บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษวา
Project Planning Service Public Company Limited มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 381/6 ซอยพระรามเกา 58 (ซอย 7 เสรี 7)
ถนนพระรามเกา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลง กรุง เทพฯ 10250 โทรศัพ ท 0-2718-2785-9 โทรสาร 0-2300-5545-6
ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด
(มหาชน)
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: จํานวน 120,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไว
: หุนละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขาย
: [] บาทตอหุน
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
: []
ระยะเวลาขาย
: ตั้งแตเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ []
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรรตามดุลย
พินิจ ของผูจัด จํา หน ายหลักทรัพย และไม มีก ารเสนอขายให กับ ผูจ องซื้อ รายย อยหรือ ประชาชนเปน การทั่ วไป
เนื่องจากจํานวนหุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจํา นวนจํ ากัด และไมเพี ยงพอตอการเสนอขายต อประชาชนเป นการ
ทั่วไป ทั้งนี้สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

:
:

[] หุน
[] หุน

ทั้ ง นี้ ผูจั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยขอสงวนสิท ธิ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํา นวนหุนสามั ญที่จั ดสรรให แก ผูลงทุนแตละประเภท เพื่อ ใหก ารจองซื้อหุ นสามัญครั้ง นี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย หมายถึง ผูจ องซื้อประเภทบุ คคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล
ทั่วไปที่เปน หรือเคยเปน หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิช
ธนกิ จ ลูกค าที่ทํ าการซื้ อขายหนว ยลงทุน เป นตน ลูกคา ที่ไ ดมารว มรับ ฟงข อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย ของ
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บริษั ท โปรเจค แพลนนิ่ ง เซอรวิ ส จํ า กั ด (มหาชน) หรือ บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ ท างธุ รกิ จ กั บ ผูจั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุน ดานขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคา /
ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ปจจุบัน หรือผู
ที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือธุรกิจ
อื่น ๆ ในเครือ ของผูจั ด จํ า หนา ยหลัก ทรัพ ย เป นต น และในกรณีที่ เป น นิ ติ บุ ค คลจะรวมถึ ง ผูถื อ หุ น และ/หรือ
ผูบริหาร และ/หรือพนัก งานของบุ คคลขา งต นที่ จองซื้อ หุน ผานผูจั ดจํ าหนายหลักทรัพย ตามข อ 5.2 ทั้ งนี้ ไม
รวมถึ งการจัดสรรใหแ กตนเอง ผูบริหาร ผูถื อหุนรายใหญ ผูมี อํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอ ยของ
ตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวี ธีการในการจัดจํา หนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กั นยายน 2552
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับ ผูจั ดการการจัด จํา หน ายและรับ ประกั นการจํ าหนา ย ผูมีอุ ปการคุณของผูจั ดการการจัด จํา หน ายและ
รับประกันการจําหนาย จะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจํา หนาย หรือ ที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชัก ชวนใหเป น
ลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ดวย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (ก) ถึง (ฏ)
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ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก)
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทําคุณประโยชน ใหคําแนะนํา หรือ
ใหความชวยเหลือในทางใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ตอบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูจําหนายวัตถุดิบ พันธมิตรทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธทางการคา สถาบัน
การเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา
ของบริษัท ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ และบุคคล
ธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
ขางตน ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุ ม บริษั ทใหญ และผูที่ เกี่ ยวข องกับบริษั ทตามที่ กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยผูมีอุปการคุณดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) เทานั้น
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ
บริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทจะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัท
ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ตอไป ทั้ งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมน ท จํากัด ในฐานะที่ปรึก ษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทแลว พบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตาม
ขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอผูมีอุปการคุณ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทแลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ
การกระจายหุ น รายย อ ยดั งกลา ว และบริษั ท จะดํ า เนิน การให ต ลาดหลัก ทรัพ ย แห ง ประเทศไทย รับ หุ น เป น
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนด
หามผูถือหุนที่ ถือหุนกอนวั นที่บริษัทฯ เสนอขายหุ นตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพย ที่อาจแปลงสภาพเปนหุ น
จํ า นวนรวมกั น เท า กั บ รอ ยละ 55 ของทุ น ที่ ชํ า ระแลว ภายหลัง การเสนอขายในครั้ง นี้ อ อกขายภายในกํ า หนด
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของ

