
 ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน)           เลขที่ใบจอง / Subscription No…………..…………
SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF BLISS INTELLIGENCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากดั (มหาชน) จํานวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 10 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

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 

วนัที่จองซือ้  20 กนัยายน 2564                     21 กนัยายน 2564                     22 กนัยายน 2564                     23 กนัยายน 2564                     27 กนัยายน 2564 
Date      September 20, 2021                   September 21, 2021                   September 22, 2021                    September 23, 2021    September 27, 2021   

ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details - please fill in the completed information) 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)………… ...............…….……………………. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder's Register No……..…………….……............... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย      เลขประจําตวัประชาชน.............................................   บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย       เลขที่ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง...................................................................... 
     Natural Person of Thai Nationality ID Card No.     Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย      เลขทะเบียนนิติบคุคล................................................   นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว     เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 
     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......................................................................................  จงัหวดั........................................................................................................ รหสัไปรษณีย์............................................................................. 
District      Province    Postal Code   
สญัชาติ........................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.)............................................................. 
Nationality      Occupation    Date of Birth (registration date) 
หมายเลขโทรศพัท์ผู้จองซือ้   บ้าน.......................................................................................................... โทรศพัท์เคลื่อนที่ ...................................................................................................................... 
Subscriber’s telephone number        Residence    Mobile Phone 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี..............................................................................     ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย      ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย    หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
Tax ID No.     Type of tax payment      Non Withholding Tax        Withholding Tax 
ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 2 กนัยายน 2564 จํานวน................................................................ หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั 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 
มีความประสงค์ขอจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากดั (มหาชน) ดงันี ้/  Hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows: 

รายละเอียดการจองซือ้ 
(Subscription details) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

The Offering Price 
(Baht per Share) 

จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) 
No. of Share Subscribed 

(Shares) 

จํานวนเงินที่ชําระ (บาท) 
Total Payment Amount (Baht) 

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร 
Total Payment Amount (in alphabets) 

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
0.02 

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จํานวน / Subscription for full entitlement 
รวม / Total 

 

หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี :้ (ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
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) 
   แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) นําหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้  

บริษัท................................................................................................ สมาชิกผู้ฝากเลขที่.... ...................................... นําใบหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ บญัชีเลขที่......................................... (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกบัชื่อบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะดําเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้แทน) 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) 

  นําใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ โดยให้ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลงั ผู้จองซือ้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) 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) ให้ออกใบหุ้นสําหรับหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญ
ดงักล่าวเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 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. 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by 
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque             เช็คบคุคล / Cheque             ดร๊าฟท์ / Draft             เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment 
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วนัที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………
กําหนดการชําระเงินด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค สามารถทาํได้ถึง 22 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เท่านัน้และจะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้
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

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ 
ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั 
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..........................................................................................ผู้จองซือ้ / Subscriber 
    (…................……………………………..……………………) 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / 
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. 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for new ordinary shares 
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber) 

วนัที่จองซือ้  20 กนัยายน 2564    21 กนัยายน 2564    22 กนัยายน 2564    23 กนัยายน 2564    27 กนัยายน 2564 
Date      September 20, 2021       September 21, 2021      September 22, 2021     September 23, 2021      September 27, 2021    
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Trinity Securities Company Limited received money from (name of Subscriber) .................................................................................................. 
เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากดั (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 

รายละเอียดการจองซือ้ 
(Subscription details) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

The Offering Price 
(Baht per Share) 

จํานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) 
No. of Share Subscribed 

(Shares) 

จํานวนเงินที่ชําระ (บาท) 
Total Payment Amount (Baht) 

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร 
Total Payment Amount (in alphabets) 

 จองซือ้น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
0.02 

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จํานวน / Subscription for full entitlement 
รวม / Total 

โดยชําระเป็น / made payable by     เช็คธนาคาร / Cashier Cheque    เช็คบคุคล / Cheque    ดร๊าฟท์ / Draft    เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment 
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วนัที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...………
 แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) นําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดออก  
    ใบหุ้นในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ เพ่ือผู้ฝาก / Issue a share certificate in the name of TSD for 

Depositors เลขที่สมาชิกผู้ฝาก /  Participant No. ……………………………………………………. 

 นําใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศนูย์รับฝากฯ  
    เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the 
    issuer account  number 600 for my/ our name 

  เลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ / Securities trading account number …………………………...…... 
  ใบจองซือ้เลขที่ / Subscription No. .............................................................................................. 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ / Issue the share certificate in the name of  
     subscriber 

……………………………………………………………. 
เจ้าหน้าทีผู่้รับมอบอํานาจ / Authorized Officer 

โดยสั่งจ่าย / โอนเงิน  “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากัด เพื่อการจองซือ้หุ้น”  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    Service Code : TNITY 
By order   / Transfer  “TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION”  Bangkok Bank PCL,  Service Code : TNITY 

 (แกไ้ขราคาใบจองซ้ือ)



BROKER 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที่ 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จาํกดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเีอสที จํากดั (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จํากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลักทรัพย์ เกยีรตินาคินภัทร จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD 
051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 
008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บริษัทหลักทรัพย์ จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จํากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จาํกดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 
015 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
224 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
225 บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จาํกัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์  อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB  SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด 
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จาํกัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 
329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จํากดั (เพื่อตราสารหนี)้ 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 
334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด  

THE HONGKONG  AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 
336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
305 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 
343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 
345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN 
328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
425 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 
 
 
 
 

ใบแทรก : แก้ไขราคาใบจองซือ้ 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท บลสิ อนิเทลลิเจนซ ์จำกดั (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 บลสิ อนิเทลลิเจนซ ์จำกดั (มหาชน) 
 BLISS INTELLIGENCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

  BLISS 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     01/09/2021 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    03/09/2021 

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

  1:10 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.02   

 กำหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     20/09/2021 - 27/09/2021 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ

ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          20/09/2021  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน  

 

 



ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับลูกค้า

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
        Registration Number/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับธนาคาร

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
        Registration Number/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

จาํนวนเงนิ / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จาํนวนเงนิ / Amount

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)



 
 

 

 

ท่ี BT020/2021 

 

วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 

 

เรื่อง  แจง้สิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท บลสิ อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั (มหาชน) 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 

1. หนังสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

2. ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั (มหาชน) 

3. ใบรบัรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกโดย บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จํากดั 

4. ใบนําฝากแบบ Bill Payment 

5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิัทผูอ้อก

หลกัทรพัย ์(Issuer Account) และแบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิติบุคคล 

6. หนังสือมอบอาํนาจสาํหรบัจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

7. แผนท่ีสถานท่ีรบัจองซ้ือและรบัเอกสารแสดงการชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2564 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ของ บริษัท บลิส      

อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อนุมัติการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไม่เกิน 

68,755,442,670 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อ

หุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 10 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 

0.02 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน  1,375,108,853.40 บาทน้ัน 

 

บริษัทฯ ไดว้นักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวนัท่ี 2 

กันยายน 2564 และมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการและ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท มีอาํนาจกาํหนดวนัจองซ้ือและชาํระค่าหุน้ โดยไดก้าํหนดวนัจองซ้ือและรบัชาํระเงินค่าซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใน

ระหวา่งวนัท่ี 20 – 27 กนัยายน 2564 (รวม 5 วนัทาํการ) 

 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุน ซ่ึงมีจํานวนตามท่ีระบุไวใ้น

ใบรบัรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกโดย บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จาํกดั (สิ่งท่ีส่งมา

ดว้ยลําดับท่ี 3) และบริษัทฯไดก้าํหนดรายละเอียดการออกและเสนอขาย พรอ้มทั้งการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไวใ้น

หนังสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ บริษัท บลสิ 

อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั (มหาชน) (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยลําดับท่ี 1) หรือหากมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อคุณเชษฐ เจียมวิจักษณ์ 

โทรศพัท ์02-026-3245 ต่อ 1977 หรือ 1931 

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

     

        ขอแสดงความนับถือ  

    

 

                 

(เพชรตัน์  ทองแตง)       

                                         กรรมการผูจ้ดัการ 
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หนังสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

ของ 

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จ ากดั (มหาชน) 

  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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หนังสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซื้ อหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท 

1. ช่ือและสถานทีบ่ริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จ ากดั (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรชักาลท่ี 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 

โทรศพัท ์ +66 02-026-3245 

Email ir@blissintelligence.co.th 

 

2. วนัเดือนปี และครัง้ท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามัญ

เพิม่ทุน 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครั้งน้ี

ไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 4/2564 เมือ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 และท่ีประชุมวสิามญั

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 

 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

ดว้ยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สัดส่วนการถือหุน้(Rights Offering) ในอัตราหุน้สามญัเดิม 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 10 หุน้สามัญเพิ่มทุน (ไม่สามารถ

จองเกินสิทธิได)้ ซ่ึงมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.02 บาท ในกรณีท่ีมีเศษทศนิยมของหุน้สามญัเพิ่
ิ
มทุนจากการค านวณให้

ปัดเศษน้ันท้ิง 

 

4. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการจองหุน้สามญัเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญั (Record Date) ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2564

และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ มีอ านาจในพิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้ี

สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) วนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมีต่อบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทั้งน้ีมิไดม้ีการแกไ้ขวนัก าหนด

รายชื่อแต่อยา่งใด 

 

5. ก าหนดการจองซ้ือและรบัช าระเงินค่าหุน้สามญั 

5.1. ก าหนดวนัจองซ้ือและการรับช าระค่าจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนวนัท่ี 20 กันยายน 2564 ถึง 27 กันยายน 

2564 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

5.2. สถานท่ีรบัจองซ้ืและรบัช าระค่าจองซ้ือ หุน้สามญัเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซ้ือ หุน้สามญัเพิ่มทุนได ้ณ ท่ีท าการของตัวแทนเพื่อรบัจองซ้ือ หุน้สามญัเพิ่มทุน 

(“ตวัแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ”) คือ 
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ฝ่ายปฏิบติัการ 

บริษัท หลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 

ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ์

เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์: 0-2343-9630-45 

โทรสาร : 0-2343-9687 

อีเมล ์: operdept@trinitythai.com 

กรณีน าส่งดว้ยตนเอง สามารถน าส่งไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ถึง 27 กนัยายน 2564 (รวม 5 

วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

(**ตวัแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ งดรบัเอกสารการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนทางไปรษณีย*์*) 

5.3. เง่ือนไขการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

5.3.1 กรณีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือน้อยกวา่สิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร 

ผูถื้อหุน้ท่ีแจง้ความประสงค์จองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีไดร้ับจัดสรร จะ

ไดร้บัจดัสรรทั้งจ านวนท่ีจองซ้ือ ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้สามญัเพิ่มทุนเกิดข้ึนในขั้นตอนของการจดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทุน ใหปั้ดเศษของหุน้สามญัเพิม่ทุนน้ันท้ิง 

5.3.2 เง่ือนไขการจองซ้ืออื่นๆ 

1) ในกรณีช าระค่าจองซ้ือหุน้ดว้ยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน

(ดร๊าฟท์) การช าระเงินค่าจองซ้ือจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู ้จ่ายท าการข้ึนเงินตามเช็ค

เรียบรอ้ยแลว้ และการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อ

รบัจองซ้ือฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือ ไดแ้ลว้เท่าน้ัน 

2) ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้ าการจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนแลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจอง

ซ้ือ 

3) หากผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือ ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือ หุน้สามัญเพิ่มทุน หรือมิไดป้ฏิบัติตาม

วิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือ และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดเพื่อให้

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือ ไดต้ามเง่ือนไข หรือบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ ไม่

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือได ้(ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามดว้ยเหตุท่ีมิใช่ความผิดของบริษัทฯ 

และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ) ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ตามท่ี

ก าหนด หรือจองซ้ือ ดว้ยวิธีการอื่นท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ ฉบบัน้ีหรือน าส่งเอกสารประกอบการจองซ้ือไม่ครบถว้น บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อ

รับจองซ้ือฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิในการจองซ้ือ หุน้สามัญเพิ่
ิ
มทุนดังกล่าว และบริษัทฯ 

และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมรายดงักล่าว 

4) ในกรณีท่ีผู ้จองซ้ือกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซ้ือ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่

สัมพันธ์กัน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการใชข้อ้มูลในเอกสาร

ประกอบการจองซ้ือ ตามท่ีเห็นสมควรในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณี

ดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ มีสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิในการ

จองซ้ือ หุน้สามญัเพิ่มทุน และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่

mailto:operdept@trinitythai.com
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จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมรายดังกล่าว ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดใ้ชส้ิทธิจองซ้ือ หรือมิไดใ้ช้

สิทธิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิการจองซ้ือ หุน้สามญัเพิ่มทุนครั้งน้ี 

5) ในกรณีหากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ต่างดา้วเกิน

กวา่จ านวนรอ้ยละ 49 ของ จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างดา้ว โดยผูถื้อหุน้ต่างดา้วอาจไม่ไดร้ับการ

จดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นวา่น้ัน บริษัทฯ จะไม่

ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดังกล่าว และผูถื้อหุ ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหาย

ใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้ น ทั้งน้ีบริษัทฯ โดยตัวแทน เพื่อรบัจองซ้ือฯ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือ

หุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอื ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบแก่ผูจ้องซ้ือ (ตามท่ีระบุใน

ขอ้ 5.6)  

6) ผูถื้อหุน้เดิมจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ เอง (ถา้มี) นอกเหนือจาก 

ค่าธรรมเนียมในการใชร้ะบบใบน าฝากแบบ Bill Payment  

7) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองการจองซ้ือหุน้มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้เดิม 

จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดร้ับ 

ใบรบัรองการจองซ้ือหุน้ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซ้ือ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

เท่าน้ัน หากผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิ ท่ีจะไดร้บั 

การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เขา้ดว้ยกันเป็นรายการเดียวกัน 

หรือระบุขอ้มูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซ้ือชุดเดียวกัน ผูจ้องซ้ืออาจไดร้ับจัดสรรหุน้ 

สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผู ้ถือหุน้ทุกหมายเลขรวมกัน และ 

บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซ้ือฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้

จอง ซ้ือตามท่ีเห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือรายดงักล่าว 

8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซ้ือ การช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้

สามญัเพิ่มทุน และเง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซ้ือ ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค 

หรือขอ้จ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ  

5.4. เอกสารประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือ

หุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัน้ี  

1) ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) ท่ีกรอกรายละเอียดการจองซ้ืออยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้น และชัดเจน โดยจะตอ้งระบุจ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซ้ือแต่ละรายตอ้งการจองซ้ือตามสิทธิ 

ตามท่ีแสดง ไวใ้นใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุน และตอ้งระบุจ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซ้ือ

ตอ้งการจองซ้ือเกิน กว่าสิทธิของตนอย่างชดัเจน พรอ้มลงลายมือชื่อผูจ้องซ้ือ และในกรณีท่ีผูจ้อง

ซ้ือเป็นนิติบุคคลจะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พรอ้มประทบัตราส าคญัของ

นิติบุคคล (ถา้มี) ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถยื่นใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรบัรองสิทธิการ

จองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ฉบบัเท่าน้ัน  

2) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 3) ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ และไดจ้ัดส่งไปทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมพรอ้มกบัหนังสือฉบบัน้ี ทั้งน้ีผูถื้อหุน้จะตอ้งแยกกรอกใบ

จองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ฉบบั ต่อใบรบัรองการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ฉบบัเท่าน้ัน  
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3) หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่  

- หลกัฐานการช าระเงินผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment ฉบบัจริง (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  

4) กรณีช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนดว้ยการโอนเงินผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment 

หรือ 

- เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดราฟท)์ (ท่ีสามารถเรียกเก็บ

ไดจ้ากส านักหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได ้ภายใน 1 วนัท าการเท่าน้ัน) โดยฝากผ่านระบบ

ใบน าฝาก แบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4) พรอ้มแนบใบน าฝากแบบ Bill 

Payment ฉบบัจริง ดงักล่าวมาดว้ย  

(กรุณาระบุเลขทะเบียนผู ้ถือหุน้ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อไดไ้ว ้

ดา้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน)  

4) ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก 

บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ จะคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีไม่ไดร้บัการ

จดัสรร ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (ATS) เขา้บญัชี ธนาคาร ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้ง

แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออม ทรัพยห์รือกระแสรายวนั เฉพาะ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากดั (มหาชน)โดยชื่อบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกบั ชื่อผูจ้องซ้ือหุน้หุน้สามญัเพิ่มทุน

เท่าน้ัน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5) เอกสารประกอบการแสดงตน  

- บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัร

พนักงาน รฐัวิสาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีไม่มี

บตัรประจ าตวั ประชาชน ใหแ้นบส าเนาเอกสารทางราชการอื่นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 

หลัก พรอ้มลงนาม รับรองส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ซ่ึงท าใหช้ื่อ ชื่อ

สกุล ไม่ตรงกับชื่อผูถื้อหุน้ท่ี ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 

(Record date) ท่ี 2 กันยายน 2564 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ให้

แนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ 

ชื่อสกุล เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

- บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ 

พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ส าเนาหนังสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 

3 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิติบุคคล

น้ัน และ ประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือ ส าเนาบตัร ขา้ราชการ หรือ ส าเนาบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือ ส าเนาใบต่างดา้วหรือ

ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ไดม้ีสัญชาติไทย) (แลว้แต่กรณี) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผูม้ี

อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือ

บริคณหส์นธิหรือหนังสือรบัรองของบริษัทท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ พรอ้มลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราส าคัญของนิติ
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บุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนา ใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี

อ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ส าเนาเอกสาร

ประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้ับการรับรองลายมือชื่อโดยเจา้หน้าท่ี 

Notary Public และรับรองความถูกตอ้งโดยเจา้หน้าท่ี สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน

ประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ  

6) หนังสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณี ท่ีมอบหมายให้

ผูร้ับมอบอ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้อบอ านาจ 

และผูร้ับมอบอ านาจ ตามขอ้ 5) (แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (สิ่งท่ีส่งมา

ดว้ยล าดบัท่ี 6)  

7) ส าหรับผูท่ี้ประสงค์จะฝากหุน้สามัญเพิ่มทุนไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 

600 ในนามผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรพัย์

เฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลักทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์( Issuer Account) เท่าน้ัน” 

และ “แบบสอบถาม ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิติบุคคล” เพื่อน าส่งใหแ้ก่ศูนยร์บั

ฝากหลกัทรพัย ์(สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 

5.5 การจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  

5.5.1 วิธีการจองซ้ือ และการช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และ 

ชดัเจน พรอ้มทั้งลงลายมือชื่อผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูร้บัมอบอ านาจ 

ตอ้งยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือ และช าระเงินค่าหุน้เต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือท่ีตัวแทนเพื่อรบัจอง 

ซ้ือฯ ภายในวนัและเวลาท่ีรบัจองซ้ือ และช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน ดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง 

ดงัต่อไปน้ี 

กรณีช าระดว้ยการโอนเงิน โดยจะตอ้งจ่ายช าระเต็มจ านวน (งดช าระค่าจองซ้ือหุน้ดว้ยเงินสด) ให้

ช าระเขา้บญัชี บริษัทหลักทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั เพื่อการจองซ้ือหุน้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

โดยรบัเอกสารจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ถึง 27 กนัยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 

- 15.30 น. โดยผูถื้อหุน้เดิมตอ้งช าระเงินผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 4) ผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เท่าน้ัน โดยกรอก ขอ้มูลใหค้รบถว้น

พรอ้มระบุ Ref.1 : เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลัก (ตามท่ีปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้

สามญัเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) และระบุ Ref 2 : เลขท่ีบตัรประชาชน/หนังสือ เดินทาง/ใบ

ต่างดา้ว  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรบัเงินสดเพ่ือช าระค่าจองซ้ือหุน้ 

- กรุณาฝากโอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตามสิทธิหรือน้อยกวา่สิทธิ  

กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดราฟท์) (ลง วนัท่ีใน

ระหว่างวนัท่ี 20 กันยายน 2564 ถึง 22 กันยายน 2564 เท่าน้ัน) ผ่านระบบใบน า ฝากแบบ Bill 

Payment  

เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดราฟท์) ดังกล่าวตอ้งสามารถเรียก

เก็บ เงินไดจ้ากส านักหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการของวนัท่ีในเช็คเท่าน้ัน โดยขีด

คร่อม เพื่อเขา้บญัชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สัง่จ่าย “บริษัทหลักทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากัด เพื่อ

การจองซ้ือหุน้" โดยเช็คดังกล่าวจะตอ้งลงวนัท่ีในระหวา่งวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ถึง 22 กนัยายน 

2564 และน าฝากเขา้บญัชี “บริษัทหลักทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากัด เพื่อการจองซ้ือหุน้” ธนาคารกรุงเทพ 
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จ ากัด (มหาชน) จ ากัด โดยผูถื้อหุน้เดิมตอ้งฝากผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment (สิ่งท่ีส่งมา

ดว้ยล าดับท่ี 4) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เท่าน้ัน โดยกรอกขอ้มูลให้

ครบถว้นพรอ้มระบุ Ref.1 : เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลัก (ตามท่ีปรากฏใน ใบรบัรองสิทธิการจอง

ซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 3) และระบุ Ref.2 : เลขท่ีบัตร ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง/ใบต่างดา้ว  

- ก าหนดเวลารบัจองซ่ือ กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตัว๋แลก

เงิน(ดราฟท)์ ระหวา่ง 20 กนัยายน 2564 ถึง 22 กนัยายน 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 

- กรุณาจ่ายเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดราฟท)์ จ านวน 1 ฉบบั 

ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตามสิทธิหรือน้อยกวา่สิทธิ 

- กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ตามท่ีปรากฏในใบรบัรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน (สิ่งท่ี 

ส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ไวด้า้นหลังของ

หลกัฐานการช าระเงิน  

เพื่ออ านวยความสะดวกในการโอนช าระค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษัทฯ ไดแ้นบใบน าฝากช าระ 

เงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment) (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

5.6 การคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในกรณีท่ีปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ 

บริษัทฯ โดยตัวแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ จะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ส่วนท่ีไม่ไดร้บั

การจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 7 วนัท าการ นับ

จากวนัปิดการจองซ้ือหุน้ ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (ATS) เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือตามท่ีระบุไว ้

ในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ทั้งน้ีในกรณีท่ี บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ในส่วนท่ี

ไม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายในระยะเวลา 7 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซ้ือหุน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ี

รบัผิดชอบในการส่งเงินคืนดงักล่าว และจะตอ้งท าการช าระดอกเบี้ ยใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี 

โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรและตอ้งช าระคืน นับจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา 

7 วนัท าการดงักล่าว จนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืน โดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามท่ีผูจ้องซ้ือระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้สามญั

เพิ่มทุน  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยวิธีการโอน

เงินอตัโนมติั (ATS) เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือได ้ตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน ไม่ว่าดว้ย

สาเหตุใดก็ตามท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของตวัแทน เพื่อรบัจองซ้ือฯ ตวัแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ จะด าเนินการ

ใหม้ีการคืนเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือ ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกิน

กว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซ้ือ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี

ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record 

date) ท่ี 2 กนัยายน 2564 กรณีการรบัคืนเงินเป็นเช็คน้ัน ผูจ้องซ้ือ จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการ

เรียกเก็บต่างส านักหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

ทั้งน้ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรผ่านระบบการโอนเงิน

อัตโนมัติ (ATS) เขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซ้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุน หรือส่งเช็คทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนใหผู้จ้องซ้ือตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 

ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ี 2 กันยายน 2564 ใหถื้อว่าผูจ้องซ้ือไดร้บัเงินค่าจองซ้ือใน

ส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยชอบ และผูจ้องซ้ือไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบี้ ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก

บริษัทฯและ/หรือ ตวัแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ อีกต่อไป  
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5.7 การสละสิทธิการจองซ้ือ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดใ้ชส้ิทธิจองซ้ือ หรือมิไดใ้ชส้ิทธิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือมิไดช้ าระเงินภายในระยะเวลาท่ี 

ก าหนดไว ้หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรบัจองซ้ือฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด บริษัทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้สละสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในครั้งน้ี  

5.8 วิธีการส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทุน  

5.8.1 ในกรณีท่ีผู ้จองซ้ือประสงค์จะฝากหุ ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู ้จองซ้ือมีบัญชีซ้ือขาย

หลักทรพัยอ์ยู่ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และบริษัทหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัช ี

จ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซ้ือฝากไวแ้ละออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนั

ปิด การจองซ้ือหุน้ ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง 

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) ไดท้ันทีท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้ของบริษัทฯ ท าการ

ซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์  

5.8.2 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ

จะด าเนินการน าหุน้ท่ีไดร้ับจดัสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

โดย ศูนยร์ับฝากหลักทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้เขา้บัญชีดังกล่าวในนามของผูจ้องซ้ือ และ

