือ้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 แบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) นําหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดําเนินการให้
บริษัท................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่.......................................... นําใบหุน้ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซอื ้ ขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ บัญชีเลขที่......................................... (ชื่อผูจ้ องซือ้ ต้องตรงกับชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดําเนินการออกใบหุน้ ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน) Issue a share certificate
for the allotted the new ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have ………………………………………………………………
Participant No. …..……….……...………… , deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No. …………….………………...
(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued)
 นําใบหุน้ เข้าฝากบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยให้ออกใบหุน้ สําหรับหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํา กั ด กํา หนด) Issue a share certificate for the allotted ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares
with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by
Thailand Securities Depository Company Limited)
 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นสามัญที่ได้รบั การจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญ
ดังกล่าวเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาํ การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may
obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดร๊าฟท์ / Draft
 เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………

0.02

กําหนดการชําระเงินด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค สามารถทําได้ถึง 22 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เท่านั้นและจะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้
In case of payment by cheque, draft or cashier cheque, it shall be made within 22 September 2021 at 12.00 pm and shall be able to be cleared in Bangkok district within 1 day

โดยสั่งจ่าย / โอนเงิน “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) Service Code : TNITY
By order / Transfer “TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION” Bangkok Bank PCL, Service Code : TNITY
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้ หุน้ สามัญนี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/
ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ที่ส่งั จ่ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญ
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment
(Cheque/ Draft/ Pay-in slip) or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our share subscription rights.
ลงชื่อ / Signed..........................................................................................ผูจ้ องซือ้ / Subscriber
(…................……………………………..……………………)
การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ /
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for new ordinary shares
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้ ้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber)
วันที่จองซือ้  20 กันยายน 2564
 21 กันยายน 2564
 22 กันยายน 2564
 23 กันยายน 2564
 27 กันยายน 2564
Date
September 20, 2021
September 21, 2021
September 22, 2021
September 23, 2021
September 27, 2021
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จํากัด ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Trinity Securities Company Limited received money from (name of Subscriber) ..................................................................................................
เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 0.02 บาท / For a subscription of the new ordinary shares of Bliss Intelligence Public Company Limited at Baht 0.02
Baht per shares
ราคาเสนอขาย
รายละเอียดการจองซือ้
(บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น)
จํานวนเงินที่ชาํ ระ (บาท)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
(Subscription details)
The Offering Price No. of Share Subscribed Total Payment Amount (Baht)
Total Payment Amount (in alphabets)
(Baht per Share)
(Shares)
 จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จํานวน / Subscription for full entitlement
รวม / Total
โดยชําระเป็ น / made payable by  เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดร๊าฟท์ / Draft
 เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………
 แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดออก  นําใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รบั ฝากฯ
ใบหุน้ ในนาม บจ. ศูนย์รบั ฝากฯ เพื่อผูฝ้ าก / Issue a share certificate in the name of TSD for
เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the
Depositors เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก / Participant No. …………………………………………………….
issuer account number 600 for my/ our name
เลขที่บญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number …………………………...…...  แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ / Issue the share certificate in the name of
ใบจองซือ้ เลขที่ / Subscription No. ..............................................................................................
subscriber

0.02

…………………………………………………………….
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอํานาจ / Authorized Officer

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

236
242

301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ชื่ อบริษัท
Company Name

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
ธนาคารซิตแี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER

243
245

CUSTODIAN

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ชื่ อบริษัท
Company Name

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บลูกค้ า

** SERVICE CODE : TNITY **
ที!
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด

วันที! / Date : ____________________

ที!อยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชื!อผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพื!อเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด เพื!อการจองซือหุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขที!เช็ค / Cheque No.

ลงวันที! / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
Registration Number/comprising of 10-digit number.
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึ!งได้ **
ใบแจ้ งการชําระเงิน
สําหรั บธนาคาร

** SERVICE CODE : TNITY **
ที!
อ

บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด

วันที! / Date : ____________________

ที!อยู่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่ อฝ่ ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ชื!อผู้จองซือ ( Subscirber Name) ___________________________________________________
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิตบิ ุคคล
(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เพื!อเข้ าบัญชี "บริษัทหลักทรั พย์ ทรี นีตี จํากัด เพื!อการจองซือหุ้น"
บมจ. ธนาคารกรุ งเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

เบอร์ โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________
ประเภทการชําระเงิน / Type
เงินสด / Cash

เลขที!เช็ค / Cheque No.

