ที่ ท. 20/2553
15 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง

อนุมัติการทํารายการไดมาซึง่ สินทรัพยและรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล
(มหาชน) ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมต
ั ด
ิ ังนี้

เอนเตอรไพรส

จํากัด

1. อนุมัติทาํ รายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน : ซื้อหุนของบริษท
ั
โอสถ
อินเตอรแลบบอราทอรีส จํากัด จาก บริษัท เจนเนอรรัลกลาส จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ :
ภายในป 2553
2. คูสญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวของ
:
ผูซื้อ :
บมจ. เอส แอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส
ผูขาย :
บริษัท เจนเนอรรัลกลาส จํากัด
ความสัมพันธกับผูขาย
:
- ผูถือหุนรายใหญรวมกัน คือ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน
่ แนล
บจก. ไอ. ดี. เอฟ.
- กรรมการรวมกัน
คือ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายธีระศักดิ์
วิกต
ิ เศรษฐ
ดร.อัตถกร
กลั่นความดี
3. ลักษณะของรายการโดยทั่วไป : ซื้อหุนของบริษัท โอสถ แลบบอราทอรีส จํากัด
4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ลงทุน
- ชื่อบริษัทผูอ
 อกหลักทรัพย
: บริษัท โอสถ แลบบอราทอรีส จํากัด
- ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
: ผลิตและจําหนายยารักษาโรค
- ทุนจดทะเบียน
: 1,500,000.- หุน
- แบงออกเปนหุนสามัญ
: 1,500,000.- หุน มูลคาหุนละ 100.- บาท
- ทุนทีอ
่ อกและเรียกชําระแลว : 1,500,000.- หุน
- แบงออกเปนหุนสามัญ
: 1,500,000.- หุน มูลคาหุน
 ละ 100.- บาท
5. มูลคาของสินทรัพยทไ
ี่ ดมา
:
- หุนสามัญ บริษัท โอสถ แลบบอราทอรีส จํากัด จํานวน 149,000 หุน มูลคาหุน

ละ 100.- บาท เปนเงิน 14,900,000.-บาท
- สัดสวนการถือหุนกอนการไดมา : จํานวน 348,860 หุนเทากับ 23.26% ของ
ทุนที่เรียกชําระแลว
- สัดสวนการถือหุนหลังการไดมา : จํานวน 497,860 หุนเทากับ 33.19% ของ
ทุนที่เรียกชําระแลว
6. วัตถุประสงคของการซื้อ
:
- เพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทที่มีอตั ราการเติบโตของรายไดและกําไรทีเ่ พิ่มขึ้น
อยางตอเนือ
่ ง
รวมถึงเปนบริษัทที่มีศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจสูง
สามารถขยาย
ตลาดไดอก
ี มาก
- เอื้อประโยชนทางธุรกิจตอกัน
- ผลตอบแทนในรูปเงินปนผล
7. แหลงเงินทุนที่ใช
: เงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานของ
บริษัทฯ

-28. กรรมการที่มีสว นไดเสียไมไดเขารวมประชุมในวาระนี้ และไมไดออกเสียง :
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เปนกรรมการบจก. เจนเนอรรัลกลาส
เปนประธานกรรมการบริษัทฯ
- นายธีระศักดิ์
วิกิตเศรษฐ เปนกรรมการบจก. เจนเนอรรัลกลาส
เปนกรรมการผูจัดการบริษัทฯ
- นายอัตถกร
กลั่นความดี เปนประธานกรรมการบจก. เจนเนอรรัลกลาส
เปนกรรมการรองผูจัดการบริษัทฯ
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรใหอนุมต
ั ิการ
ทํารายการเกี่ยวกับสินทรัพย ดวยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
10. ขนาดของรายการ : รายการดังกลาวเขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ประเภท
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ซึ่งมีมล
ู คาของรายการมากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา 20 ลาน
บาท หรือมากกวา 0.03% แตนอยกวา 3% ของ NTA แลวแตจาํ นวนใดจะสูงกวา ซึ่งตองขออนุมต
ั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทและเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยไมตอ
 งขอ
อนุมัติจากทีป
่ ระชุมผูถอ
ื หุน นอกจากนี้ รายการตามที่ไดกลาวขางตน ยังถือเปนการไดมาซึ่งทรัพยสิน
ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรือ
่ ง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่
เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียน (โดยนับรวมรายการไดมาใด
ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในชวงระยะเวลา 6 เดือน) เมื่อพิจารณาตามเกณฑสูงสุด คือ เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบ
แทน มีขนาดรายการคิดรวมเปน 0.52% (21,286,000/4,057,817,008) ซึ่งมีขนาดของรายการต่าํ
กวา 15% จึงไมตอ
 งแจงขอมูลตอตลาดหลักทรัพย
2. อนุมัตใิ หบริษัท โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส จํากัด เชาอาคารเลขที่ 600/9 หมูท
 ี่ 11 ถนน
สุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนการตอสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ : มกราคม 2554
2. คูสญ
ั ญาทีเ่ กี่ยวของ
ผูใหเชา
:
บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส
ผูขอเชา
:
บริษัท โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส จํากัด
3. ประเภทของรายการ :
รายการใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป
4. พื้นที่เชา
:
1,325 ตารางเมตร
5. สถานทีต
่ ั้งอาคารเชา :
เลขที่ 600/9 หมูที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280
6. นโยบายในการกําหนดคาเชา : กําหนดคาตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจาก
ทําเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใชประโยชนของ
ทรัพยสินนั้น
7. อัตราคาเชาตอเดือน : ตารางเมตรละ 113.21 บาท
8. มูลคารวมของรายการ : 5.4 ลานบาท
9. ระยะเวลาคาเชา : 3 ป (1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2556)
10. ลักษณะหรือขอบเขตของสวนไดเสียของ บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน :
- บริษัทฯ เปนผูถอ
ื หุนรายใหญ 33.19% (สัดสวนหลังการซื้อหุนเพิ่ม)
- ผูถือหุนรายใหญรว มกัน คือ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
11. กรรมการที่มีสว นไดเสียไมไดเขารวมประชุมในวาระนี้ และไมไดออกเสียง :
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
เปนกรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
เปนประธานกรรมการ บมจ. เอสแอนดเจฯ
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรใหอนุมต
ั ิการ
ทํารายการใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ปดว ยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยดูจากทําเลทีต
่ ั้ง ลักษณะสภาพ และประโยชนการใช
งานทรัพยสินนั้น สะดวกตอการติดตอสือ
่ สาร

-313. ขนาดของรายการ
: รายการดังกลาวเขาขายรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป
ซึ่งมีมูลคาของ
รายการมากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือมากกวา 0.03% แตนอยกวา
3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ซึ่งตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยไมตองขออนุมต
ั ิจากที่
ประชุมผูถือหุน
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ เพื่อใชในการเผยแพรขอมูลตอไป
ขอแสดงความนับถือ

นายธีระศักดิ์ วิกต
ิ เศรษฐ
กรรมการผูจัดการ
ฝายทะเบียนหุน
โทร. 0-2676-2727 ตอ 508, 510-516