ออก หลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซ้ือหุน้ ซ่ึงในกรณีน้ี ผู ้

จองซ้ือ จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยฯ์ 

อนุญาตให ้หุน้ของบริษัทฯ ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยฯ์ ได ้ก็ต่อเมื่อผูจ้องซ้ือโอนหุน้ออก

จากบญัชีของ บริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 มาเขา้สู่บญัชีซ้ือขายหลักทรพัยข์องตนเอง

ก่อน และหากผู ้จองซ้ือตอ้งการถอนหลกัทรพัยด์งักล่าว สามารถติดต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซ่ึงจะมี

ค่าธรรมเนียมการ ถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราท่ีศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด (ทั้งน้ีผูจ้องซ้ือตอ้งกรอก

เอกสารเพิ่มเติม ประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีริษทัผูอ้อก

หลกัทรพัย ์(Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิติบุคคล ให้

ครบถว้นและยื่นพรอ้มใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  

5.8.3 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือประสงค์จะขอรับใบหุน้ในนามของผูจ้องซ้ือ ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์นฐานะนาย

ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนท่ีไดร้ับการจัดสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้ับการจัดสรรทาง 

ไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อ 

หุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ี 2 กนัยายน 2564ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่

วนัปิดการจองซ้ือหุน้ ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์

ฯ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซ่ึงผูจ้องซ้ืออาจไดร้บัใบหุน้ภายหลังจากท่ีหุน้ของบริษัทฯ ไดร้บัอนุมติัให้

เขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้  

ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนรายใดมิไดร้ะบุวิธีการท่ีจะใหบ้ริษัทฯ ส่งมอบหลกัทรพัยไ์วใ้นใบจองซ้ือหุน้

สามญัเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.8.3 แทน 

 

5.9 ขอ้มูลส าคญัอื่นๆ เกี่ยวกบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  

5.9.1 ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือจะไดร้บัหลักฐานการรบัฝากการจองซ้ือท่ีลงชื่อรบัจากเจา้หน้าท่ีผูร้บัจองซ้ือหุน้

เพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน  

5.9.2 ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมิไดใ้ชส้ิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน หรือมิไดช้ าระเงินตามวนัและเวลาท่ีก าหนด หรือ

เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดราฟท์) ท่ีสัง่จ่ายไม่สามารถเรียก

เก็บเงินไดต้ามวนัท่ีท่ีสัง่จ่าย บริษัทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสละสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ในครั้งน้ี  
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5.9.3 ชื่อผูจ้องซ้ือ และชื่อเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลักทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดียวกนั หากเป็นเลขบญัชีท่ีซ้ือขาย

หลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น จะท าใหไ้ม่สามารถฝากหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าวบรษิทัฯ 

ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ และจดัส่ง 

ใหก้บัผูจ้องซ้ือตามท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อไดท่ี้ระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนั

ปิด การจองซ้ือหุน้ (กรณีใบหุน้) ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาด 

หลักทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซ่ึงผูจ้องซ้ืออาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ีหุน้ของบริษัทฯ ไดร้บั 

อนุมัติใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้ ทั้งน้ี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าชา้

ดงักล่าวในทุกกรณี  

5.9.4. หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนมากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ไดร้บัช าระ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ไดร้บัจากการจองซ้ือเป็นหลกั  

5.9.5 หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ไดร้ับ

ช าระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละราย

ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร  

5.9.6 ผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ิทธิในการจองซ้ือจะตอ้งระบุรหสับริษัทหลกัทรพัย ์(ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจอง) ท่ีผูถื้อ

หุน้มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยอ์ยู ่และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้สามญัเพิ่มทุน 

ท่ีไดร้ับการจัดสรรเขา้บัญชีดังกล่าวใหถู้กตอ้ง โดยชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นใบจองซ้ือ 

จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกนักบัผูจ้องซ้ือ หากระบุรหสับริษัทหลกัทรพัย ์หรือเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยไ์ม่ 

ถูกตอ้ง หรือระบุเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น จะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้สามญัเพิ่มทุน 

เขา้บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ได ้ซ่ึงในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุน้ 

สามญัเพิ่มทุน หรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้สามญัเพิ่มทุนคืน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสง่ 

มอบหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกใบหุน้ตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของผูจ้องซ้ือ และ

จดัส่งใบหุน้ใหต้ามชื่อท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนั 

ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ี 2 กนัยายน 2564 ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการ 

จองซ้ือหุน้ ซ่ึงบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้ันวนัท า

การแรกของการซ้ือขาย  

 

6. วตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งหมดท่ีบริษัทออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแต่ละราย

ถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งน้ีมีผู ้จองซ้ือเต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 

1,375.11 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทุนในครั้งน้ีไปใชใ้นการช าระหน้ีเงินกูย้ืมต่างๆ 

จ านวน ประมาณ 390  ลา้นบาท ภายใน 31 ตุลาคม 2564 ส่วนท่ีเหลือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัธุรกิจในการ

ด าเนินโครงการต่างๆ 657.64 ลา้นบาท หากยงัมีเหลือเพียงพอบริษัทฯ จะน าไปใชส้ าหรบัการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

7. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 

7.1 เพื่อใชช้ าระหน้ีค่าสินคา้และเงินกูย้ืมต่างๆ  

7.2 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัธุรกิจโครงการภาครฐั หรือรองรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต 

 

8. นโยบายปันผล และสิทธิในการรบัเงินปันผล  

8.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแลว้ ทั้งน้ีถา้ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และ

การจ่ายเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนัยส าคญั 
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8.2 สิทธิของผูถื้อหุน้ 

ผูไ้ดร้ับหุน้เพิ่มทุนครั้งน้ีของบริษัทฯ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ

ประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 

 

9. รายละเอียดอ่ืนท่ีจ  าเป็นตอ่การประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุน 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเบื้ องตน้ของบริษัท 

 

1. ช่ือและสถานท่ีตั้งของบริษัท 

ชื่อ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ”) 

สถานท่ีตั้ง 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรชักาลท่ี 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 

โทรศพัท ์ +66 02-026-3245 

Email ir@blissintelligence.co.th 

 

2. ประเภทกิจการและลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทจ าแนกธุรกิจการใหบ้ริการออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม 

(Telecommunication Solution) 2.กลุ่มธุรกิจงานพฒันาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส ์( IT Solution)  

และ 3.ธุรกิจงานโครงสรา้งพื้ นฐาน (Infrastructure) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution) 

บริษัทประกอบธุรกิจใหบ้ริการติดตั้งและปรบัปรุงเครือข่ายสายสญัญาณโทรคมนาคมในโครงการ

ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงแบบสายใยแกว้ (Fiber Optical)  - FTTx เพื่อเชื่อมต่อสถานีฐานและ

เชื่อมโยงระบบสื่อสารของผูป้ระกอบการ  โดยขอบเขตการด าเนินงานและใหบ้ริการครอบคลุมการส ารวจ  

ออกแบบรายละเอียดข่ายสายเคเบิลใยแกว้ รวมถึงการจัดหาสายเคเบิลใยแกว้  และด าเนินการติดตั้งโดย

ยึดถือตามมาตรฐานของบริษัทผูว้่าจา้งเป็นส าคญั อีกทั้งบริษัทใหบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

ภายในอาคาร (In Building Coverage) เพื่อขยายและเพิ่มศักยภาพวงจรการสื่อสารในอาคาร เช่น พื้ นท่ี

ส านักงาน หา้งสรรพสินคา้ พื้ นท่ีคา้ปลีกต่างๆ อาคารสูง ขอบเขตของงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบวงจร 

ก าหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพื่อความเหมาะสม มีประสิทธภาพ และสะดวกในการจัดการติดตั้ง  

รวมถึงบริการการดูแลบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และโครงข่ายทั้งในรูปแบบการบ ารุงรักษาเมื่อเกิดความเสียหาย

หรือขอ้ผิดพลาด (Corrective Maintenance) และการดูแลรกัษาอุปกรณต์ามระยะเวลาท่ีก าหนด (Preventive 

Maintenance)  

2. กลุ่มธุรกิจกลุ่มบริการไอทีโซลูชัน่ (IT Solution) 

บริษัทใหบ้ริการท่ีครบวงจรตั้งแต่การใหค้ าปรึกษา การออกแบบโครงสรา้งพื้ นฐานระบบสารสนเทศ 

จัดหาอุปกรณ์ไอที เช่นการจ าหน่ายอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศ (Networking System) 

ไดแ้ก่ระบบหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร ์ระบบสื่อสารภายในองคก์ร ระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน

องค์กร ระบบจัดเก็บขอ้มูล ตลอดจนใหค้ าปรึกษาในการติดตั้งใชง้าน นอกจากน้ี บริษัทใหบ้ริการดา้น

ค าปรึกษา การออกแบบ พฒันาและการติดตั้งซอฟต์แวร ์ดิจิตอลมีเดีย โปรแกรมระบบปฏิบติัการดา้นต่างๆ

และจดัท าระบบแอพพลิเคชัน่ โดยโซลูชัน่ของบริษัทสามารถปรบัเปลี่ยนตามความตอ้งการของลูกคา้ตั้งแต่

ธุรกิจขนาดเล็ก  ขนาดกลางไปจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ ขอบเขตงานของบริษัทรวมไปถึงเรื่องการ

ด าเนินการฝึกอบรม ฝึกสอนและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ต่างๆให้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ งานโครงการเป็นองคป์ระกอบหลกัของการท าธุรกิจน้ี บริษัทใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งกบัการเกบ็

ขอ้มูล รายละเอียดความตอ้งการต่างๆ (requirements) ของลูกคา้ ท าความเขา้ใจในธุรกิจของลูกคา้และ

จดัท าขอ้เสนอทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทยใ์หต้รงกบัวตัถุประสงค ์บริษัทมีทีมงานขายท่ีมีความช านาญ

สูงเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้เสนอของโครงการเป็นท่ีเขา้ใจถูกตอ้ง ชดัเจน เมื่อมีการวา่จา้งเกิดข้ึน ฝ่ายการบริหาร

โครงการท่ีประกอบดว้ยผูจ้ัดการโครงการ ทีมงานผูช้ านาญการและทีมวิศวกรท่ีมีความสามารถ จะเขา้มา

รบัผิดชอบเพื่อใหส้ามารถด าเนินโครงการไดอ้ยา่งครบถว้น เหมาะสมและเสร็จสมบูรณ ์ 
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โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรพัยากรบุคคลขา้ราชการครู

และบุคคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่ึงในโครงการท่ีบริษัทใหบ้ริการ ซ่ึงโครงการน้ี

ประกอบดว้ยระบบส าคัญๆ อาทิ ระบบการจัดการเอกสารหลักฐาน ใหส้ามารถสืบคน้และสัง่พิมพ์ขอ้มูล

ประวติัท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบไฟล์ PDF ได ้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อรองรับการน าเขา้ขอ้มูลประวติัลูกจา้ง ท าใหม้ี

ขอ้มูลในการพิจารณาเลื่อนขั้นอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีความเป็นธรรมดว้ยบริบทของลักษณะงานแบบ

เดียวกนัในกลุ่มผูป้ฎิบติังานในโรงเรียนแต่ต่างสงักัด ระบบการออกค าสัง่ฯ  สามารถสรา้งรูปแบบค าสัง่  สัง่

ออกค าสัง่ ประกาศ หนังสือราชการและบญัชีแนบทา้ยค าสัง่ไดแ้ละเมื่อไดร้บัการยืนยนัความถูกตอ้งของค าสัง่

ผ่านระบบรายการต่างๆ จะไปต่อทา้ย ก.พ. 7 อัตโนมัติ ในส่วนระบบส่วนเพิ่มการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผูไ้ดเ้ลื่อนหน่ึงขั้น และไม่ไดเ้ลื่อนขั้นของแต่ละระดับ และออกบัญชีแนบทา้ย

ค าสัง่เลื่อนขั้นรายบุคคลประมวลผลเพื่อบนัทึกรายการลงก.พ. 7  และจดัท า จ.18 ควบคุมการใชเ้งินประจ าปี 

และระบบส่วนเพิ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณแ์ละเหรียญจกัพรรดิมาลา ระบบจะช่วยเตือนเกี่ยวกบัคุณสมบติั

การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ โครงการน้ีพัฒนาใหร้องรับการเชื่อมต่อจากระบบ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับบุคคลากร (ครูและลูกจา้ง) ในสถานศึกษาในภาพรวมของ

กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการพฒันาครูใหเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาท่ีแตกต่าง

กันและสรา้งความคล่องตัวในการบริหารงาน นอกจากน้ียงัรองรับการเชื่อมต่อระบบ Big Data ของส านัก

