แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
(MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชน
โดย บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 129,787,408 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.5 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท
โดย กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจํานวนไม่เกิน 34,569,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.5 บาท
ระยะเวลาจองซือ้
ตังแต่
้ เวลา [9.00 น. – 16.00] น. ของวันที่ [●]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ
วันที่ [●]

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้
ชวนนี ้ มิไ ด้ เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน หรื อ สํา นักงานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความ
ครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นีแ้ ต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัย์และร่างหนังสือชีช้ วนนันมี
้ ผลใช้ บงั คับ
และยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ์ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อ
ขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
เอกสารฉบับนีไ้ ม่ใช่หนังสือชีช้ วนสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จดั ทําขึ ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ ผ้ ู
ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้ อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี ้ไม่แตกต่างไปจากข้ อมูลที่ปรากฎในร่ างหนังสือชี ้
ชวนที่ได้ ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนัน้ ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้จึงอาจมีการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ อีก
ทังนี
้ ้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนที่ได้ ยื่นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ แล้ ว และจะกระทําโดยการส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุน
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนที่ยื่นต่อสํานักงานกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน หรื อทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนก่ อนการตัดสินใจลงทุน
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ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้ อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงิน รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
งบการเงิน รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
งบการเงิน รอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)
งบการเงิน งวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 (สอบทานแล้ ว)
เอกสารแนบ 5 ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
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คํานิยาม
นอกจากจะได้ มีการกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี ้ ให้ คําดังต่อไปนี ้มีคํานิยามดังต่อไปนี ้
ก.ล.ต.

หมายถึง

สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัทฯ

หมายถึง

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มบริ ษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยใน
ประเทศต่างๆ 16 บริ ษัท และบริ ษัทร่ วมในประเทศเยเมน 1
บริษัท

การแปรสภาพของบริษัทฯ

หมายถึง

การแปรสภาพจากบริ ษัทจํากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนของบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ
ADB

หมายถึง

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank)

เอซีทีดี หรือ ACTD

หมายถึง

มาตรฐานชุ ด เอกสารการขึ น้ ทะเบี ย นตํ า รั บ ยา (ASEAN
Common Technical Dossier)

เอพีไอเอส หรื อ APIS

หมายถึง

สารที่เป็ นส่วนประกอบสําคัญของการออกฤทธิ์ ทางยา หรื อ
สารออกฤทธิ์ ใ นการผลิ ต ยา (active
pharmaceutical
ingredients)

เออาร์ ทีจี หรื อ ARTG

หมายถึง

รายชื่อของยาและผลิตภัณฑ์ เพื่อการรักษาของออสเตรเลีย
(Australian Register of Therapeutic Goods)

อาเซียน หรื อ ASEAN

หมายถึง

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แบล็คมอร์ ส

หมายถึง

บริษัท แบล็คมอร์ ส จํากัด (Blackmores Limited)

CAGR

หมายถึง

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (compounded annual growth
rate)

CIF

หมายถึง

ราคาสิ น ค้ า รวมค่ าประกัน ภัย และค่ า ระวางขนส่ ง (cost,
insurance and freight prices) ตาม Incoterm 2010

CIS

หมายถึง

กลุ่มประเทศเครื อ รั ฐ เอกราช (Commonwealth of
Independent States) ที่ในอดีตประกอบไปด้ วยรัฐเอกราช
ส่วนใหญ่ที่เคยเป็ นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียต

ซีแอลพี หรื อ CLP

หมายถึง

หนังสือรั บรองสินค้ าตามรายการที่แสดง (Certificate of
Listed Product) ที่ออกโดยหน่วยงานควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศออสเตรเลีย

ซีพีพี หรือ CPP

หมายถึง

หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (Certificate of Pharmaceutical
Product) ตามโครงการรับรองขององค์กรอนามัยโลก ที่ออก
โดยหน่ ว ยงานควบคุม ดูแลผลิ ตภัณ ฑ์ สุข ภาพของประเทศ
ออสเตรเลีย

ประมวลจริ ยธรรม

หมายถึง

จรรยาบรรณทางธุรกิ จ และนโยบายด้ านจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ

บริ ษัทฯ

หมายถึง

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคา
สินค้ าและบริ การ

หมายถึง

คณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การ ที่มีอํานาจ
ในการกําหนดราคาสินค้ าและบริ การควบคุมในประเทศไทย
ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริการ พ.ศ. 2542

DAV

หมายถึง

องค์การยาของประเทศเวียดนาม

ดีเคเอสเอช หรื อ DKSH

หมายถึง

บริษัท ดีเคเอสเอช โฮลดิ ้ง จํากัด (DKSH Holding Ltd.)

