
ท่ี ทบ. 044/2554 
 

20   ธนัวาคม   2554 
 
เร่ือง ซ้ือหุน้ในบริษทั  โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์  จ ากดั ในส่วนท่ีผูถื้อหุน้สละสิทธิ  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 8/2554 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัฯ ซ้ือหุน้ในบริษทั โอสถ อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากดั จากการสละสิทธิหุน้เพ่ิมทุนบางส่วนของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 
 เน่ืองจากบริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 150 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท  
และบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์  จ ากดั ผูถื้อหุน้ ไดส้ละสิทธิการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนบางส่วน บริษทั 
โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์  จ ากดั  จึงจดัสรรหุน้สละสิทธิใหก้บับริษทั  จ านวน  165,000  หุน้  ในราคาขายหุน้ละ 
100.- บาท  เป็นเงิน  16,500,000.- บาท  ซ่ึงเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ดงัน้ี 
 1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  : หลงัจากวนัประชุมกรรมการ และภายในเดือนธนัวาคม 2554 
 2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง  
  ผูซ้ื้อ        : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
  ผูส้ละสิทธิ   : บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 
  ลกัษณะความสมัพนัธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  และ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
     แลบบอราทอรีส์  มี บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
     ร่วมกนั  โดยถือหุน้ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล = 22.10%   
     และถือหุน้  บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ = 25.00% 
 3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ    
  - ประเภทรายการ : ซ้ือสินทรัพยก์บับุคคลท่ีเก่ียวโยง 
      เขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
      เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเก่ียวกบั 
      สินทรัพยห์รือบริการ  ขนาดรายการมากกวา่  1  ลา้นบาท  แต่นอ้ยกวา่  
      20  ลา้นบาท  หรือมากกวา่  0.03%  แต่นอ้ยกวา่  3%  ของ  NTA แลว้แต่ 
      จ านวนใดจะสูงกวา่  ซ่ึงตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผย 
      ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจาก 
      ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  - ขนาดรายการ : ไม่เขา้หลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
  - เกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาขนาดของรายการ  : ตามมลูค่าของส่ิงตอบแทนเทียบกบัมลูค่าของสินทรัพย ์
        ท่ีมีตวัตนสุทธิของ ICC ไดค่้าสูงสุด เท่ากบัร้อยละ 0.12 
 
 



 4.  รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ซ้ือ  :  
  หุน้สามญับริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์  จ ากดั 
  - ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ  :  ผลิตและจ าหน่ายยารักษาโรคและผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
  - ทุนจดทะเบียน   :  600,000,000.- บาท แบ่งเป็น 6,000,000 หุน้ ราคา Par 100.- บาท 
  - จ านวนหุน้ท่ีซ้ือ   :  165,000 หุน้ 
  - ราคาซ้ือต่อหุน้   :  100.- บาท 
  - สดัส่วนของหุน้ท่ีถือก่อนการซ้ือ :  375,000 หุน้  =  6.25%  ของทุนจดทะเบียน 
  - สดัส่วนของหุน้ท่ีถือหลงัการซ้ือ :  540,000 หุน้  =  9.00%  ของทุนจดทะเบียน  
 5.  มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน  : 
  หุน้สามญับริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์  จ ากดั  จ านวน  165,000  หุน้  ราคาซ้ือหุน้ละ 100.- บาท 
  (ตามราคา  Par) เป็นเงิน  16,500,000.- บาท 
 6. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  :  1. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล  
      2. เพ่ือเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัท่ีเป็น  Supply Chain  ของบริษทั 
         ส าหรับสินคา้ดา้นเวชส าอาง ซ่ึงเป็นประโยชนก์บับริษทั ในการขยาย 
       ตลาดสินคา้ประเภทเวชส าอางในอนาคต   
 7. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่เขา้ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง  คือ   
   1. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา   2. นายธรรมรัตน ์  โชควฒันา 
   3. นางจินตนา  เฉลิมชยักิจ  4. นางกิตยาภรณ์    ชยัถาวรเสถียร         
 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ      : 
  เห็นควรอนุมติัใหซ้ื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ เน่ืองจากบริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์  จ ากดั  
  มีผลด าเนินงานดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นการสนบัสนุนกิจการท่ีเป็น  Supply Chin  ของบริษทั 
     ใหส้ามารถปรับปรุงคุณภาพการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลในการผลิตยาท่ีดี  (PIC/s GMP)  
  เพ่ือแข่งขนัในอุตสาหกรรมผลิตยาและสร้างโอกาสในการเติบโตมากข้ึน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 
 กรรมการผูอ้  านวยการและประธานกรรมการบริหาร 