ยุทธศาสตรแ์ละประเมินผลเพื่อการบริหารจดัการการศึกษาของกรุงเทพฯอีกดว้ย  

3. กลุ่มธุรกิจโครงสรา้งพื้ นฐาน 

บริษัทใหบ้ริการทางวิศวกรรมและบริหารจดัการโครงการก่อสรา้ง (Engineering Procurement and 

Construction Management- EPCM) แบ่ ง งานได้เ ป็น  3  ลักษณะ  ได้แก่  งานออกแบบวิศวกรรม 

(Engineering) งานจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ (Procurement) และงานก่อสรา้ง (Construction) บริษัทจะ

ไดร้ับมอบหมายใหท้ าหน้าท่ีเป็นผูจ้ัดการโครงการของลูกคา้ ซ่ึงบริษัทจะมีหน้าท่ีบริหารเพื่อใหโ้ครงการ

เป็นไปตามตารางเวลาและงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยบริษัทจะด าเนินการบริหารอย่างเป็นองคร์วม ซ่ึงเริ่ม

ตั้งแต่งานดา้นการออกแบบวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และการก่อสรา้ง บริษัทจะช่วยลูกคา้ซ่ึงเป็นเจา้ของ

โครงการในการคัดเลือกผูร้ับเหมาและก ากับดูแลการท างานของผู ้รับเหมา  ใหค้ าปรึกษาในการคัดเลือก

ผูผ้ลิตและจดัส่งเครื่องจกัรและวสัดุอุปกรณ์ และควบคุมประสานงานใหก้ารจดัส่งเป็นไปตามตารางเวลา ใน

การบริการโครงการตามสญัญา บริษัทจะก าหนดมอบหมายใหม้ีผูจ้ดัการและทีมงานส าหรบัโครงการน้ันข้ึน 

ทีมงานจะคดัเลือกบุคคลากรท่ีเหมาะสมตามระดับประเภทโครงการและปฎิบติังานภายใตบ้งัคบับญัชาของ

ผู ้จัดการโครงการเพื่อใหเ้ป็นไปตามตารางเวลาและงบประมาณ โดยเน้นใหค้วามส าคัญในเรื่องความ

ปลอดภัย และคุณภาพงานเป็นหลักส าคัญท่ีสุดของการบริหารงานโครงการ โดยลูกคา้ของบริษัทสามารถ

วา่จา้งเพื่อใหบ้ริการเฉพาะส่วนงานได ้บริษัทเป็นผูร้บัเหมางานดา้ยวิศวกรรมโดยเน้นการใหบ้ริการแก่คู่คา้ท่ี

เป็นผูร้บัเหมาหลัก (main contractor) หรือท าการก่อสรา้งร่วมกบัผูร้บัเหมารายอื่นในลักษณะร่วมกันแบบ

ทั้ง Joint Venture  หรือ Consortium เป็นผูด้ าเนินการออกแบบ จดัซ้ือและควบคุมงานก่อสรา้งใหก้บัเจา้ของ

งาน ซ่ึงตอ้งรบัผิดชอบในส่วนของตน้ทุนใหม้ีประสิทธิภาพ งานโครงการของบริษัทท่ีใหบ้ริการทางวิศวกรรม

และบริหารจดัการ มีโครงการหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ โครงการน าสายไฟฟ้าลงใตดิ้น งานก่อสรา้งบ่อพกั

และท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าเพื่อแกไ้ขน ้าท่วม โดยใชเ้ทคโนโลยี Horizontal 

Directional Drilling (HDD) และ Open Cut (OC) งานก่อสรา้งสะพานU-Turn และโครงการการวางท่อลอด  

เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการงานโครงการจดัใหม้ีบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็ว

สูงในพื้ นท่ีห่างไกล (Zone C) กลุ่มท่ี2 ภาคเหนือ2 คลอบคลุม1,838 หมู่บา้น โดยชนะประมูลงานมูลค่า

1,998,499,999.96 บาทจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) โครงการมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 5 ปี 360 วนั ซ่ึงไดล้งนาม
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สญัญาเมื่อวนัท่ี15 มีนาคม 2562 ในนามกิจการร่วมคา้บลิส แพลนเน็ต ประกอบดว้ย บริษัทฯ และบมจ.แพ

ลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย ทั้งน้ีบริษัทฯ รบัผิดชอบในการด าเนินงานโครงการทั้งหมด และส่งมอบงาน

ตามสญัญาใหก้บักสทช. ประเภทของการบริการอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในพื้ นท่ีเป้าหมายกลุ่มท่ี2 ภาคเหนือ

2 จ าแนกเป็น 5 ประเภทบริการไดแ้ก่  

ประเภทท่ี 1 การจดัใหม้ีบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง (Wifi) หมู่บา้น จ านวน1,838 หมู่บา้น 

ประเภทท่ี 2 การจดัใหม้ีบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) จ านวน17 แห่ง  

ประเภทท่ี 3  

 

การจัดใหม้ีหอ้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Wrap) จ านวน

202 แห่ง 

ประเภทท่ี 4 การจดัใหม้ีบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงสาธารณะส าหรบัโรงเรียน 401 แห่ง  

ประเภทท่ี 5 การจดัใหม้ีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะส าหรบัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล (รพสต.) จ านวน 16 แห่ง 

 

ส านักงาน กสทช.ไดต้รวจรับระยะท่ี 1 เสรจ้สิ้ นเมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ ก าหนดให้

บริษัทฯ ด าเนินการระยะท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564   

 

สภาวะการแข่งขนั และ แนวโนม้อุตสาหกรรม 

ตลาดสื่อสารโดยรวม  

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท าใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศลดลง การใช้

บริการโรมมิ่งน้อยลง และหันมาติดต่อสื่อสารในช่องทางท่ีมีอัตราค่าบริการท่ีต า่กว่า แต่ในขณะเดียวกันมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดดว้ยการใหท้ างานหรือศึกษาท่ีบา้นท าใหป้ริมาณการใชอ้ินเทอรเ์น็ตและการใชบ้ริการสื่อสาร

ขอ้มูลเพิ่มข้ึน และเป็นผลใหมู้ลค่าของตลาดบริการสื่อสารโดยรวมในปี 2563 คาดว่าจะปรบัตัวลดลงจากปี 2561 

รอ้ยละ 0.4 หรือมีมูลค่าประมาณ 355,087 ลา้นบาท  

มูลค่าของตลาดบริการสื่อสาร 355,087 ลา้นบาท ประกอบดว้ย มูลค่าของตลาดยอ่ย 5 ตลาด ดงัน้ี  

• ตลาดบริการโทรศพัทป์ระจ า ท่ี 7,087 ลา้นบาท  

• ตลาดบริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 254,278 ลา้นบาท  

• ตลาดบริการอินเทอรเ์น็ตประจ า ท่ี 75,381 ลา้นบาท  

• ตลาดบริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ 2,064 ลา้นบาท  

• ตลาดบริการสื่อสารขอ้มูล 16,277 ลา้นบาท  

เมื่อน ามูลค่าของตลาดอุปกรณส์ื่อสารรวมกบัตลาดบริการสื่อสาร พบว่าตลาดสื่อสารโดยรวมในปี 2563 มี

มูลค่าประมาณ 605,108 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 2.3 

 

แนวโนม้เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม 

ปี2563 ท่ีผ่านการแข่งขนัยงัคงความรุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขนัในดา้นราคาส าหรบัการใชบ้ริการสื่อสาร

ขอ้มูล (Data) ต่อเมกะไบตท่ี์มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการสื่อสารขอ้มูลมีแนวโน้มเติบโตท่ี

ชะลอตวัลง ในขณะท่ีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเสียง (Voice) ก็ยงัคงหดตวัอยา่งต่อเน่ืองจากการท่ีผูบ้ริโภคไทยส่วนใหญ่

นิยมใชส้ื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหวา่งกนัแทนการโทรดว้ยเสียง ซ่ึงเป็นเทรนด์ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ยุค 3G ในปี 

2556 โดยท่ีความพรอ้มของเทคโนโลยี 5G จะท าใหผู้ป้ระกอบการเน้นเรื่องการส่งมอบความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

โดยแต่ละค่ายจะใชค้วามเป็นผูน้ าบรอดแบนด์อินเทอรเ์น็ตน าผลิตภณัฑท์ั้งในส่วนของ voice&data บรอดแบนด์ และ 

ดา้นดิจิทลัในระบบนิเวศดิจิทลัท่ีครบครนัของตวัเองมามดัใจผูบ้ริโภค  
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ภาพรวมของตลาดบรอดแบนด์มือถือน่าจะยังคงเติบโตต่อเน่ือง จากความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ

เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตเพื่อท่ีจะ “ออนไลน์”  ความเร็วของเครือข่าย ดว้ยเทคโนโลยี5Gน้ัน ท าใหก้ารตอบสนองรวดเร็ว

ข้ึน เพราะมีความหน่วงต า่ (low latency) สามารถตอบสนองไดไ้วถึง 1ส่วนพนัวินาที ในเรื่องของการรองรบัการรบัส่ง

ขอ้มูลสามารถท าไดเ้พิ่มข้ึนราวๆ 7เท่า หรือ 50 Exabytes ต่อเดือน ในขณะท่ีเทคโนโลยี 4G จะสามารถรับและส่ง

ขอ้มูลไดร้าว 7.2 Exabytesต่อเดือน ในดา้นความเร็วของเทคโนโลยี5G มีความเร็วมากกวา่ เทคโนโลยี4G ถึง 20เท่า 

ซ่ึงเร็วมากพอท่ีจะดูวีดีโอ  8K ออนไลน์แบบ 3 มิติ หรือดาวน์โหลดภาพยนตร3์ มิติ ไดภ้ายใน 6 วินาที นอกจากน้ีแลว้

เทคโนโลยี 5G ท าใหส้ามารถใชง้านคลื่นความถ่ีไดจ้นถึง 30GHz ซ่ึงเป็นความถ่ีย่านใหม่ท่ีไม่เคยมีการใชง้านมาก่อน 

และสามารถรองรบัจ านวนผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนประมาณ 10  เท่าจากท่ีสามารถรบัคนไดร้าว 1แสนคนต่อพื้ นท่ี 1ตาราง

กิโลเมตร เพิ่มข้ึนเป็น1ลา้นคนต่อพื้ นท่ี 1ตารางกิโลเมตร เทคโนโลยี 5G ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ

จ านวนมากผ่านอินเตอรเ์น็ต ซ่ึงจะเป็นปัจจยัเกื้ อหนุนการแข่งขนัแบบเน้นเรื่องของคุณภาพและความครบครนัของการ

ใหบ้ริการในระบบนิเวศดิจิทลัของแต่ละค่าย  เพิ่มศกัยภาพและความสรา้งสรรคต์่อยอดในหลากหลายธุรกิจการใชง้าน

ใหลู้กคา้พึงพอใจ และสรา้ง loyaltyส าหรบัฐานลูกคา้ของตนอยา่งยัง่ยืน  

ปี2564 ยงัเน้นในเรื่องของ Internet of Things (IoT) เพราะเทคโนโลยี 5G เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน

ในองค์รวม ไม่จ ากัดการใชง้านกับแค่อุปกรณ์มือถือแต่ยงัรวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีสามารถเชื่อมต่อได ้(connected 

devices) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้า ส านักงาน ระบบต่างๆใหเ้ป็นอจัฉริยะ การท่ีอุปกรณ์ต่างๆ ไดถู้กเชื่อมโยงทุกสิ่ง

ทุกอยา่งสู่โลกอินเตอรเ์น็ต ท าใหก้ารควบคุมการใชง้านอุปกรณต์่างๆสามารถสัง่ผ่านทางเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตได ้เช่น 

การเปิด ปิดอุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงจะน าไปสู่การรวบรวม และวิเคราะหข์อ้มูล (data) น าไปใชง้านใหเ้กิดประโยชน์

ต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมคา้ปลีก อุตสาหกรรมบนัเทิง เป็นตน้  

 

แนวโนม้อุตสาหกรรมไอทีดิจิทลั 

ยุคของการเปลี่ยนถ่ายจากยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคของดิจิทัล (Digital Transformation) ยงัคง

ด าเนินต่อไปในช่วง 2-3ปีขา้งหน้าน้ี เป็นผลมาจากการผลกัดนัระดบัมหภาค นับตั้งแต่รฐับาลไดจ้ดัตั้งกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (Ministry of Digital Economy and Society) ข้ึนแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology) เพื่อก าหนดนโยบายในการจดัการเปลี่ยนแปลง

ในทุกอุตสาหกรรมใหท้ันต่อยุคดิจิทัล หรือแมแ้ต่การผลักดนันโยบาย Thailand 4.0 ของรฐับาลในทุกภาคส่วนเพื่อให้

