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เลขที่   PPS/PCL-051R1/2561                      วนัท่ี 5 ตลุาคม 2561 
 
เร่ือง  แจ้งก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยและขอพักกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ PPS-W1 (แก้ไข) 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จ านวนรวมทัง้สิน้ 239,999,742 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2559  โดยมีก าหนดการใช้สทิธิ คือ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560   วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560  วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ วนัที่ 9 ธันวาคม 2561  (ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้
เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว) นัน้ 

 

บริษัทฯ ขอแจ้งก าหนดการ วันที่ใช้สิทธิครัง้ที่  5 (ครัง้สุดท้ำย) คือ วันที่ 7 ธันวำคม 2561  (เนื่องจากวนัที่ 8 และ 9 
ธนัวาคม 2561 ตรงกบัวนัหยดุท าการ) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
1. อัตรำ และรำคำกำรใช้สิทธิ : 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1.200 หุ้น  
ราคาใช้สทิธิ : 0.333 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั  
 

2. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ : 
วนัท่ี 22-30 พฤศจิกายน 2561, วนัท่ี 1-6 ธนัวาคม 2561 ตัง้แตเ่วลา 09.00 -15.30 น. (เฉพาะวนัเวลาท าการของบริษัทฯ ) 
 

3. วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ PPS-W1 : 
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 
 

4. ระยะเวลำหยุดพกักำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิ PPS-W1 (ขึน้เคร่ืองหมำย SP) : 

บริษัทฯขอให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ PPS-W1 ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัท่ี 
7 ธนัวาคม 2561 

 

5. กำรสิน้สภำพของใบส ำคัญแสดงสทิธิ PPS-W1 : 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ PPS-W1 จะพ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ตัง้แตว่นัท่ี 8 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

6. บริษัทจะจัดส่งเอกสำรประกอบกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ตำมที่อยู่ที่
ปรำกฏอยู่กับ ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน   
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7. สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ : 
คณุรัชนี สนิบริสทุธ์ (ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน) 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท์ 0-2718-2785-9  
อีเมล์ : ratchanee.s@pps.co.th 
 

8. วิธีกำรใช้สิทธิ : 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องด าเนินการและจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนีม้ายงับริษัทฯภายในเวลาที่ก าหนด ตามสถานที่ติดต่อ

ข้างต้น 
8.1  ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ

(จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้) 
8.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ

ลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั  ตามจ านวนที่ระบุอยูใ่นใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้อื่น
มารับใบส าคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม ่ ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ใบส าคญัแสดง
สิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนต้องแจ้งความ
จ านงและกรอกแบบค าขอ  เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด  โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และ
บริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว จะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์   เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ น าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุกบับริษัทฯ เพื่อด าเนินการใช้สิทธิ
ตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

 ทัง้นี ้การใช้สิทธิครัง้นีเ้ป็นครัง้สุดท้าย กรณีไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบทัง้จ านวนเมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สทิธิที่ก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน  ให้ถือวา่
ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้สิน้สภาพลงและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

8.3   เอกสารประกอบการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญัของ 
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
บุคคลต่ำงด้ำว 
    •     ส าเนาหนงัสอืเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
นิติบุคคลในประเทศ 

• ส าเนาหนงัสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องอายไุมเ่กิน 6 เดือน พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสอืรับรองบริษัทนัน้ 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
• ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบ

อ านาจและผู้มอบอ านาจ 

mailto:ratchanee.s@pps.co.th
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นิติบุคคลต่ำงประเทศ 
• ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องอายไุมเ่กิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
• ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบคุคล หรือผู้ รับมอบ

อ านาจและผู้มอบอ านาจ 
คัสโตเดียน (Custodian) 

• ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 1 ปี พร้อม
หนงัสอืแตง่ตัง้คสัโตเดียน  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
• ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนนิติบคุคล หรือผู้ รับมอบ

อ านาจและผู้มอบอ านาจ 
 

9. เอกสำรกำรช ำระเงนิ/หลักฐำนกำรช ำระเงนิ 
9.1   ช าระเงินโดย เช็ค/ดร๊าฟท์/ตั๋วแลกเงินธนาคาร  / ค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร  ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขต

กรุงเทพมหานคร  ภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ   โดยต้องลงวนัที่ในเช็คไมก่่อนวนัท่ี 22 
พฤศจิกายน 2561 แต่ต้องไม่เกินวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 และยื่นความจ านงระหว่างวนัที่ 22-30 พฤศจิกายน 2561 
และ 1-4 ธนัวาคม 2561 (เฉพาะวนั-เวลาท าการของบริษัท) 

9.2   ช าระเงินโดยเงินสด หรือโดยการโอนเข้าบญัชี 
ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ ประเภท
บญัชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 180-857697-7 สาขาหวัหมาก” โดยต้องช าระเป็นเงินสด หรือโอนเงินระหว่างวนัที่ 
22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 6 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.30 น. และยื่นความจ านงระหวา่งวนัท่ี 22-30 พฤศจิกายน 2561 
และ วนัที่ 1-6 ธันวาคม 2561 (เฉพาะวนั-เวลาท าการของบริษัท) นอกจากนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระคา่อากรแสตมป์และคา่ธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึน้ อนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

 

หากมีข้อสงัสยัเก่ียวกบัการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ กรุณาติดตอ่สอบถามที่สถานท่ีติดตอ่ข้างต้น ในวนัและ
เวลาท าการ (จนัทร์ – ศกุร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายพงศ์ธร ธาราไชย) 
 ประธานกรรมการบริหาร 