หนาที่ 3.0 - 3

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพย
ที่ถูกสั่งหา มขายไดใ นจํานวนรอยละ 25 และเมื่อ ครบกําหนด 1 ปให บุคคลที่ถูก สั่งหามขายสามารถขายหุนหรือ
หลักทรัพยที่ถูกหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทจะ
กระทํามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวน
เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลัก
หลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยัน
บริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอน
หุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุน
นั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
วิธีการกําหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ คือการคํานวณกําไรตอหุน โดยใชกําไรสุทธิสําหรับงวด [] เทากับ []
ลานบาท หรือคิด เป นกํา ไรสุทธิต อหุน เท ากับ [] บาทต อหุ น (จํานวนหุ นที่ใ ชใ นการคํา นวณมาจากจํานวนหุ นทั้ง หมด
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ มทุนครั้งนี้ ซึ่งเท ากับ 400,000,000 หุน) ทําใหสามารถคํ านวณคา Price/Earnings
Ratio (P/E) ของบริษัทไดเทากับ [] เทา สําหรับราคาเสนอขายที่ [] บาทตอหุน
3/1 ขอมูลทางการเงินที่ประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของบริษัท
ที่จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่..........ถึง......... โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตลาดรองที่ ราคาเฉลี่ย1/
บริษัท
หมวดธุรกิจ
P/E (เทา)
จดทะเบียน
(บาท)

ที่มา:
หมายเหตุ: 1/ เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขาย

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุน และวิ ธี ก ารจั ด สรรหุ น ตามที่ ระบุ ไ ว ในหนั งสือ ชี้ ช วนฉบั บนี้ ต ามความเหมาะสม ในกรณีที่เ กิ ด ปญหา อุป สรรค หรือ

หนาที่ 3.0 - 4

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กระทําผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท []
สํานักงานใหญ : []
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท []
สํานักงานใหญ : []
บริษัท []
สํานักงานใหญ : []
บริษัท []
สํานักงานใหญ : []
บริษัท []
สํานักงานใหญ : []
หากไมไดกลาวถึงผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
รายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ จะรวมเรียกผูจั ดการการจั ดจํา หน ายและรับประกั นการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจําหนายวา “ผูจัดจําหนายหลักทรัพย”
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
ก. เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 120,000,000 หุน (หนึ่งรอยยี่สิบลานหุน) ตาม
ราคาที่ปรากฏในขอ 1.1 โดยการดําเนินการจัดจําหนายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนการจัดจําหนายแบบรับประกัน
ผลการจํ าหนายหลักทรัพย (Firm Underwriting Basis) ภายใตรายละเอี ยดและเงื่อนไขที่ ระบุไวใ นหนังสือ
สัญญาการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
อยางไรก็ตาม ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิด

หนาที่ 3.0 - 5
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เหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ
ดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีเ หตุที่ทํ าใหสํา นักงานคณะกรรมการกํากั บหลัก ทรัพย และตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานราชการสั่ง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนและจัดจําหนาย
หุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัด จําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
ข. คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษั ทตกลงจ า ยเงิ น คา ตอบแทนการจัด จํ าหน า ยและรับ ประกั น การจํา หน าย ใหแ ก ผูจั ด จํ าหน า ย
ตามที่ระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ [] ลานบาท โดยจะชําระภายใน 3 วันนับจากวันปดรับการ
เสนอขาย
ค. ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
หุนจํานวน 120,000,000 หุน ในราคาหุนละ [] บาท
[]
[]
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ
[]
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุนประมาณ
[]
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน*
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
หนาที่ 3.0 - 6
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คาใชจายอื่นๆ ประมาณ**
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[]
[]