เกิดผลเป็นรูปธรรมในยุคของดิจิทลัน้ี การเกิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมาทดแทนเทคโนโลยียุคเก่า เกิดการเปลี่ยนถ่าย

ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในด้านต่างๆ เช่น Data Center, Cloud, Big 

Data/Analytics, IoT และ Software Defined Network (SDN) รวมถึงเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย (Cyber 

Security) 

ปี 2564 ยงัเป็นปีท่ีมีโครงการไอทีของภาครฐัใหญ่ๆ ด าเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรมและออกดอกออกผล

อยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการ National e-payment ท่ีรฐับาลผลกัดนัข้ึนตั้งแต่ในช่วงปี 2558 เพื่อใหม้ีระบบรองรบัการ

ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและ

โทรศัพท์มือถือท่ีขยายวงกวา้งข้ึน และมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม ตามแผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ ท่ีมุ่งหวงัเรื่องการยกระดบัให ้

digital payment เป็นทางเลือกหลกัในการช าระเงิน ซ่ึงจะมีนวตักรรมการช าระเงินใหม่ ๆ ตอบโจทยป์ระชาชนและภาค

ธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs และ e-Commerce  และยงัคงใหค้วามส าคัญกับความมัน่คงปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ 

และการดูแลคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม ควบคู่กนัไปดว้ย  ตัวอย่างเช่น บริการพรอ้มเพยท่ี์ภารรฐัผลกัดนัใหเ้กิด

น้ันไดช้่วยใหป้ระชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจท าธุรกรรมสามารถโอนเงินดว้ยการใชเ้บอรโ์ทรศัพท์มือถือ เลขบัตร

ประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ e-Wallet ID  นอกจากน้ีระบบพรอ้มเพยย์งัมีการพัฒนาต่อยอดใหเ้กิดบริการ

ใหม่ๆซ่ึงเป็นประโยชน์ เน้นความสะดวกสบาย ง่ายและรวดเร็วแก่ผูใ้ชบ้ริการ เช่น บริการช าระบิลต่างธนาคาร 

(cross-bank bill payment) การช าระเงินแบบไรเ้งินสดในรูปแบบใหม่ดว้ยมาตรฐาน Thai QR Code การขยายวงเงิน
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การโอนเงินทางออนไลน์ขา้มธนาคาร การบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) รองรบัการขายของออนไลน์ ท าใหม้ีความ

นิยมใช ้e-Payment ในไทยเพิ่มสูงข้ึนมากอยา่งต่อเน่ือง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รัฐบาลไดผ้ลักดันโครงการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ มากมาย ทั้ง

โครงการ “เราไม่ท้ิงกนั” (เงินเยียวยา 5,000 บาท) โครงการ “เราเท่ียวดว้ยกนั” “คนละครึ่ง” และล่าสุดโครงการ 

“เรารกักัน” และ “ยิ่งใชย้ิ่งได”้ โครงการเหล่าน้ีท าใหป้ระชาชนตอ้งเขา้มาใชร้ะบบดิจิทัลทั้งการลงทะเบียนหรือการ

ช าระเงิน ท าใหผู้ค้นในประเทศทุกระดบัทุกทอ้งท่ีคุน้เคยกบัการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจากโครงการ

เหล่าน้ีแลว้ยงัตอ้งใชโ้ปรแกรมเพื่อป้องกนัการระบาดของโควิดอย่าง โปรแกรม “ไทยชนะ” “หมอชนะ” หรือล่าสุดคือ  

“ไทยร่วมใจ” จนท าใหก้ารใช ้QR code การช าระเงินออนไลน์ไดก้ลายเป็นเรื่องปกติในสังคมแลว้ การใชบ้ริการ

ออนไลน์เป็นจ านวนมาก ทั้งการสัง่อาหารออนไลน์ การซ้ือของออนไลน์ รวมถึงการช าระเงินออนไลน์ ท่ีเพิ่มข้ึนจากปี

ก่อนๆ หลายสิบเท่าตัว ซ่ึงก็เชื่อว่าคนจ านวนมากก็มีพฤติกรรมคลา้ยกนั รา้นอาหารจ านวนมากตอ้งปรบัตวัใหบ้ริการ

ทั้งในรา้นและการสัง่อาหารออนไลน์ เราเห็นคนส่งอาหารค่ายต่างๆ จ านวนมาก มีรถมอเตอรไ์ซคส์่งอาหารวิ่งอยู่เต็ม

ถนน ฝ่ายนิติบุคคลในอาคารคอนโด หรือหมู่บา้นจดัสรรไดก้ลายเป็นไปรษณียส์าขาย่อยๆ ท่ีตอ้งคอยรบัจ่ายพสัดุท่ีผู ้

อยู่อาศัยสัง่มาในแต่ละวนัอยา่งมากมาย รา้นคา้ต่างๆ ตอ้งเพิ่มช่องทางการใหบ้ริการออนไลน์ข้ึนมา ทั้งรา้นสะดวกซ้ือ 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต เครื่องใชไ้ฟฟ้า พ่อคา้แม่คา้รายเล็กๆ ก็หนัมาท าการคา้ออนไลน์กนัมากข้ึน ทั้งในระบบอีคอมเมิรซ์เดิม

หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย 

นอกเหนือจากการปรบัเปลี่ยนกระบวนการรบัจ่ายเงินของภาครฐัสู่ e-Payment เต็มรูปแบบ เช่น การส่งเงิน

สวสัดิการใหป้ระชาชนโดยตรงผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรฐั หรือการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารโดยใชเ้ลขประจ าตวั

ประชาชน ท าใหป้ระชาชนกว่า 14 ลา้นคน ไดร้บัเงินอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว การบริหารของหน่วยราชการมีความ

โปร่งใส และยงัมีขอ้มูลประกอบการจดัท านโยบายใหค้วามช่วยเหลือและใหบ้ริการประชาชน รวมถึงภาคส่วนธุรกิจได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ขอ้มูลดิจิทัลท่ีไดก้ารท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆน้ีเป็นขอ้มูลในแบบรายการต่อรายการท่ีมีมูลค่าสูงสามารถ

น าไปต่อยอดไดใ้นดา้นการวางแผน การวางนโยบายต่างๆ หรือแมก้ระทัง่การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน

ดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างทันท่วงที ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงนโยบายหลักของรัฐในเรื่องการท าขอ้มูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data จาก

ฐานขอ้มูลรฐัท่ียงัคงไม่รวมศูนยม์ากกวา่ 800 ฐานขอ้มูล น ามาจดัเก็บ รวบรวม วิเคราะห ์เพื่อสรา้งประโยชน์ต่อยอดสู่

เศรษฐกิจและสงัคมโดยกวา้งต่อไป   

 

แนวโนม้อุตสาหกรรมโครงการโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

บทวิจัยกรุงศรีคาดว่าในปี 2564 ธุรกิจรับเหมาก่อสรา้งจะเติบโตเร่งข้ึน สอดคลอ้งกับมูลค่าการลงทุน

ก่อสรา้งโดยรวมท่ีคาดวา่จะขยายตวั 4.5-5.0% ในปี 2564 และ 5.0-5.5% ในปี 2565-2566 ปัจจยัขบัเคลื่อนมา

จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridors: EEC) รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีทยอยฟ้ืนตวัจะหนุนการก่อสรา้งท่ีอยูอ่าศยั  

มูลค่าการลงทุนก่อสรา้งภาครฐัคาดว่าจะขยายตัว 6.0-6.5% ในปี 2564 และ 6.5-7.0% ในปี 2565-

2566 ปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัจากการเร่งโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ต่อเน่ืองตามแผนปฏิบติัการดา้นคมนาคมขนส่ง

ระยะเร่งด่วนฉบบัล่าสุด พ.ศ. 2561 ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) มีมูลค่าการลงทุนดา้นโครงสรา้งพื้ นฐานโดยรวมทั้งสิ้ น 1.8 ลา้นลา้นบาท โดยโครงการส าคญัไดแ้ก่ 

โครงการก่อสรา้งท่ีเชื่อมโยงกบัพื้ นท่ี EEC มีมูลค่าการลงทุนสูงท่ีสุด คิดเป็นสดัส่วน 38.6% ของมูลค่าการ

ลงทุนก่อสรา้งภาครัฐทั้งหมด เป็นพื้ นท่ียุทธศาสตร์หลักซ่ึงโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกี่ยวเน่ืองส่วนใหญ่จะเริ่มทยอย

ก่อสรา้งในปี 2564 นอกจากน้ี รัฐบาลยงัเห็นชอบแผนยกระดับบางโครงการ เช่น การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบงัเพื่อ

เชื่อมโยง EEC ไปสู่ภาคใตแ้ละประเทศเพื่อนบา้น เพื่อหนุนไทยเป็น Hub การขนส่งอาเซียน ท าใหเ้กิดการพัฒนา

โครงการใหม่ เช่น การพัฒนาท่าเรือบก (Dry port) ซ่ึงก าหนดแลว้เสร็จภายในปี 2566-2567 การขยายโครงข่าย

คมนาคมท่ีเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในลักษณะของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal transport) โครงการ
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ก่อสรา้งในพื้ นท่ีอื่นๆ (ทั้งโครงการต่อเน่ืองและโครงการใหม่ท่ีจะเริ่มด าเนินการในปี 2564) ไดแ้ก่ โครงการรถไฟทาง

คู่ (สดัส่วน 29.7% ของมูลค่าการลงทุนก่อสรา้งภาครฐัทั้งหมด) และโครงการรถไฟความเร็วสูง (สดัส่วน 10.1%)   

มูลค่าการลงทุนก่อสรา้งภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอยฟ้ืนตัว โดยจะขยายตัว 1.0-1.5% ในปี 2564  1.5-

2.0% ปี 2565 และ 2.0-2.5% ปี 2566 จากปัจจยัหนุน ไดแ้ก่ การเร่งลงทุนโครงสรา้งพื้ นสรา้งภาครฐั จะเหน่ียวน า

งานก่อสรา้งภาคเอกชนใหข้ยายตวัตามโครงการ EEC ท่ีจะหนุนใหเ้กิดการก่อสรา้งโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม  

 

แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ปี 2564 

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ไดแ้สดงตัวเลขผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

ในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 ขยายตัวรอ้ยละ 7.5 ปรบัตัวดีข้ึนจากการลดลงรอ้ยละ 2.6 ใน

ไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรบัผลของฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 ขยายตวั

จากไตรมาสแรกของปี 2564 รอ้ยละ 0.4 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตวัรอ้ยละ 2.0 

ส าหรับเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 0.7–1.2 ฟ้ืนตัวอย่างชา้ ๆ จากการลดลงรอ้ยละ 

6.1ในปี 2563 แต่เป็นการปรบัลดจากรอ้ยละ 1.5 – 2.5 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยการขยายตวัในช่วงท่ีเหลอื

ของปียงัมีขอ้จ ากดัและปัจจยัเสี่ยงส าคญัๆ ประกอบดว้ย (1) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ท่ีมีความ

รุนแรงและยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (2) ขอ้จ ากัดดา้นฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ามกลางการ

ว่างงานท่ียงัอยู่ในเกณฑส์ูงและไดร้บัผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่ (3) ภาคการส่งออกและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมยงัมีความเสี่ยงท่ีจะไดร้ับผลกระทบจากการระบาดในพื้ นท่ีการผลิต รวมทั้งปัญหาขอ้จ ากดัในห่วงโซ่

การผลิตและโลจิสติกสร์ะหวา่งประเทศ และ (4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก อย่างไรก็

ตาม เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2564 ยงัมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวอย่างชา้ๆ โดยมีปัจจยัสนับสนุนจาก (1) การฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก (2) แรงขบัเคลื่อนจากการใชจ้่ายลงทุน และมาตรการเศรษฐกิจของภาครฐั (3) การ

ปรบัตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของรายไดภ้าคเกษตร และ(4) ฐานการขยายตวัในช่วงครึ่งหลงัของปี 2563 ท่ียงัอยูใ่นระดบั

ต า่กวา่เกณฑป์กติทั้งน้ี คาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้ในรูปดอลลาร ์สรอ. จะขยายตวัรอ้ยละ 16.3 การอุปโภคบริโภค

และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอ้ยละ 1.1 และรอ้ยละ 4.7 ตามล าดับ และการลงทุนภาครฐัขยายตัวรอ้ยละ 8.7 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยคาดวา่จะ อยูใ่นช่วงรอ้ยละ 1.0 - 1.5 และดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลรอ้ยละ 2.0 ของ GDP 

 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1. ความเสี่ยงดา้นการตลาด 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในปีท่ีผ่านมาส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ และเปลี่ยนแปลงก าหนดการประมูลงานของทั้งภาครฐัและเอกชน

