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2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น

9.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ก่อนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์แก่ประชำชนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทัง้ สิน้ 450 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 4.50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท ต่ อมำ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2557 ได้มมี ติเกีย่ วกับทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
 เปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ จำกเดิมหุน้ ละ 100.00 บำท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บำท ส่งผล
ให้จำนวนหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เพิม่ จำกเดิม 4.50 ล้ำนหุน้ เป็ น 900 ล้ำนหุน้
 ออกและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 300 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัวไป
่ (Initial Public Offering)
ดังนัน้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 450 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 900 ล้ำนหุ้น
มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชนทัวไปจ
่ ำนวน 300 ล้ำนหุน้ ในครัง้ นี้แล้ว บริษทั ฯ จะ
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทัง้ สิน้ 600 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญชำระแล้วจำนวน 1,200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้
หุน้ ละ 0.50 บำท

9.2 ผูถ้ ือหุ้น
โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ปจั จุบนั และภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ สรุปได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุ้น

ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. กลุม่ ตระกูลกิ จพิ พิธ
1.1 นำยธัญชำติ กิจพิพธิ
1.2 นำงณัชชำ กิจพิพธิ
1.3 ดร.ฤทธี กิจพิพธิ (1)
1.4 นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ (1)

886,680,000
846,680,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000

98.52
94.08
2.22
1.11
1.11

886,680,000
846,680,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000

73.89
70.56
1.67
0.83
0.83

2. กลุม่ ผู้บริ หาร
2.1 นำยสมเกียรติ วีตระกูล (1)

3,500,000
1,000,000

0.39
0.11

3,500,000
1,000,000

0.29
0.08
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ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

2.2 นำยโชคดี วงษ์แก้ว (1)
2.3 นำยสมชัย ลีเชวงวงศ์ (1)
2.4 ดร.ทนง พิทยะ (1)
2.5 นำยประทีป แสงหิรญ
ั วัฒนำ (1)
2.6 นำงจุฑำมำศ สิงห์เขียว (1)
3. พนักงาน(1)
3.1 นำยนพพล แสงอุทยั (1)
3.2 พนักงำนอื่นๆ จำนวน 10 รำย (1)
4. ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ๆ จำนวน 1 รำย
รวม
เสนอขำยต่อประชำชนในครัง้ นี้
รวมทัง้ หมด

หลังการเสนอขายหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,000,000
800,000
400,000
200,000
100,000

0.11
0.09
0.04
0.02
0.01

1,000,000
800,000
400,000
200,000
100,000

0.08
0.07
0.03
0.02
0.01

5,820,000
5,120,000
700,000

0.65
0.57
0.08

5,820,000
5,120,000
700,000

0.49
0.43
0.06

4,000,000

0.44

4,000,000

0.33

900,000,000

100.00

900,000,000

75.00

-

-

300,000,000

25.00

900,000,000

100.00

1,200,000,000

100.00

หมำยเหตุ : (1) กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนรำยดังกล่ำวมีกำรทำข้อตกลงกับนำยธัญชำติ กิจพิพธิ รำยละเอียดแสดงในหัวข้อ 9.3
สัญญำระหว่ำงผูถ้ อื หุน้

9.3

สัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้น

กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกรำยซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ มีกำร
ทำข้อตกลงกับนำยธัญชำติ กิจพิพธิ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ซึง่ มีรำยละเอียดสำคัญดังนี้
1) กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตั งิ ำนต่อเนื่องอย่ำงน้อย 2 ปี นับจำกวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เข้ำ
จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ (“ระยะเวลำห้ำมขำย”)
2) หำกกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนรำยใด ถูกเลิกจ้ำง ลำออก หรือถูกให้ออกจำกบริษัทฯ ไม่ว่ำด้วย
กรณีใดๆ ก่อนครบระยะเวลำห้ำมขำย กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนรำยนัน้ จะโอนกรรมสิทธิในหุ
์ น้ ที่
ตนถืออยู่ทงั ้ หมดให้นำยธัญชำติ กิจพิพธิ โดยไม่มคี ่ำตอบแทน
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3) สิทธิในกำรได้รบั เงินปนั ผล และสิทธิในกำรออกเสียง มีรำยละเอียดดังนี้
ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิทธิในกำรได้รบั เงิน  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่ไ ด้ร บั  กรรมกำร ผู้บริห ำรและพนักงำนที่ไ ด้ร ับ
ั
ปนผล
เงินปนั ผลจะต้องนำเงิน ปนั ผลมำคืน ผู้ถือ
เงินปนั ผลไม่ต้องนำเงินปนั ผลมำคืน ผู้ถือ
หุน้ ใหญ่
หุน้ ใหญ่
สิทธิในกำรออกเสียง  กรรมกำร ผู้ บ ริห ำร และพนั ก งำนต้ อ ง  ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เป็นผูเ้ ก็บรักษำใบหุน้ ไว้
ลงคะแนนออกเสียงไปในทิศทำงเดียวกัน  กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทีไ่ ด้รบั หุน้
กับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
จะต้องลงนำมมอบฉันทะในใบมอบฉันทะ
(proxy) และน ำมำให้แก่ ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ใน
กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้

ทัง้ นี้ ข้อ ก ำหนดทัง้ หมดจะสิ้น สุ ด ลง เมื่อ ครบก ำหนด 2 ปี ภ ำยหลัง จำกบริษัท ฯ เข้ำ จดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ

9.4

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

9.4.1 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร หลังหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40.00 ตำมกำไรสุทธิ
ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั หลังหักภำษีเงินได้ นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลในอัตรำน้อยกว่ำอัตรำทีก่ ำหนดข้ำงต้น
หรืองดจ่ำยเงินปนั ผล โดยขึน้ อยู่กบั ภำวะเศรษฐกิจ ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรลงทุน
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุ นเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยำยกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และปจั จัย
อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ นี้ ตำมที่ค ณะกรรมกำรบริษั ท ฯ พิจ ำรณำเห็น สมควรหรือ เหมำะสม และเป็ น ไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยกำรจ่ำยเงินปนั ผลนัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่
เป็ นกำรจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำลซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีอำนำจอนุมตั ใิ ห้ดำเนินกำรได้
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9.4.2 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของ SNGV
SNGV มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตำมกำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ SNGV
หลังกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย โดยกำรจ่ำยเงินปนั ผลนัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่
เป็ นกำรจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำลซึง่ คณะกรรมกำรของ SNGV มีอำนำจอนุมตั ใิ ห้ดำเนินกำรได้
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