แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
Project Planning Service Public Company Limited
เสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
จํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขายหุน ละ [] บาท
(การจัดสรรหุนทีเ่ สนอขายเปนไปตามดุลยพินิจของผูจ ัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย / บริษัท)
โดยนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“mai”)
ระยะเวลาเสนอขาย : ตั้งแตวันที่ []
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

[]
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
28 มิถุนายน 2555
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ

[]
คําเตือน

“กอ นตัด สินใจลงทุน ผูลงทุนต องใชวิจ ารณญาณในการพิ จารณาขอมู ลรายละเอีย ดเกี่ ยวกั บผูอ อกหลักทรัพย และเงื่อ นไขของ
หลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความ
ครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของ
ขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย มี ข อ ความหรื อ รายการที่ เ ป น เท็ จ หรื อ ขาดขอ ความที่ ค วรต อ งแจ ง ใน
สาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนั้นมีผลบังคับใช มีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งนี้
ภายในหนึ่งป นับ แตวั นที่ไ ดรู หรือ ควรได รูวา แบบแสดงรายการขอมู ลการเสนอขายหลัก ทรั พยเ ปนเท็จ หรื อขาดข อความที่ ควรตอ งแจ งใน
สาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสํ าเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายและรางหนังสือชี้ช วนไดที่ศูน ยสารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิ ทยุ แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวั น
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0-2263-6499 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ปจจัยความเสี่ยง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ขอพิพาททางกฎหมาย
8. โครงสรางเงินทุน
9. การจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหวางกัน
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

หนา
1.0-1
2.0-1
2.1-1
2.2-1
2.3-1
2.4-1
2.5-1
2.6-1
2.7-1
2.8-1
2.9-1
2.10-1
2.11-1
2.12-1
2.13-1

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
3. ที่มาของราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

3.0-1
3.0-1
3.0-3
3.0-4
3.0-4
3.0-4

สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล

4.0-1

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงินระหวางกาล สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

คําจํากัดความ
บริษัท
PPSD
ตลาดหลักทรัพยฯ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ศูนยรับฝากหลักทรัพย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากัด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