บาท
บาท

หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย (วันที่ []) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ณ สถานที่ทําการของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย (วันที่ [])
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สถานที่ทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่
ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนครั้งนี้ไดกอนทํา
การจองซื้อหุนสามัญ
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการ มิ
ใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อ งการจอง การจัดจํ าหนา ย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการ
จัดสรรหลักทรัพยที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย [] หุน (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัท [] หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท
เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุ นในครั้ง นี้ให เปน ไปตามข อบัง คับเรื่องการกระจายการถือหุ นรายยอ ยของตลาดหลักทรัพย แห ง
ประเทศไทย เรื่องการรับ หุนสามัญหรือหุน บุริม สิท ธิเป นหลักทรัพย จดทะเบียนฉบับ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22
มกราคม 2544
(ก) วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผู
จัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายที่จะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ อันไดแก ปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย/นักลงทุนประเภทสถาบัน
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดาน
อื่ น ๆ กั บ ผูจั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรับ ประกั น การจํ า หน า ย หรือ ผูจั ด จํ า หน า ยและรับ ประกั น การ
จําหนาย เปนตน ตามวิธีการที่ระบุ ไวในขอ 5.7.1 ทั้งนี้ จํานวนหุน ที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจั ด
จําหนายหลักทรัพยจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการ
การจัด จําหน ายและรับประกัน การจํ าหนา ย หรือผูจัดจํ าหนา ยและรับประกันการจํา หนายแตละรายขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
(ข) วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดย
จะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน
และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทจะต องจองซื้อ กับผูจัดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 เทานั้น
หากยอดจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับ ประกั นการจํ าหนา ยตามที่ ระบุไ วในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิท ธิใ นการป ดรับจองซื้อหุ นก อนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยมีดังตอไปนี้
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
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ชื่ อ หากผู จ องซื้ อ เป น นิ ติ บุ ค คล จะต อ งลงนามโดยผูมี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พรอ ม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง ดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนพรอ มลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกต อง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอม
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนาม
รับ รองสํา เนาถูก ต อง และสํา เนาทะเบีย นบา นที่ ผูเยาวอ าศัย อยู พ รอ มลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่เปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถ
จองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
- ผูจ องซื้ อ ประเภทนิติ บุ คคลที่จ ดทะเบีย นในประเทศไทย : สํา เนาหนั ง สือ รับรองที่ อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
บัตรประจํ าตัว ประชาชน หรือหนั งสือ เดินทาง หรือ สําเนาใบตางดาว (แลวแต กรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน
12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสํา เนาบัตรประชาชน หรือสําเนา
หนั งสือ เดิ นทาง หรือ สํา เนาใบตา งดา ว (แลวแต กรณี) ของผูมี อํา นาจลงนามของนิ ติ บุค คล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ []
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [] ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวน
ที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุง เทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหาก
ชําระเปนเช็คใหลงวันที่ []ตั้งแต เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. หรือวันที่ [] เทานั้ น
และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ []
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
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ประสงคให โอนเงินเพื่อ ชําระค าภาระผูก พัน โดยอัต โนมั ติ และระบบการโอนเงินอั ตโนมั ติ
ดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
2) หากทําการจองซื้อในวันที่ [] หลังเวลา [] น. และวันที่ [] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคา
จองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
3) ผูจองซื้อที่ชํา ระคาจองซื้อ หุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จํา หน า ย พรอ มทั้ ง เขี ย นชื่ อ นามสกุล ที่ อ ยูแ ละเบอรโทรศัพ ท ที่ติ ดต อ ได ไ วด านหลัง โดย
ผูจัด การการจัดจํ าหน ายและรับประกัน การจํา หนา ย หรือผูจัดจํ าหน ายและรับประกัน การ
จําหนายแตละราย จะดําเนินการโอนเงินยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อ
หุน เพิ่ มทุ น บริษั ท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํ า กัด (มหาชน)” ประเภทบั ญชี อ อมทรัพ ย
ธนาคาร [] สาขา [] เลขที่บัญชี []
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุ นตามขอ 5.7.1 (ค) มายื่ น
ความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ []
(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจอง
ซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทที่ไดเรียกเก็บเงินครั้ง
แรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง) ได
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่ อ หากผู จ องซื้ อ เป น นิ ติ บุ ค คล จะต อ งลงนามโดยผูมี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พรอ ม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนพรอ มลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกต อง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอม
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนาม
รับ รองสํา เนาถูก ต อง และสํา เนาทะเบีย นบา นที่ ผูเยาวอ าศัย อยู พ รอ มลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอง)
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- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว
พรอมลง นามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่เปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวา
สามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
