
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 
ของบริษทั สแกน อนิเตอร ์จาํกัด (มหาชน) คร้ังที ่1 (SCN -W1) 

1. รายละเอียดของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 ของบรษิัท สแกน อินเตอร ์
จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สแกน 
อินเตอร ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SCN-W1”) จ านวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการ
จัดสรรที่ 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 โดยหากมีเศษจากการค านวณตามอัตราการ
จดัสรรแลว้ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 มีอายุ 1 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SCN-W1 โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิอยู่ที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 1 หุน้  

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดใหว้นัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ SCN-W1 (Record Date) และก าหนดให้วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นวันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
SCN-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดที่ส  าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 มีดงันี ้

 
1 วิธีการค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรบั : (จ านวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขายในครัง้นี ้+ จ านวนหุน้รองรบั CD หรือ 
warrant ที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึง่ไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัท  ซึ่งรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อื่นที่บรษิัท จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ชื่อใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (SCN–W1) 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ ชนิดระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธทิีอ่อก
และเสนอขาย 

ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย  

จาํนวนหุ้นทีอ่อกเพื่อรองรับ
ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ไม่เกิน 120,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และเมื่อรวมกบั
หุน้รองรบัส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท สแกน 
อินเตอร ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 ซึ่งออกในคราวเดียวกันนี ้คิดเป็นรอ้ย
ละ 201 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท  ซึ่งไม่เกินรอ้ย
ละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 



 

 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย -0- บาท  

วิธีการจดัสรร จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ภายหลังจากที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  
โดยก าหนดใหว้นัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้
ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 (Record Date) ทัง้นี ้
หากมีเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

วันทีอ่อกใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 14 มกราคม 2565 

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 1 ปีนบัจากวนัท่ีออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 

อัตราการใช้สทิธิซือ้หุน้สามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ  SCN-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  
เวน้แต่มีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธ ิ 2.50 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบั
สิทธิ ทัง้นี ้ราคาการใชสิ้ทธิจะไม่ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของ
บรษิัท 

วันกาํหนดการใช้สทิธ ิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  SCN-W1 ไดใ้นวันท าการสุดท้าย
ของทุกไตรมาส ซึ่งไดแ้ก่วันท าการสุดทา้ยของเดือน  มีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคม และโดยรวมวนัก าหนดการใชสิ้ทธิทั้งสิน้ 5 ครัง้ 
ทัง้นี ้วนัใชสิ้ทธิครัง้แรกจะตรงกับวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ยจะตรงกับวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 มีอายุครบ 1 ปี 
นบัแต่วนัท่ีออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ยดงักล่าวเป็นวนัเปิดท าการสดุทา้ยก่อนหนา้ 

ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  SCN -W1 จะตอ้งแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ล่วงหนา้ไม่
น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ยกเวน้การ
แสดงความจ านงใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้
สดุทา้ยล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 



 

 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ใหเ้ล่ือน
วันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจาํนงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  SCN -W1 ไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  SCN -W1 แลว้ จะไม่สามารถ
ยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะยื่นขออนุญาตน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจาก
การใช้สิทธ ิ

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ SCN-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

เงือ่นไขการปรับสิทธ ิ
  

บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในการซือ้
หุน้สามัญของใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 ในกรณีที่มีเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เกิดขึ ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  SCN -W1 ไม่ใหน้อ้ย
ไปกว่าเดิม 

1. เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามัญของบริษัท อัน
เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษิัท ซึ่ง
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญั
ของบรษิัท 

2. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ของบรษิัท 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต่อหุน้ที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาด ซึ่งเป็นวิธีค านวณตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

4. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ ซึ่งหลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผู้
ถือหลักทรพัยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สามัญ 
หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั โดยราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออก
ใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้



 

 

ของหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบุไว้ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิ 

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 90 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะของบริษัทส าหรบัการ
ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ท  าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 จะ
ไดร้ับเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  SCN -W1 ดอ้ยไป
กว่าเดิม 

เงือ่นไขอืน่ ใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ 
บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 เพื่อให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และภายใตก้รอบการอนุมตัิของที่ประชมุ
วิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด เงื่ อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ SCN -W1 การปรบัหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้
สิท ธิและราคาใช้ สิท ธิตามข้อก าหนดสิท ธิ  รวมถึ งการ
เปล่ียนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 และ/หรือ วนัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ  SCN -W1 

(2) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา ค าขอ
อนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผล
การขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 และการปรบัหรือการ
เปล่ียนแปลงอัตราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิตามขอ้ก าหนด
สิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพิ่มเติม การลง
น า ม ใ น ค า ข อ อ นุ ญ า ต  ค า ข อ ผ่ อ น ผั น  ห ลั ก ฐ า น  
การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์



 

 

2. การจอง การจัดจาํหน่าย และจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 

2.1 วิธีการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ในครัง้นี ้มิไดด้  าเนินการผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย
หลักทรัพย ์เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 จ านวนไม่เกิน 120,000,000  หน่วย เพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราจดัสรรท่ี 10 
หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 โดยหากมีเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ ให้
ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีชื่อปรากฏในวนั
ก าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับจัดสรร ใบส าคัญแสดงสิทธิ  SCN-W1 (Record Date)  กล่าวคือ  
วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564  

ดว้ยเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทจึงไม่ไดก้ าหนดวิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 

2.2 วันและวิธีการจองซือ้และการชาํระเงนิค่าจองซือ้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 

เนื่องจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ในครัง้นี ้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า จึงไม่มีก าหนดวนัและวิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่า
จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 และการ
น าใบส าคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก
การใช้ สิท ธิตามใบส าคัญแสดงสิท ธิ  SCN -W1 เ ข้า เ ป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ย และ  

(3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ตามที่ระบไุวข้า้งตน้และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
SCN -W1 ในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วง 
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