ที่ BT.033/2018
วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561
เรื่ อง แจ้ งกำรจัดตังบริ
้ ษัท กิจกำรร่วมค้ ำบลิส-ซีดบั เบิ ้ลยู จำกัด
เรี ยน กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท บลิส-เทล จำกัด (มหำชน) (“บลิส-เทล”) ขอแจ้ งให้ ทรำบว่ำ บริ ษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด (“บลิส อิน
โนเวชั่น”) บริ ษัทย่อย ซึ่งบลิส-เทล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ได้ ร่วมกับ บริ ษัท ซี.บี.เวิลด์ 95 จำกัด (“ซี.บี.เวิลด์ ”) และ บริ ษัท
เวลฟ์ คอมพีเท็นซี่ จำกัด (“เวลฟ์ ”) จัดตัง้ บริ ษัท กิจกำรร่วมค้ ำบลิส-ซีดบั เบิ ้ลยู จำกัด โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท กิจการร่ วมค้ าบลิส-ซีดับเบิล้ ยู จากัด
วันที่จดทะเบียน
22 มิถนุ ำยน 2561
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บำท (หนึง่ ล้ ำนบำท)
วัตถุประสงค์
ประกอบธุรกิจงำนจ้ ำงเหมำโครงกำรของกำรไฟฟ้ำนครหลวง
โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
บลิส อินโนเวชั่น ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 40 โดยมีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
1.
เป็ นผู้รวบรวม จัดทำเอกสำรตำมเงื่อนข้ อกำหนดของกำรประกวดรำคำฯ เพื่อ
ยื่นเสนอต่อ กำรไฟฟ้ำนครหลวง
2.
รับผิดชอบในหลักประกันซอง ( Bid Bond) และ หลักประกันกำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำ ( Performance Bond) ที่ต้องวำงไว้ เป็ นหลักประกัน กับ กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง ตำมเงื่ อ นไขกำรประกวดรำคำฯ และ ตกลงรั บ ผิ ด ชอบใน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ในกำรขอออกหลักประกัน
3. รับผิดชอบในกำรยื่นภำษี ทกุ ประเภท
ซี.บี.เวิลด์ ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 30 โดยมีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
1.
ให้ คำแนะนำติดต่อประสำนงำน ให้ คำปรึ กษำในกำรดำเนิ นงำนตำมที่กิจกำร
ร่ วมค้ ำได้ ดำเนินงำนในตำมโครงกำรนี ้ รวมทังมี
้ หน้ ำที่จดั เตรี ยมเอกสำรด้ ำน
พำณิชย์ ด้ ำนเทคนิค และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงำนโครงกำร ซึ่งจะต้ อง
เป็ นไปตำมเงื่อนไขข้ อกำหนดของ กำรไฟฟ้ำนครหลวง
2. ควบคุมดูแลกำรติดตังงำนโครงกำรให้
้
เป็ นไปตำมหลักวิศวกรรม
เวลฟ์ ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 30 โดยมีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
1.
ให้ คำแนะนำติดต่อประสำนงำน ให้ คำปรึ กษำในกำรดำเนินงำนตำมที่กิจกำร
ร่ วมค้ ำได้ ดำเนินงำนในตำมโครงกำรนี ้ รวมทังมี
้ หน้ ำที่จดั เตรี ยมเอกสำรด้ ำน
พำณิชย์ ด้ ำนเทคนิค และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงำนโครงกำร ซึ่งจะต้ อง
เป็ นไปตำมเงื่อนไขข้ อกำหนดของ กำรไฟฟ้ำนครหลวง
2.
ควบคุมดูแลกำรติดตังงำนโครงกำรให้
้
เป็ นไปตำมหลักวิศวกรรม
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กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจ
สถานที่ตงั ้

1. นำยธนบูลย์ ทองแตง
2. นำยจริ นทร์ ชัยวโร
3. นำยอณำฆินธร์ วิจิตรวรำณนนท์
นำยธนบูลย์ ทองแตง ลงลำยมือร่ วมกับ นำยจริ นทร์ ชัยวโร และนำยนำยอณำฆินธร์
วิจิตรวรำณนนท์ รวมเป็ นสำมคนและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
เลขที่ 99/235-6 หมูท่ ี่ 2 ซอยแจ้ งวัฒนะ 35 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี

ทังนี
้ ้ กำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น ไม่ใช่รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน แต่เป็ นรำยกำรได้ มำซึ่งทรัพย์สินตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญเข้ ำข่ำยเป็ นกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไป
ซึง่ สินทรัพย์ ที่มีมลู ค่ำต่ำกว่ำร้ อยละ 15 ตำมที่กำหนดในประกำศเรื่ องรำยกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สนิ บริ ษัทจึงไม่
มีหน้ ำที่ต้องจัดทำรำยงำนและเปิ ดเผยรำยกำรกำรเข้ ำทำรำยกำรและไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(นำงเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมกำรผู้จดั กำร
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