บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญของ บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด
(มหำชน) (“บริษทั ฯ”) จำนวน 300,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุน้
สำมัญทีอ่ อก และเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ของบริษัทฯ เป็ นไปตำมมติท่ปี ระชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2557 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้

1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.2

ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

: บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
(Scan Inter Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: จ ำนวน 300,000,000 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 25.00 ของ
จ ำนวนหุ้ น สำมัญ ที่ ช ำระแล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้

มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ

: 0.50 บำท

ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: 5.00 บำทต่อหุน้
: 1,500,000,000 บำท

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ 16-18 กุมภำพันธ์ 2558

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญจำนวน 300,000,000 หุน้ เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสดั ส่วนกำรเสนอ
ขำยหุน้ ดังนี้
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เสนอขำยต่อบุคคลทัวไป
่

: ประมำณ 123,065,000 หุน้

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน

: ประมำณ 104,000,000 หุน้

เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ

: ประมำณ 72,935,000 หุน้

ทัง้ นี้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรจัด สรรหุน้ สำมัญตำมรำยละเอียด
ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นสำมัญของนักลงทุนในแต่ ละ
ประเภท เป็ นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ

นิ ยามที่ใช้ในการพิ จารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่ หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่นักลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมทีร่ ะบุไว้ด้ำนล่ำง
รวมถึงลูกค้ำหรือผูท้ ่คี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ บริษัทคู่ค้ำ ผู้ท่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือ ผู้มอี ุปกำรคุณไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้ำผู้ให้
คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และผูแ้ นะนำธุรกิจด้ำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และวำณิช
ธนกิจ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหำร และผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น ทัง้ ที่
ติดต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้ตดิ ต่อของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
บุคคลทัวไปสำมำรถจองซื
่
้อหุน้ สำมัญผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตำมวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.7 โดยกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลทัวไปจะ
่
จัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมหลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในข้อ 6.6 และวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะ
ต้องห้ำม ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำร
ในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
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นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

ธนำคำรพำณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั ประกันภัย
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะ
จัดตัง้ ขึน้
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กองทุนรวม
ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซือ้ หุน้ ได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่
นักลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและผูร้ บั ประกันกำรจำหน่ำยดังกล่ำว ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.6.2
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หมำยถึง
(1)

(2)
(3)
(4)

บุ ค คลธรรมดำ และ/หรือ นิ ติบุ ค คล ที่มีค วำมสัม พัน ธ์อ ัน ดีก ับ บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย เช่ น ผู้ท่ีมี
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ พนักงำนและที่ปรึกษำของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย
เป็ นต้น
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องกำรชักชวนให้เป็ นลูกค้ำหรือผูจ้ ดั หำ
วัตถุดบิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในอนำคต
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในกำรประกอบธุรกิจได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนำคต
บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
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ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ดังกล่ำวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ สำมำรถซือ้ หุน้ ได้ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 และ
ในกำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุ ณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่ เนื่องจำก
ควำมต้องกำรซือ้ จำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้
ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ

1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวน 300,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ จะได้รบั สิทธิและผลประโยชน์ทำง
กฎหมำยเท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษทั ฯ มีควำมประสงค์ทจ่ี ะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ในกำรรับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริษทั ฯ จึงยังมีควำมเสีย่ งทีอ่ ำจจะไม่ได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขอให้รบั หุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วตำมเกณฑ์กำรรับหลักทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์กำไร (profit test)
เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2557 และบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำ
คุณสมบัติของบริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ ฯ ว่ำ
ด้วยเรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้
ที่แก้ไขเพิม่ เติม) และตำมหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2551 เรื่องกำรปรับหลักเกณฑ์รบั
หลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุ นกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ยกเว้นคุณสมบัตติ ำมข้อ 5 (3) เรื่องกำรกระจำยกำรถือ
หุ้นรำยย่อย ซึ่ง บริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ
25.00 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ ละรำยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซื้อขำย เมื่อ บริษัทฯ ได้
จำหน่ำยหุน้ สำมัญต่อประชำชน จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุน้ รำยย่อยแล้ว บริษทั ฯ
จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดให้บริษทั ฯ ต้อง
สังห้
่ ำมผูม้ สี ว่ นร่วมในกำรบริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นๆ นำหุน้ สำมัญของตนซึง่ มีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวนร้อยละ 55.00
ของทุนชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนแล้วเสร็จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ นุ้ สำมัญของ
บริษัท ฯ เริ่ม ท ำกำรซื้อ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ ฯ โดยหลังจำกวัน ที่หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผูท้ ถ่ี ูกสังห้
่ ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุน้ สำมัญสังห้
่ ำมขำยได้ในตลำด
หลักทรัพย์ฯ จำนวนร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยส่วนทีเ่ หลือ
ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
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