ซ่ึงกระทบบริษัทในดา้นการจดัสรรทรพัยากร การรบัรูร้ายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษัท ท าใหบ้ริษัท

ตอ้งสรา้งความยืดหยุ่นในการด าเนินงานและมีการจัดท า แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อ

รองรับความเสี่ยงทั้งในดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน รวมถึงการประสานงาน สรา้งความร่วมมือกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจหลายรายใหใ้กลช้ิดมากข้ึน การเพิ่มฐานลูกคา้ใหก้ระจายตวัและหลากหลายทั้งภาครฐั รฐัวิสาหกิจ 

รวมถึงองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ท าใหบ้ริษัท ลดความเสี่ยงของการถูกยกเลิกสญัญาเน่ืองจากความผันผวน

ทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของภาครฐั บริษัทมีการกระจายฐานลูกคา้ไปยงักระทรวง

ต่างๆ หลายกระทรวงมากข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงจากการท่ีหน่วยงานน้ันๆ ถูกตัดทอนงบประมาณ การเพิ่ม

ความหลากหลายของการใหบ้ริการทั้งการใหบ้ริการค าปรึกษา การจดัหาอุปกรณไ์อที การรบังานซ่อมบ ารุง

ระบบโครงข่ายการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับงานท่ีเป็นการจัดซ้ือวัสดุสิ้ นเปลืองท่ีใชก้ับ

ระบบงานคอมพิวเตอร ์การบริการโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลผ่านระบบออนไลน์

ใหก้บัธุรกิจขนาดย่อย รวมถึงการติดตั้งงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชภ้ายในและภายนอกองค์กรน้ัน 
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ท าใหบ้ริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งสมดุล ไม่ผูกรายไดข้องบริษัทไวก้บัธุรกิจใด

มากเกินไป 

 

2. ความเสี่ยงทางดา้นการส่งมอบงานไม่ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ส าหรบังานดา้นโครงการของทางรฐับาลและรฐัวิสาหกิจ หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบงานใหก้บั

ลูกคา้ทันตามท่ีก าหนดในสัญญา บริษัทฯจะตอ้งถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกคา้ ท าใหโ้ครงการมี

ตน้ทุนสูงข้ึน บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงทางดา้นการปฏิบัติงานตามสญัญารวมถึงเง่ือนไขเวลาของการส่งมอบ

งานต่อลูกคา้เหล่าน้ัน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดังน้ันในการรับงานแต่ละ

โครงการของบริษัทฯ นอกจากจะใชข้อ้มูลต่างๆ จากเจา้ของโครงการมาประเมินและก าหนดระยะเวลาในการ

ด าเนินโครงการน้ัน บริษัทฯ ยงัจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ ความรูแ้ละความสามารถของบริษัทฯ ท่ีจะประเมิน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงและจะตอ้งน าปัญหาต่างๆ ท่ีเคยพบ มาปรบัปรุง

แผนการด าเนินโครงการใหร้อบคอบรัดกุมและเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินโครงการได้แลว้เสร็จตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน นอกจากน้ีได้

มอบหมายใหฝ่้ายวางแผนและบริหารงานโครงการของบริษัทฯ ท าการตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงาน

ในแต่ละโครงการอยา่งใกลช้ิด และรายงานความคืบหน้าและความเป็นไปของแต่ละโครงการ ใหผู้บ้ริหารของ

บริษัทรับทราบ ตลอดจนช่วยอ านวยการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ย่างทันท่วงที รวมถึงเพิ่ม

ขอ้ก าหนดในการวางเงินค ้าประกนัของผูร้บัเหมารายย่อยท่ีมารบังานกบับริษัทส าหรบัโครงการใหญ่ๆ เพื่อ

ป้องกันการส่งมอบงานไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลา  ท าใหก้ารจดัการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. ความเสี่ยงจากระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินท่ีไม่ไดต้ามก าหนดเวลา 

บริษัทวางมาตรการแกไ้ขปัญหาการคา้งช าระหน้ีของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานเร่งรัด

หน้ีสินเขา้มาดูแลปัญหาน้ีโดยเฉพาะ นอกจากน้ีบริษัทยงัมีนโยบายในการพิจารณาสถานภาพทางการเงิน

และสภาพคล่องของลูกคา้แต่ละรายก่อนการขาย และการใหบ้ริการ เพื่อลดปัญหาการคา้งช าระและหน้ีเสียซ่ึง

อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทไดใ้นอนาคต ในส่วนการก ากบัและติดตามการช าระหน้ีของลูกคา้ก็มีการดู

แยกย่อยลงไปในรายละเอียดของแต่ละโครงการ ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นลูกคา้ท่ีมีฐานะทาง

การเงินท่ีมัน่คง เช่น หน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ และองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีระบบ

การช าระเงินท่ีมีขั้นตอนมาก แต่ก็ไม่ท าใหค้วามเสี่ยงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัสูง 

 

4. ความเสี่ยงจากการประเมินตน้ทุนงานต า่กวา่ท่ีคาดการณไ์ว ้

บริษัท มีงานใหบ้ริการแก่ลูกค้าเป็นรายโครงการโดยมีการก าหนดราคาในอัตราคงท่ีของแต่ละ

โครงการ ดงัน้ันบริษัท ตอ้งมีการประเมินตน้ทุนงานใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะเสนอราคาแก่ลูกคา้ เพื่อท าใหบ้ริษทัฯ 

ไดร้บัอตัราก าไรตามท่ีไดค้าดการณไ์วห้ลงัโครงการแลว้เสร็จ โดยในการประเมินตน้ทุนงานดังกล่าว บริษัทฯ 

มีการจดัท าบญัชีแสดงปริมาณวสัดุ (Bill of Quantity) หรือบญัชีตน้ทุนการการท างาน (Pre-Cost) ซ่ึงมีการ

พิจารณาถึงชนิดและปริมาณวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชร้วมถึงตน้วสัดุอุปกรณ์  ตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนอื่นท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการท างาน  

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการตรวจสอบราคาว่าจา้งผูร้ับเหมาช่วงหรือราคาวสัดุกับผูจ้ัดจ าหน่ายอยู่

ตลอดเวลา และมีการพิจารณาค่าเผ่ือของตน้ทุนก่อนการเสนอราคาแก่ลูกคา้ และมีระบบการบริหารจดัการ

ตน้ทุนโดยหวัหน้าโครงการจะมีการประเมินตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงระหวา่งการท างานเป็นระยะ ซ่ึงท าใหบ้ริษัทฯ 

สามารถลดความเสี่ยงจากการท่ีมีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่ท่ีคาดการณไ์วไ้ด ้
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5. ความเสี่ยงจากการพิจารณาใหว้งเงินเครดิตและเรียกเก็บเงินกบัลูกคา้ 

เป็นความเสี่ยงท่ีหากเกิดข้ึนแลว้จะท าใหเ้กิดการช าระหน้ีท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด แนว

ทางแกไ้ขคือ ก าหนดมาตรฐานและนโยบายในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหก้ับลูกคา้แต่ละราย และก าหนด

เง่ือนไขการช าระเงินก่อนการเสนอราคาแต่ละโครงการ นอกจากน้ีบริษัทยงัติดตามทวงถามและควบคุมการ

บริหารลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ือง ก าหนดโนบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญแยกตามอายุของลูกหน้ีการคา้ กรณีท่ี

คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ มีการปรับการพิจารณาการใหว้งเงินสินเชื่อกับลูกคา้อย่างสม า่เสมอ ถ้า

ตรวจสอบพบความผิดปกติก็จะรีบด าเนินการติดตามพรอ้มทั้งหยุดการส่งสินคา้หรือใหบ้ริการจนกวา่จะไดร้บั

การช าระเงิน 

 

6. ความเสี่ยงจากการจดัหาเงินทุนเพื่อด าเนินงาน 

ในการรบังานโครงการใหญ่ๆ บริษัทอาจประสบปัญหาเรื่องการจดัหาเงินทุนเพื่อด าเนินธุรกิจ อีก

ทั้งเพื่อปรับโครงสรา้งทางการเงินใหม้ีระดับสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีเหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายในการ

จดัท าและวางแผนการด าเนินงานภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ ไวล้่วงหน้า รวมถึงการวางแผนจดัหาเงินทุน ทั้ง

จากแหล่งภายในกลุ่มบริษัท และจากสถาบนัการเงิน โดยในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโค

โรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยบริษัทไดป้รบัแผน และจดัหาเงินทุนระยะสั้นเพื่อแกไ้ข

ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดว้ยการไดร้ับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั 

ตามรายละเอียดรายการระหวา่งกนัท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางรายงานข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 

7. ความเสี่ยงในดา้นการท่ีตอ้งพึ่งพาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผูบ้ริหารระดับสูง และ

พนักงาน 

การรกัษาไวซ่ึ้งพนักงานเป็นปัจจัยส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของบริษัทใหไ้ดต้ามเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรและกระบวนการด าเนินงานเป็นส่วนประกอบหลักในการก าหนดขีด

ความสามารถท่ีจะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนคือการขาดผูเ้ชี่ยวชาญหรือ องค์

ความรูใ้นดา้นท่ีจะสนับสนุนการเติบโตใหก้บับริษัท การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

ท างาน ทั้งน้ีเพื่อรักษาบุคลากรหลักให้ท างานกับบริษัทต่อไปได้ บริษัทจึงได้เร่งพัฒนาและปรับปรุง 

กระบวนการท างาน พรอ้มทั้งมีการวางแผนการพฒันาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ารด าเนินงาน

ในการรบังานโครงการใหม่ๆ และการขยายกิจการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

 

3. ขอ้มูลรายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายอานุภาพ จามิกรณ ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. นางเพชรตัน์ ทองแตง  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายอิทธิ ทองแตง  กรรมการ 

4. นายธนบูลย ์ ทองแตง  กรรมการ 

5. นายพินิจ วุฒิพนัธุ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นางพรภทัร ์ วิฑูรชาติ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายพงศศ์กัด์ิ สุทธิศรีปก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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ผูบ้ริหาร 

1. นางเพชรตัน์ ทองแตง  กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายธนบูลย ์ ทองแตง  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

รายชื่อและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 

2564 

ล าดบั ผูถื้อหุน้ จ  านวนหุน้ % หุน้ 

1. นาย อฐั ทองแตง 620,000,000 9.02% 

2. น.ส. วิอร ทองแตง 440,000,000 6.40% 

3. นาย อิทธิ ทองแตง 295,400,000 4.30% 

4. นาย ประยุทธ หอสวา่งวงศ์ 281,016,100 4.09% 

5. นาย มนตรี เล็กวจิิตรธาดา 265,000,000 3.85% 

6. น.ส. กนานุช เล็กวจิิตร 249,117,815 3.62% 

7. นาง รชันีกร จินตกานนท ์ 200,000,000 2.91% 

8. นาย อติคุณ ทองแตง 180,000,000 2.62% 

9. นาง อนงค ์เจียรศิริกุล 106,240,000 1.55% 

10. นาย สมศกัด์ิ วยากรณว์ิจิตร 105,500,000 1.53% 

 ผูถื้อหุน้อื่นๆ 4,133,270,352 60.12% 

 รวม 6,875,544,267 100.00% 

 

4. ประวตัิการเพิ่มทุนและประวตัิการจา่ยเงินปันผล 

ประวติัการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  

ทุนช าระแลว้ (บาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ยอดตน้ปี 3,437,602,000.00 3,437,602,000.00 3,437,602,000.00 

เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบส าคญัแสดง 

สิทธิฯ 

- - 170,133.50 

เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั - - - 

ยอดปลายปี 3,437,602,000.00 3,437,602,000.00 3,437,772,133.50 

ประวติัการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา  

- ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2561 – 2563 
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5. ขอ้มูลของบริษัทและบริษัทในเครือ 

บริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จ  ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 1. ใหบ้ริการเกี่ยวกบัเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)  

2.ใหบ้ริการดา้นงานพฒันาระบบสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส ์(IT Solution)   

3.ใหบ้ริการดา้นงานโครงสรา้งพื้ นฐาน (Infrastructure) 

ท่ีอยูส่ านักงาน 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 

10250 

 โทรศพัท ์: +66 02-026-3245 

วนัท่ีจดทะเบียน จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัท่ี 8 กกนัยายน พ.ศ. 2547 

ทะเบียนเลขท่ี 0107547000818 

ข้ึนทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 

2547 

ทุนช าระแลว้ 

 

3,437,772,133.50 บาท (หุน้สามญัจ านวน 6,875,544,267 หุน้ ท่ีราคา

พารห์ุน้ละ 0.50 บาท) 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญัจ านวน 6,875,544,267 หุน้ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 