พรบ. ยา

หมายถึง

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)

ยูโรมอนิเตอร์

หมายถึง

บริ ษัท ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (Euromonitor
International Limited)

อย.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สินค้ าอุปโภคบริ โภค หรือ FMCG

หมายถึง

กลุ่มสินค้ าที่มีการอุปโภคบริ โภคในอัตราที่สงู (fast moving
consumer product)

พรบ. อาหาร

หมายถึง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)

GMP หรือ Good Manufacturing
Practice

หมายถึง

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

กนอ.

หมายถึง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ตรวจสอบภายใน

หมายถึง

บริษัท มาซาร์ ส จํากัด (Mazars Limited)

พรบ. ส่งเสริ มการลงทุน

หมายถึง

พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520

คาลเบ หรื อ Kalbe

หมายถึง

พีที คาลเบ ฟาร์ มา ทีบีเค (PT Kalbe Farma Tbk.)

ตลาดหลัก

หมายถึง

ตลาดหลัก ซึ่ง ได้ แ ก่ ต ลาดในประเทศไทย เมี ย นมาร์ และ
เวียดนาม

ตลาดที่มีความเสี่ยงสูง

หมายถึง

ตลาดที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึงตลาดในเมียนมาร์ เวียดนาม
กัมพูชา ไนจีเรี ย ยูเครน และเปรู

เมก้ า เมียนมาร์

หมายถึง

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นท์ จํากัด ในประเทศเมียนมาร์ (Mega
Lifesciences Limited in Myanmar)

เมก้ า เวียดนาม

หมายถึง

บริ ษั ท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็ น ท์ เวี ย ดนาม จํ า กั ด ในประเทศ
เวียดนาม

การรับจ้ างผลิต หรือ OEM

หมายถึง

การรั บจ้ างผ ลิ ต สิ น ค้ าในตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น (original
equipment manufacturer) ซึ่งคือศัพท์ ที่บริ ษัทฯ ใช้ ที่
หมายถึงการที่บริ ษัทผลิตสินค้ าให้ บริษัทอื่นๆ ตามสัญญา

ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ หมายถึง

ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าจํ า หน่ า ยหน้ าเคาน์ เ ตอร์ (over-the-counter
pharmaceutical products) ซึง่ คือยาที่จําหน่ายแก่ผ้ บู ริ โภค
ได้ โดยไม่ต้องใช้ ใบสัง่ แพทย์

โรงงานพาเคนแฮม หรื อ Pakenham
Factory

หมายถึง

โรงงานผลิ ต ของบริ ษั ท ที่ พ าเคนแฮม เมลเบอร์ น ประเทศ
ออสเตรเลีย

ไฟเซอร์ หรื อ Pfizer

หมายถึง

บริษัท ไฟเซอร์ อิงค์ (Pfizer Inc) และบริษัทในเครื อ

พรบ. ควบคุมราคา

หมายถึง

พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยราคาสินค้ าและบริการ พ.ศ. 2542

พรบ. การสาธารณสุข

หมายถึง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ใบอนุญาตกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ

หมายถึง

ใบอนุ ญ าตด้ านสาธารณสุ ข คื อ ใบอนุ ญ าตที่ อ อกโดย
หน่ ว ยงานท้ องถิ่ น สํ า หรั บ การผลิ ต ที่ อ าจเป็ นอัน ตรายต่ อ
สุ ข ภาพของประชาชน และที่ กํ า หนดโดยพ.ร.บ. การ
สาธารณสุข

อาร์ ดีไอ หรือ RDI

หมายถึง

ปริ มาณวิตามิน เกลือแร่ และ/หรื อสารอาหารอื่นๆ ที่แนะนํา
ให้ บริ โภคต่อวัน ที่จดั ทําไว้ ตาม พ.ร.บ. อาหาร

กลต.