ลงวันที! / Date.

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

จํานวนเงิน / Amount

เช็ค / Cheque

จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร
/ Amount in words
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ
please bring along this document and make a payment at all BBL branches
2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน
Registration Number/comprising of 10-digit number.
กรุณาตัดตามรอยปรุ

เพือความสะดวกของท่าน กรุณานําใบแจ้ งการชําระเงินไปชําระได้ ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทัวประเทศ

* ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียม ณ จุดให้ บริ การ
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซือสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่ างใดอย่ างหนึ!งได้ **

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ ......

อากรแสตมป์

30 บาท

Baht 30
stamp duty

หนังสือมอบอํานาจ
สําหรั บการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน)

(ยกเว้ นกรณีมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ซึ่งจะให้ หนังสือมอบอํานาจตามแนบที่กําหนดโดยผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์)
Power of Attorney for
Subscription of Newly Issued Shares of Bliss Intelligence Public Company Limited

(except for granting the power to custodians in which case the Power of Attorney from provided by custodians will be used)

เขียนที่...........................................................................

made at

วันที่............................................................................
date

ข้ าพเจ้ า...............................................................................................................(“ผู้มอบอํานาจ”) สัญชาติ ...........................................................
I/we

(“the “Grantor”) Nationality

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่................................................................................................................................
Identification no./passport no./juristic person no.

อยู่บ้านเลขที/่ สํานักงานอยู่ที่......................................................................................ถนน...........................................................................................................
residing at/having the registered address at no.

street

ตําบล/แขวง.......................................................................................................................อําเภอ/เขต...............................................................................................
sub-district

district

จังหวัด..............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................................................
province

postcode

ในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริ ษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) จํานวน ..........................................................................หุ้น
รายละอียดปรากฎตามใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึง่ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

as the shareholder of Bliss Intelligence Public Company Limited (the “Company”) holding shares in an amount of....................shares,
the details are included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Bliss Intelligence Public Company
Limited under its Rights Offering.

ขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................อายุ.....................................ปี
Hereby appoint Mr./Mrs./Ms.

Age years

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที.่ ............................................................................................อยู่บ้านเลขที.่ .....................................................
Identification no./passport no.

residing at no.

ถนน........................................................................ตําบล/แขวง........................................................................อําเภอ/เขต.........................................................
street

sub-district

district

จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................. (“ผู้รับมอบอํานาจ”)
province

postcode

(the “Attorney”)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ ......
เป็ นผู้ รั บ มอบอํ า นาจโดยชอบด้ วยกฎหมายดํ า เนิ น การแทนข้ าพเจ้ า ในการจองซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
.........................................................หุ้น รวมถึงมีอํานาจในการลงนาม แก้ ไข เพิ่มเติมข้ อความในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ชําระ
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดําเนินการใดๆ ทัง้ ปวง อันจําเป็ นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อ
ดําเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนข้ าพเจ้ าผู้มอบอํานาจได้ จนเสร็จการ
To be my/our Attorney-in-fact to act and perform on my/our behalf in connection with subscription of the Company’s newly issued
shares in an amount of............................................. Shares and be authorized to sign, amend or add any statement in the subscription form for
subscription of the Company’s newly issued shares, make subscription payment and perform any other acts or things that are
necessary or appropriate for the purpose of , or in connection with, subscription of the Company’s newly issued shares.

การใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปภายใต้ การมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้ ให้ ถือเสมือนว่า ข้ าพเจ้ าได้ กระทํา
ด้ วยตนเองทุกประการ
All acts and things done by the Attorney in the purported exercise of any power conferred by this Power of Attorney
shall for all purposes be valid and binding as if I/We had done the aforesaid myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signature

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signature

ผู้รับมอบฉันทะ/Attorney
(

)

ลงชื่อ/Signature

พยาน/Witness
(

)

ลงชื่อ/Signature

พยาน/Witness
(

)