10400 

โทรศพัท ์: +66 02-009-9999 

โทรสาร :  +66 02-009-9991 

ผูส้อบบญัชี นายโกมินทร ์ลิ้ นปราชญา ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3675 หรือ  

นายจิโรจ ศิรโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5113 หรือ 

นส.กรรณิการ ์วิภาณุรตัน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7305 หรือ 

นส.นงลกัษณ ์พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4713 

บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั 

เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้นท่ี 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก  

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร : +66 2105 4661 

Fax : +66 2026 3760 

Email : audit@karinaudit.co.th 

ผูป้ระสานงานนักลงทุน 

สมัพนัธ ์

คุณพชัรวลยั อติชาทิพยจ์ินดา 

คุณเชษฐ เจียมวิจกัษณ ์

โทรศพัท ์: +66 02-026-3245 ต่อ 1931,1977 

Email : ir@blissintelligence.co.th 

เว็บไซตบ์ริษัท www.blissintelligence.co.th 

mailto:audit@karinaudit.co.th
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บริษัทยอ่ย 

ช่ือบริษัท บริษัท บลิส อินโนเวชัน่ จ  ากดั 

ประเภทธุรกิจ 1. ใหบ้ริการเกี่ยวกบัเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Solution)  

2.ใหบ้ริการดา้นงานโครงสรา้งพื้ นฐาน (Infrastructure) 

ท่ีอยูส่ านักงาน 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 

10250 

 โทรศพัท ์: +66 02-026-3241 

วนัท่ีจดทะเบียน จดทะเบียนบริษัท เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ทะเบียนเลขท่ี 0105556195713 

ทุนช าระแลว้ 

 

100,000,000 บาท (หุน้สามญัจ านวน 10,000,000 หุน้ ท่ีราคาพารห์ุน้ละ 

10 บาท) 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญัจ านวน   10,000,000 หุน้ 

สัดส่วนการลงทุนโดย

บริษัทใหญ่ 

รอ้ยละ 100 

 

ช่ือบริษัท บริษัท บลิส เอชเทค จ  ากดั 

ประเภทธุรกิจ จดัหาจดัจ าหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานสื่อสารและโทรคมนาคม 

รวมถึงงานโครงการพลงังานสะอาด 

ท่ีอยูส่ านักงาน 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 

10250 

 โทรศพัท ์: +66 02-026-3241 

วนัท่ีจดทะเบียน จดทะเบียนบริษัท เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2563 

ทะเบียนเลขท่ี 0105563004910 

ทุนช าระแลว้ 

 

500,000 บาท (หุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ ท่ีราคาพารห์ุน้ละ 10 บาท) 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญัจ านวน   50,000 หุน้ 

สัดส่วนการลงทุนโดย

บริษัทใหญ่ 

รอ้ยละ 100 

 

บริษัทร่วม 

ช่ือบริษัท บริษัท อินฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลยี กรุป๊ จ  ากดั 

ประเภทธุรกิจ ให้บริการพาณิชย์อิ เล็ กทรอนิกส์ (e-commerce) ตลาดกลางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์(e-marketplace) และ software solution 

ท่ีอยูส่ านักงาน 200 หมู่ท่ี 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 25 หอ้งเลขท่ี 

2503 ถนนแจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 โทรศพัท ์: +66 02-832-5515 

วนัท่ีจดทะเบียน จดทะเบียนบริษัท เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 
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ทะเบียนเลขท่ี 0125558027401 

ทุนช าระแลว้ 

 

241,666,670บาท (หุน้สามัญจ านวน 24,166,667หุน้ ท่ีราคาพาร์หุน้ละ 

10 บาท) 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญัจ านวน 24,166,667 หุน้ 

สัดส่วนการลงทุนโดย

บริษัทใหญ่ 

รอ้ยละ 35 

 

ช่ือบริษัท บริษัท กิจการร่วมคา้บลิส-ซีดบัเบิ้ ลยู จ  ากดั 

ประเภทธุรกิจ ด าเนินโครงการท่อรอ้ยสายไฟ สายสื่อสาร 

ท่ีอยูส่ านักงาน 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

 โทรศพัท ์: +66 02-026-3241 

วนัท่ีจดทะเบียน จดทะเบียนบริษัท เมื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 

ทะเบียนเลขท่ี 0125561017607 

ทุนช าระแลว้ 

 

400,000 บาท (หุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ ท่ีราคาพารห์ุน้ละ 100 บาท) 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ 

สัดส่วนการลงทุนโดย

บริษัทใหญ่ 

รอ้ยละ 30 
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ส่วนที่ 3 ขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี 

งบดุล 

 

 

 

 

 

  

งบการเงนิรวม

(หน่วย : ลา้นบาท)

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 32.17           2% 6.53             0% 14.52           1% 25.64        393% (7.99)           -55%

เงนิลงทุนชัว่คราว -               0% -               0% 0.45             0% -            (0.45)           -100%

ลกูหนีก้ารคา้ 209.94          14% 606.91          31% 244.42          10% (396.97)     -65% 362.50         148%

ลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ 109.43          7% 127.80          7% 148.23          6% (18.38)       -14% (20.43)         -14%

มลูคา่งานทีเ่สร็จแตย่ังไมถ่งึก าหนดช าระ 721.30          47% 710.30          37% 798.91          33% 11.00        2% (88.61)         -11%

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 10.39           1% -               0% 200.00          8% 10.39        (200.00)        -100%

สนิคา้คงเหลอื 25.54           2% 35.64           2% 165.40          7% (10.10)       -28% (129.77)        -78%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 122.14          8% 125.32          6% 92.41           4% (3.18)         -3% 32.91           36%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,230.90     80% 1,612.50     84% 1,664.33     69% (381.61)     -24% (51.83)         -3%

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม -               0% -               0% 416.79          17% -            (416.79)        -100%

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ -               0% -               0% -               0% -            

เครือ่งตกแตง่และอปุกรณ์ 6.19             0% 7.75             0% 8.87             0% (1.56)         -20% (1.12)           -13%

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 31.68           2% 31.76           2% -               0% (0.08)         0% 31.76           

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 6.59             0% 7.07             0% 6.38             0% (0.48)         -7% 0.69            11%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 0.26             0% 0.25             0% 0.14             0% 0.01          3% 0.11            84%

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกัน 267.40          17% 270.54          14% 306.43          13% (3.14)         -1% (35.89)         -12%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 0.29             0% 0.37             0% 1.42             0% (0.08)         -23% (1.05)           -74%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 312.40        20% 317.74        16% 740.03        31% (5.33)         -2% (422.29)        -57%

รวมสนิทรพัย์ 1,543.30     100% 1,930.24     100% 2,404.37     100% (386.94)     -20% (474.13)        -20%

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 385.79     25% 368.48          19% 123.07          5% 17.31        5% 245.41         199%

เจา้หนีก้ารคา้ 354.80          23% 586.43          30% 658.21          27% (231.63)     -39% (71.78)         -11%

เจา้หนีห้มนุเวยีนอืน่ 193.37          13% 242.47          13% 129.59          5% (49.10)       -20% 112.87         87%

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 180.00          12% 100.00          5% -               0% 80.00        80% 100.00         

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนด 0%

ช าระภายในหนึง่ปี 11.93       1% 11.89           1% 0.85             0% 0.03          0% 11.04           1299%

ประมาณการหนีส้นิหมนุเวยีน 58.82           4% 58.82           3% 50.53           2% (0.00)         0% 8.28            16%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,184.70     77% 1,368.09     71% 962.26        40% (183.39)     -13% 405.83         42%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 21.72           1% 24.63           1% 1.63             0% (2.91)         -12% 23.00           1414%

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีน

ส าหรับผลประโยชนพ์นักงาน 2.83         0% 2.27             0% 1.27             0% 0.55          24% 1.00            79%

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 0.48             0% 0.33             0% 0.12             0% 0.14          43% 0.22            184%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 25.03          2% 27.24          1% 3.01            0% (2.21)         -8% 24.23           804%

รวมหนีส้นิ 1,209.73     78% 1,395.33     72% 965.27        40% (185.60)     -13% 430.06         45%
-            

สว่นของผูถ้อืหุน้ 0% 0%

ทุนเรอืนหุน้ 0% 0%

ทุนจดทะเบยีน 3,781.31  245% 3,781.31       196% 3,781.31       157% -            0% -              0%

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 3,437.77  223% 3,437.60       178% 3,437.60       143% 0.17          0% -              0%

สว่นต า่กวา่มลูคา่หุน้

สว่นต า่กวา่มลูคา่หุน้สามัญ (1,426.44) -92% (1,426.44)      -74% (1,426.44)      -59% -            0% -              0%

ขาดทุนสะสม (1,677.76)      -109% (1,476.25)      -76% (572.07)        -24% (201.51)     14% (904.18)        158%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 333.57        22% 534.91        28% 1,439.10     60% (201.34)     -38% (904.18)        -63%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,543.30     100% 1,930.24     100% 2,404.37     100% (386.94)     -20% (474.13)        -20%

 30 มถินุายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562

 63/62  Q2-64/63 

เปลีย่นแปลง
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งบก าไรขาดทุน YoY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบก าไรขาดทุน ณ  ส้ินปี  

งบการเงนิรวม  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย : ลา้นบาท)

รายได ้

รายไดจ้ากการขาย 150.37                196.27                1.20                   (45.90)   -23% 195.07   16286%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 766.18                905.63                262.42                (139.45)  -15% 643.21   245%

รายไดอ้ืน่ 15.52                 24.12                 79.44                 (8.60)     -36% (55.32)   -70%

รวมรายได้ 932.07                1,126.02            343.06                (193.95)  -17% 782.96   228%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทุนขาย 150.97                175.13                9.50                   (24.17)   -14% 165.63   1744%

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 817.99                791.88                209.68                26.11     3% 582.19   278%

ตน้ทุนในการจัดจ าหน่าย 17.88                 21.44                 27.80                 (3.56)     -17% (6.36)     -23%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 79.48                 80.53                 62.16                 (1.06)     -1% 18.38     30%

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 734.08                0.59                   -                     733.49   124642% N.A

ตน้ทุนทางการเงนิ 30.66                 5.09                   0.42                   25.57     503% 4.66      1101%

รวมคา่ใชจ้า่ย 1,831.04            1,074.66            309.56                756.39   70% 765.10   247%

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทุน)จาก

    เงนิลงทุนในบรษัิทรว่มและกจิการรว่มคา้ (5.33)                  (243.74)               39.75                 -        N.A (283.49)  -713%

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิได้ (904.30)              (192.38)              73.25                   -        N.A (265.63)  -363%

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงนิได ้ 0.11                   (3.53)                  (0.22)                  -        N.A -        N.A

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ (904.18)              (195.91)              73.03                   -        N.A (268.94)  -368%

63/62  62/61 

เปลีย่นแปลง

งบการเงนิรวม 30 มถิุนายน 2564  30 มถิุนายน 2563  30 มถิุนายน 2562  31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ลา้นบาท)

รายได ้

รายไดจ้ากการขาย 9.49               115.84             98.32               -                (106.35)  -92% 17.52     18% -        

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 132.41            320.25             318.07             118.45            (187.84)  -59% 2.19      1% 199.62   169%

รายไดอ้ืน่ 4.43               8.57                12.04               42.83             (4.15)     -48% (3.47)     -29% (30.78)   -72%

รวมรายได้ 146.33           444.66             428.43             161.27           (298.34)  -67% 16.24     4% 267.15   166%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทุนขาย 9.33               113.33             73.78               -                (104.00)  -92% 39.55     54% -        

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 149.74            309.92             278.00             89.53             (160.18)  -52% 31.92     11% 188.47   210%

ตน้ทุนในการจัดจ าหน่าย 9.50               8.47                12.02               14.31             1.03      12% (3.55)     -30% (2.29)     -16%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 36.38             41.40               32.79               28.65             (5.02)     -12% 8.61      26% 4.14      14%

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 122.16            648.69             0.59                -                (526.53)  -81% 648.10   110221% -        

ตน้ทุนทางการเงนิ 20.59             12.77               0.03                0.10               7.82      61% 12.74     37471% (0.06)     -64%

รวมคา่ใชจ้า่ย 347.70           1,134.58         397.21             132.59           (786.88)  -69% 737.37   186% 264.62   200%

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทุน)จาก

    เงนิลงทุนในบรษัิทรว่มและกจิการรว่มคา้ (0.14)              (5.56)               (16.45)             10.18             -        N.A -        N.A (26.63)   -262%

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิได้ (201.52)         (695.48)           14.76               38.86             -        N.A (710.24)  -4811% (24.10)   -62%

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงนิได ้ 0.01               (0.77)               (0.65)               (1.04)              -        N.A -        N.A -        N.A