- ผูจ องซื้ อ ประเภทนิติ บุ คคลที่จ ดทะเบีย นในประเทศไทย : สํา เนาหนั ง สือ รับรองที่ อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน
12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสํา เนาบัตรประชาชน หรือสําเนา
หนั งสือ เดิ นทาง หรือ สํา เนาใบตา งดา ว (แลวแต กรณี) ของผูมี อํา นาจลงนามของนิ ติ บุค คล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ []
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [] ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนที่จองซื้อ
โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็ค
ใหลงวันที่ และวันที่ [] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. หรือวันที่ [] เทานั้น และชื่อ
เจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ []
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
2) หากทําการจองซื้อในวันที่ [] หลังเวลา 12.00 น. [] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองตาม
จํา นวนที่ จ องซื้ อ โดยชํ า ระเป น เงิ น โอน หรือ เงิ น โอนอั ตโนมั ติ (หรือ ที่ เ รียกว า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด ครอ มสั่ง จา ย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน การจํา หนา ย พรอ มทั้ง เขีย นชื่อ นามสกุล ที่อ ยูแ ละ
เบอรโ ทรศัพ ทที ่ต ิด ตอ ไดไ วด า นหลัง โดยผูจ ัด การการจัด จํ า หนา ยและรับ ประกัน การ
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จําหนา ยจะเปน ผูทํา การโอนเงิน ของยอดซื้อ รวมในสว นของตนเขา บัญชี “บัญชีจองซื้อหุน
สามัญของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (มหาชน)” ประเภทบัญชี []
ธนาคาร [] สาขา [] เลขที่บัญชี []
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุ นตามขอ 5.7.1 (ค) มายื่ น
ความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ []
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อ
เรียกเก็บเงิน และจะตั ดสิทธิการจองซื้อหุนสามั ญของผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็ บ
เงิตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทที่ไดเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง) ได
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของ
บริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรราย
นั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน
14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงิ นคาจองซื้อที่ ไมไดรับการจัดสรรคืน นั บจากวันที่พ น
กําหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ
หุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
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จองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิด
การสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจอง
ซื้อ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่
ไมไดรับการจัดสรร อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ โดยผูจองซื้อตอง
ติดต อขอรับเช็คดั งกลาวคื นจากผูจั ดจํา หนา ยหลักทรัพย ตามที่ระบุไว ในข อ 5.2 ภายใน 14 วัน หลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรไมครบ
จํา นวนที่ จ องซื้อ จะดํ า เนิ นการคื นเงิ น คา จองซื้อ ให แก ผูจ องซื้ อ ในสว นที่ ไม ไ ด รับการจัด สรรโดยไม มี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน
14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัด สรรคืน นับ จากวัน ที่ พน กํ าหนดระยะเวลา 14 วัน ดั งกลาวจนถึ งวั น ที่ไ ด มีก ารชํ าระคืน ตามวิ ธีก าร
ดังกลา วขางตน อยางไรก็ดี ไมวา ในกรณีใด ๆ หากไดมีก ารสง เช็คคื นเงินค าจองซื้อหุน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายใน
การจั ด สง ซึ่ ง เป น ผลมาจากความไม ค รบถ ว นของ ชื่ อ ที่ อ ยู ที่ ผูจ องซื้ อ ได ระบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ผูจั ด
จําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุก ารณตามที่ระบุ ในขอ 5.3 ก เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวา
ผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อ มีสิทธิที่จ ะยกเลิกการจองซื้อ หลักทรัพ ย
โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิด
เหตุการณดังกลาว
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หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยผู
จัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจอง
ซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากการปดจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้
กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํา นวณจากจํา นวนเงิ นค าจองซื้อ หุน ที่ไ มไ ด รับ การจั ดสรรคืน นั บจากวัน พน กํา หนดระยะเวลา 14 วั น
จนถึง วันที่ สามารถจั ดสง ได อยา งไรก็ดี ไมว าในกรณีใ ดๆ หากไดมีก ารสงเช็ค เงิน คาจองซื้อ หุนคื นทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อ
คืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษั ท ศูน ยรับฝากหลักทรัพ ย (ประเทศไทย) จํา กัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ไดต กลงให บริก ารรับฝากใบหุ นที่ จองซื้อ ในการเสนอขายครั้ง นี้ไว กับ บริษั ท ศูนย รับ ฝาก
หลักทรัพ ย (ประเทศไทย) จํา กัด กลาวคือ ผูจ องซื้อ หุน สามารถใชบ ริการของบริษั ท ศูน ยรับฝากหลัก ทรัพ ย
(ประเทศไทย) จํากัด และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อ
สามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไม
สามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะได รับใบหุน ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแ ก
ประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัท
คือ บริษัท ศูน ยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากั ด จะทํ าการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ได รับการ
จัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15
วัน นับจากวันปดทําการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผู

จองซื้อประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้
นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในชื่อของ
“บริษั ท ศู น ย รับ ฝากหลัก ทรัพ ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด เพื่ อ ผูฝาก” และบริษั ท ศู น ย รับ ฝากหลัก ทรัพ ย
(ประเทศไทย) จํ ากั ด จะบั นทึ กยอดบัญชีจํ านวนหุนที่ บริษัท หลักทรัพ ยนั้ นฝากหุ นอยู ในขณะเดีย วกั น
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแก ผู
จองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่
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ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ (ข) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อหุน และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซื้อภายใน 7 ทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยใหหุนของบริษัททําการซื้อขายได
ในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
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