หมายถึง

สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

SKUs

หมายถึง

หน่วยที่เล็กที่สดุ ในการจัดเก็บสินค้ า

เจลนิ่ม

หมายถึง

เจลาตินนิ่ม

คลังสินค้ าซอย 5

หมายถึง

คลังสินค้ าที่ตัง้ อยู่ที่เลขที่ 25/580 หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3 ถนน
แจ้ งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ประเทศไทย

โรงงานซอย 6

หมายถึง

โรงงานผลิตที่ตัง้ อยู่ที่เลขที่ 384 ซอย 6 ถนนพัฒนา 3 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10280

โรงงานซอย 8

หมายถึง

โรงงานผลิตที่ตั ้งอยู่ที่เลขที่ 515/1 ซอย 8 ถนนพัฒนา 3 นิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10280

TGA

หมายถึง

หน่ ว ยงานควบคุ ม ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพของประเทศ
ออสเตรเลีย

TGA Act

หมายถึง

กฎหมายว่ า ด้ ว ยสิ น ค้ า เกี่ ย วกับ การรั ก ษาโรคของประเทศ
ออสเตรเลีย ค.ศ. 1989

กฎระเบียบ TGA

หมายถึง

กฎระเบียบว่าด้ วยสินค้ าเกี่ยวกับการรักษาโรคซึง่ ออกภายใต้
TGA Act

ซิลลิค

หมายถึง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์ มา จํากัด (Zuellig Pharma Ltd.)

ไซดัส คาดิลา

หมายถึง

บริษัท คาดิลา เฮลธ์แคร์ จํากัด (Cadila Healthcare Ltd.)

ผลิตภัณฑ์ที่มีสตู รเฉพาะ หรื อ
Unique product formulation

หมายถึง

ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี สู ต รในการผลิ ต เฉพาะตัว ถึ ง แม้ ว่ า จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน เช่น Natural Vitamin E 100
(วิตามินอีขนาด 100 มิลลิกรัม) Natural Vitamin E 200
(วิตามินอีขนาด 200 มิลลิกรัม) และ Natural Vitamin E 400
(วิตามินอีขนาด 400 มิลลิกรัม) ต่างก็มีสตู รเฉพาะของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์

active ingredients or active หมายถึง

สารที่ อ อกฤทธิ์ ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ย า เพื่ อ ทํ า ให้ ย ามี ผ ลทางการ

pharmaceutical ingredient(s)(ตัว

รักษาโรค

ยาสําคัญ หรื อสารที่ออกฤทธิ์)
Bioavailability(ชีวปริมาณออกฤทธิ์

หมายถึง

สัดส่วนของยาหรื อสารชนิดอื่นๆ ที่เข้ าไปในระบบไหลเวียน

หรื อ ชีวประสิทธิผล)

โลหิต เมื่อรับเข้ าไปในร่างกาย และสามารถออกฤทธิ์ได้

granule(s) or powders(เม็ดเล็กหรือ หมายถึง

รู ปแบบหนึ่งของยาสําหรับการรับประทาน ที่ทําจากการผสม

ผง)

สารสกัดที่ออกฤทธิ์กับสารเพิ่มเติมหรื อยาผง ซึง่ จะจับตัวกัน
เป็ นเม็ดเล็กๆ แบบแห้ ง

nutraceuticals

products หมายถึง

(ผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุงสุขภาพ)

ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบํารุ งสุขภาพ ที่นอกเหนือจากคุณค่าทาง
โภ ช น า ก า ร พื น้ ฐ า น ที่ อ ยู่ ใ น อ า ห า ร ต า ม ป ก ติ คํ า ว่ า
“nutraceutical” มาจากคําว่า “nutrition(โภชนาการ)” และ
“pharmaceutical(ยา)” ซึง่ รวมถึงวิตามิน อาหารเสริม อาหาร
ที่มีสารอาหารซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ (functional food)
และอาหารทางการแพทย์ (medical food) ด้ วย

over-the-counter products or หมายถึง

เกี่ ย วกับยาที่ ไ ด้ รับการตรวจสอบจากหน่ว ยงานที่มี อํา นาจ

OTC products or OTC drugs

ควบคุม ที่ซึ่งผู้ที่มีอาชีพด้ านการดูแลสุขภาพจําหน่ายให้ แก่

(ผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ า

ผู้บริ โภคโดยตรงโดยไม่มีต้องมีใบสัง่ แพทย์

เคาน์เตอร์ )
prescription

products

or หมายถึง

prescription

pharmaceutical

เท่านัน้ และที่ซึ่งได้ รับการควบคุมจากหน่วยงานที่มีอํานาจ

products (ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง่

ในเรื่ องเกี่ ยวกับการผลิต ความปลอดภัย ประสิทธิ ผล และ

แพทย์)

การติดฉลาก และการตลาด

ยาที่โดยทั่วไปแล้ วจะจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูบริ โภคที่มีใบสั่งแพทย์