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ (201.51)         (696.25)           14.11               37.83             -        N.A (710.36)  -5033% (23.71)   -63%

64/63  62/61 

เปลีย่นแปลง

63/62
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อตัราส่วนทางการเงินที่ส  าคญั 

 

 

 

 

 

สรปุขอ้มลูทางการเงนิ 6 เดอืน ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ผลการด าเนนิงาน (ลา้นบาท)

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 141.90         916.55         1,101.90       263.62       

รายไดร้วม 146.33         932.07         1,126.02       343.06       

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ (201.51)        (904.18)        (195.91)        73.03        

งบแสดงฐานะการเงนิ (ลา้นบาท)

สนิทรัพยร์วม 1,543.30       1,930.24       2,404.37       1,799.39    

หนีส้นิรวม 1,209.73       1,395.33       965.27         163.36       

สว่นของผูถ้อืหุน้ 333.57         534.91         1,439.10       1,636.03    

หุน้หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัหุน้สามญั

จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกแบบและช าระเต็มมลูคา่ (ลา้นหุน้) 6,875.54       6,875.20       6,875.20       6,875.20    

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ (บาท) 0.05             0.08             0.21             0.24          

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) (0.03)           (0.13)           (0.03)           0.01          

เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท) -              -              -              -            

อตัราสว่นทางการเงนิ

อัตราก าไรสทุธิ (%) (1.38)           (5.72)           12.24           16.86        

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) (0.60)           (169.03)        (13.68)          4.46          

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (0.13)           (46.84)          (8.19)           4.06          

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 3.63             2.61             0.67             0.10          

อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) (10.78)          (30.50)          (39.02)          171.99       



                                                                                 ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จาํกัด (มหาชน)              เลขที่ใบจอง / Subscription No…………..………… 
SUBSCRIPTION FORM FOR COMMON SHARES OF BLISS INTELLIGENCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อผูถื้อหุน้เดิมของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 68,755,442,670 หุน้ 
  มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.20 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 10 หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

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 

วนัที่จองซือ้       20 กนัยายน 2564                     21 กนัยายน 2564                     22 กนัยายน 2564                     23 กนัยายน 2564                     27 กนัยายน 2564 
Date                    September 20, 2021                   September 21, 2021                   September 22, 2021                    September 23, 2021                   September 27, 2021          

ข้อมูลผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details - please fill in the completed information) 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)………… ...............…….……………………. เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที ่/ Shareholder's Register No……..…………….……............... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย             เลขประจาํตวัประชาชน.............................................   บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย       เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง...................................................................... 
     Natural Person of Thai Nationality ID Card No.                                                          Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No. 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย                    เลขทะเบียนนิติบคุคล................................................   นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว                  เลขทะเบียนนิติบคุคล..................................................................................... 
     Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.                                   Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No. 

บา้นเลขที่................................... ตรอก/ซอย................................................................... ถนน....................................................................แขวง/ตาํบล......................................................................................... 
Address                                     Lane/Soi                                                                      Road                                                                  Sub-District 
เขต/อาํเภอ......................................................................................  จงัหวดั........................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์............................................................................ 
District                                                                                             Province                                                                                                     Postal Code                                                  
สญัชาติ........................................................................................... อาชีพ......................................................................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.)............................................................. 
Nationality                                                                                       Occupation                                                                                                Date of Birth (registration date) 
หมายเลขโทรศพัทผ์ูจ้องซือ้                   บา้น.......................................................................................................... โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ...................................................................................................................... 
Subscriber’s telephone number        Residence                                                                                                 Mobile Phone 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี..............................................................................     ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย              ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย                         หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
Tax ID No.                                                                                                    Type of tax payment                                   Non Withholding Tax                        Withholding Tax 
ขา้พเจา้ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 2 กนัยายน 2564 จาํนวน................................................................ หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญั จาํนวน.............................................................หุน้ 
According to the Share Register Book as of September 2, 2021          I/We own                                                               shares, and have the rights to subscribe for                                             shares 
มีความประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั (มหาชน) ดงันี ้/  Hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows: 

รายละเอียดการจองซือ้  
(Subscription details) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

The Offering Price 
(Baht per Share) 

 
จาํนวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) 
No. of Share Subscribed 

(Shares) 

จาํนวนเงินท่ีชาํระ (บาท) 
Total Payment Amount (Baht) 

จาํนวนเงินเป็นตัวอักษร 
Total Payment Amount (in alphabets) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement  
0.02 

   

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จาํนวน / Subscription for full entitlement    

รวม / Total    
 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัตอ่ไปนี:้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
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) 
   แบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) นาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยใหอ้อกใบหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการให ้ 

บริษัท................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขที่.......................................... นาํใบหุน้เขา้ฝากไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ บญัชีเลขที่......................................... (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกบัชื่อบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนั้นจะดาํเนินการออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้แทน) 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) 

  นาํใบหุน้เขา้ฝากบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์โดยใหอ้อกใบหุน้สาํหรบัหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้ับ บริษัท ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยเขา้บญัชขีองบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซือ้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด) 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) 

  แบบรบัใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นสาํหรบัหุ้นสามัญที่ไดร้บัการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับขา้พเจา้ โดยขา้พเจ้าอาจไดร้บัใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุ้นสามัญ
ดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและอนุญาตใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 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. 

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by 
 เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque             เช็คบคุคล / Cheque             ดร๊าฟท ์/ Draft             เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment 

เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วนัที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...……… 

กาํหนดการชาํระเงินด้วยเช็ค ดร๊าฟท ์หรือ แคชเชียรเ์ช็ค สามารถทาํได้ถึง 22 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. เท่าน้ันและจะตอ้งทราบผลการเรียกเก็บไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัทาํการเท่านัน้ 

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 

 
 
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุน้สามญันี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรยีบรอ้ยพรอ้มเช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค/ 
ดร๊าฟท/์ ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก เช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค/ ดรา๊ฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญั 
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..........................................................................................ผูจ้องซือ้ / Subscriber 
                                                                                                                                                             (…................……………………………..……………………) 

การลงทุนในหลักทรัพยย์่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพยค์วรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / 
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. 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน / Receipt for subscription for new ordinary shares 
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber) 

วนัที่จองซือ้       20 กนัยายน 2564                     21 กนัยายน 2564                     22 กนัยายน 2564                     23 กนัยายน 2564                     27 กนัยายน 2564 
Date                    September 20, 2021                   September 21, 2021                  September 22, 2021                   September 23, 2021                   September 27, 2021          
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จาํกดั ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Trinity Securities Company Limited received money from (name of Subscriber) .................................................................................................. 
เพ่ือจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 0.02 บาท / For a subscription of the new ordinary shares of Bliss Intelligence Public Company Limited at Baht 0.02 
Baht per shares 

รายละเอียดการจองซือ้  
(Subscription details) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

The Offering Price 
(Baht per Share) 

 
จาํนวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) 
No. of Share Subscribed 

(Shares) 

จาํนวนเงินท่ีชาํระ (บาท) 
Total Payment Amount (Baht) 

จาํนวนเงินเป็นตัวอักษร 
Total Payment Amount (in alphabets) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement  
0.02 

   

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จาํนวน / Subscription for full entitlement    

รวม / Total    

โดยชาํระเป็น / made payable by     เช็คธนาคาร / Cashier Cheque             เช็คบคุคล / Cheque             ดร๊าฟท ์/ Draft             เงินโอนผ่าน Bill Payment / Transfer via Bill Payment 

เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วนัที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….……....................................………….. สาขา / Branch………………………………...……… 

 แบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) นําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง โดออก   
    ใบหุน้ในนาม บจ. ศนูยร์บัฝากฯ เพ่ือผูฝ้าก / Issue a share certificate in the name of TSD for 

Depositors เลขที่สมาชิกผูฝ้าก /  Participant No. ……………………………………………………. 

 นําใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพยส์มาชิกผู้ฝากเลขท่ี 600 ในนาม บจ. ศนูยร์บัฝากฯ   
    เพ่ือขา้พเจา้ / Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the  
    issuer account  number 600 for my/ our name 

  เลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์/ Securities trading account number …………………………...…... 
  ใบจองซือ้เลขที่ / Subscription No. .............................................................................................. 

 แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ / Issue the share certificate in the name of   
     subscriber 

  
……………………………………………………………. 

 เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอาํนาจ / Authorized Officer 
 

โดยสั่งจ่าย / โอนเงิน  “บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จาํกัด เพ่ือการจองซือ้หุ้น”  ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)    Service Code : TNITY 

By order   / Transfer  “TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION”  Bangkok Bank PCL,  Service Code : TNITY 



BROKER 

ผู้ฝากเลขที ่
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพยทิ์สโก้ จาํกดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบเีอสที จาํกดั (มหาชน) 

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลักทรัพยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลักทรัพย ์บียอนด ์จาํกัด (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าล ์จาํกัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่า จาํกัด (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภัทร จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จาํกัด 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD 

051 บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 บริษัทหลักทรัพย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย ์เมอรริ์ล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จาํกดั (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลักทรัพย ์เมอรช่ั์น พารท์เนอร ์จาํกัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลักทรัพยบ์ัวหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพยธ์นชาต จาํกัด (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225 บริษัทหลักทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จาํกัด 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 

 

บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย ์เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย ์ อารเ์อชบี  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

RHB  SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย ์ซิตีคอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอรป์อเรช่ัน จาํกดั (เพื่อตราสารหน้ี) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพยส์นิ  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอรป์อเรช่ัน จาํกัด  

THE HONGKONG  AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จาํกัด (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จาํกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยส์นิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด (มหาชน)  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพยส์ิน) 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยส์นิ) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTODAIN 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับลูกค้า

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
        Registration Number/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับธนาคาร

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
        Registration Number/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

จาํนวนเงนิ / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จาํนวนเงนิ / Amount

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน  

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานท่ีเกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติท่ี 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ท่ีอยูถ่าวร........................................................................................................................................................................................................... 

      จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                     

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี) 

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถื้อหุน้ชาวสหรัฐ............................................ 

 -  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

 

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์  

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



    สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ ...... 
 
 

 
 
 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 

สําหรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จาํกัด (มหาชน) 
(ยกเว้นกรณีมอบอํานาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ซึ่งจะให้หนงัสือมอบอํานาจตามแนบที่กําหนดโดยผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์) 

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) 

 
        เขียนท่ี........................................................................... 

         made at 
วนัท่ี............................................................................ 
date 
 

ข้าพเจ้า...............................................................................................................(“ผู้มอบอํานาจ”) สญัชาติ ........................................................... 
I/we          (“the “Grantor”) Nationality 

เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี................................................................................................................................ 
Identification no./passport no./juristic person no. 
อยู่บ้านเลขท่ี/สํานกังานอยู่ที่......................................................................................ถนน........................................................................................................... 
residing at/having the registered address at no.                street 
ตําบล/แขวง.......................................................................................................................อําเภอ/เขต............................................................................................... 
sub-district         district 
จงัหวดั..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................. 
province       postcode 

 
ในฐานะผู้ ถือหุ้นสามญั ของบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน ..........................................................................หุ้น 

รายละอียดปรากฎตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ซึง่เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม (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. 

ขอมอบฉนัทะให้ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................อาย.ุ....................................ปี    
Hereby appoint Mr./Mrs./Ms.               Age years 

เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี.............................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี......................................................     
Identification no./passport no.       residing at no. 
ถนน........................................................................ตําบล/แขวง........................................................................อําเภอ/เขต......................................................... 
street      sub-district                district 

จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................. (“ผู้ รับมอบอํานาจ”) 
province                                  postcode                       (the “Attorney”) 

 

 

 

 

อากรแสตมป์  
30 บาท 
Baht 30  

stamp duty 



    สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดบัที่ ...... 
 
 
เ ป็นผู้ รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายดําเนินการแทนข้าพเจ้า ในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน

.........................................................หุ้น รวมถึงมีอํานาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชําระ

ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดําเนินการใดๆ ทัง้ปวง อันจําเป็นและสมควรท่ีเก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ หรือเพื่อ

ดําเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้จนเสร็จการ 

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. 

การใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปภายใต้การมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบบันี ้ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทํา

ด้วยตนเองทกุประการ 

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. 

 

 

 

ลงช่ือ/Signature        ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                 (           ) 
 
 

ลงช่ือ/Signature        ผู้ รับมอบฉนัทะ/Attorney 
                         (                     )                 
 
 

ลงช่ือ/Signature       พยาน/Witness 
                         (                    )                 
 
 

ลงช่ือ/Signature       พยาน/Witness 
                       (                  )         
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