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รายละเอียดสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ (PPS-W1) 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัทฯ โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โปรเจค แพลนน่ิง 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1  
(“ใบสําคญัแสดงสทิธิรุ่นท่ี 1” หรือ “PPS-W1”) 

ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ออก : ไมเ่กิน 240,000,000 หน่วย (สองร้อยส่ีสบิล้านหน่วย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาทถ้วน) 

วธีิการจัดสรร : จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ปัดเศษ
ใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการคํานวณ
สิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทฯ จะดําเนินการ
ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจํานวนดงักล่าว ซึ่งจะทําให้คงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว โดย
บริษัทฯ ได้กําหนดวนั กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคญัแสดง
สิทธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 และรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น  
(เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ : 0.40 บาทตอ่หุ้น  
(เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 

วันออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 10 มิถนุายน 2559 

อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 2 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  
(ตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 2559 จนถงึวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2561) 
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ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 5 ครัง้ 
ได้แก่ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และวนัท่ี 9 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้กําหนดการใช้
สิทธิครัง้สุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี  
6 เดือน นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันท่ี 9 ธันวาคม 2561  
(ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการ
ใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้
ดงักลา่ว) 

ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ : 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จาํนงในการใช้สทิธิ 

: เม่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้ 

จํานวนหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสทิธิ 

: 240,000,000 หุ้น  

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ มี
การซือ้ขายอยู)่ 
หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะย่ืน
คําขอจดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมส่ามารถรับรองได้ว่าตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน  ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ  พิจารณาไม่ รับเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน ผู้ ลงทุนจะไม่สามารถซือ้ขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกดิ
จากการใช้สทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ มี
การซือ้ขายอยู)่ 

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น : เน่ืองจากเป็นการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น ดงันัน้ จงึไมมี่ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสทิธิโดย
บคุคลท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงันี ้
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1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ี
ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลง
เทา่กบัร้อยละ 33.33 โดยคํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Control Dilution =   จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้  
  จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว**+ จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
 =   240,000,000 หุ้น  
  (480,000,000 หุ้น + 240,000,000 หุ้น) 
 =  33.33% 

**ในกรณีนีจํ้านวนหุ้นท่ีชําระแล้วคํานวณจากจํานวนหุ้นก่อนผลกระทบ 
รวมกบัจํานวนหุ้นปันผล 

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน จะมี
ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากบัร้อยละ 20.30 บน
สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ท่ี 1.02 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
เป็นราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกนั
ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 
2559 (ระหว่างวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง 19 กมุภาพนัธ์ 2559) (ข้อมลู
จาก SETSMART)  

โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
  ราคาตลาด 
 = 1.02 บาท – 0.82 บาท 
  1.02 บาท 
 = 20.30% 

*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  = 

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ว**) + (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

  (จํานวนหุ้นชําระแล้ว** + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

= (1.02 บาท x 480,000,000 หุ้น*) + (0.4 บาท x 240,000,000 หุ้น) 

 (480,000,000 หุ้น + 240,000,000 หุ้น) 

= 0.82 บาท 

**ในกรณีนีจํ้านวนหุ้นท่ีชําระแล้วคํานวณจากจํานวนหุ้นก่อนผลกระทบ 
รวมกบัจํานวนหุ้นปันผล 
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3. การลดลงของกําไรตอ่หุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS 
Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน 
240 ล้านหน่วย จะมีผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ากบั
ร้อยละ 33.33 โดยกําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณ คือ กําไรสทุธิย้อนหลงั 12 
เดือน (งวดวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) เท่ากับ 
2,784,882 บาท 

โดยคํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Earnings Dilution = กําไรตอ่หุ้น  – กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย* 
  กําไรตอ่หุ้น 
 = 0.0058 บาท – 0.0039 บาท 
  0.0058 บาท 
 = 33.33% 

*กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย  = กําไรสทุธิ  

 (จํานวนหุ้นชําระแล้ว**+จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

กําไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย =   2,784,882 บาท  

   480,000,000 หุ้น 

 = 0.0058 บาท 

กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย =      2,784,882 บาท  

   480,000,000 หุ้น + 240,000,000 หุ้น 

 =   0.0039 บาท 

**ในกรณีนีจํ้านวนหุ้นท่ีชําระแล้วคํานวณจากจํานวนหุ้นก่อนผลกระทบ 
รวมกบัจํานวนหุ้นปันผล 

วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะ
พึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครัง้นี ้

: 1. เพ่ือรองรับการลงทนุในอนาคต  
2. เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  
นอกจากนีช้่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้ เพ่ือสร้างความ
พร้อมด้านเงินทุนสําหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนใน
อนาคตจะนํามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 
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ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการ
เพิ่มทุน 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครัง้นี ้จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ต่อเม่ือได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล
ก็มีสทิธิท่ีจะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารองตา่งๆ 

เงื่อนไขการปรับสทิธิของใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายุ
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
(ก) เม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนั

เป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีได้ออกแล้วของ
บริษัทฯ 

(ข) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ท่ีคํานวณได้ ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้ น
สามญัของบริษัทฯ” 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้
สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้ นสามัญ โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิดงักล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ”     

(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สําหรับ
การดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหว่างอายใุบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยท่ี
เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถงึ (จ) 

หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลง จนราคาใช้สิทธิต่ํา
กวา่มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้นได้ (Par Value) 
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อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ 
1. กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจําเป็นและสมควรท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอ
ขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้อง
กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขอ
อนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการนํา
ใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และ 

3. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น พิจารณาแต่งตัง้ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของ 
บริษัทฯ เป็นต้น 

   

 


