บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

13.

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

13.1

รายละเอียดของสัญญาที่สาํ คัญ

ตารางด้ านล่าง แสดงรายละเอียดที่สําคัญของสัญญาที่จดั ทําขึ ้นระหว่าง บริ ษัทฯ กับ ผู้จดั หาวัตถุดิบ หรื อ ผู้ว่าจ้ าง เป็ นต้ น
ลักษณะของสัญญา

ระยะเวลา
(โดยประมาณ)

เพื่อจ้ างหน่วยงาน
ภายนอกในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า
ต่างๆ

5 ปี

สัญญาการให้ บริการ
การจัดจําหน่าย

ไม่เกิน 5 ปี

13.2

การต่ ออายุสัญญา

จํานวนสินค้ าที่
การเก็บรักษา
จัดหาหรือจัด
ความลับ
จําหน่ าย
สั ญ ญ า บ า ง ฉ บั บ ไ ด้ แตกต่างกันไปตามแต่ สั ญ ญ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี
ข้ อ กํ า ห น ด ที่ สํ า คั ญ
กําหนดระยะเวลาในการ ละสัญญา
ส่ ง ห นั ง สื อ บอกกล่ า ว
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ห้ า ม
ล่ ว งหน้ าเพื่ อ การเลิ ก
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ข อ ง
สัญ ญา โดยระยะเวลา
กิจการ
ดัง กล่า วจะแตกต่ า งกัน
ไปตามแต่ละสัญญา
สั ญ ญ า บ า ง ฉ บั บ ไ ด้ แตกต่างกันไปตามแต่ สั ญ ญ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี
กําหนดระยะเวลาในการ ละสัญญาและมักจะมี ข้ อ กํ า ห น ด ที่ สํ า คั ญ
ส่ ง ห นั ง สื อ บอกกล่ า ว การเปลี่ยนแปลงเป็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ห้ า ม
ล่ ว งหน้ าเพื่ อ การเลิ ก ครัง้ คราว
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ข อ ง
สัญ ญา โดยระยะเวลา
กิจการ
ดัง กล่า วจะแตกต่ า งกัน
ไปตามแต่ละสัญญา
การเลิกสัญญา

ไม่ระบุ

สั ญ ญ า ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ด้
กํ า หนดให้ มี ก ารต่ อ อายุ
สัญญาโดยอัตโนมัติ หรื อ
ให้ มี ก ารตกลงร่ วมกั น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ต่ อ อ า ยุ
สัญญาเมื่อพ้ นระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่
แล้ ว การต่ อ อายุสัญ ญา
ดัง กล่ า วจะไม่ เ กิ น คราว
ละ 3 ปี

การเช่ าสินทรั พย์ ถาวร

ตารางด้ านล่าง แสดงรายละเอียดที่สําคัญของการเช่าสินทรัพย์ถาวรของบริ ษัทฯ ในประเทศต่างๆ
สถานที่ตงั ้

ผู้ให้ เช่ า

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ผู้เช่ า

วันทําสัญญาเช่ า ระยะเวลาเช่ า

เงื่อนไขการเลิก
สัญญาเช่ า

ประเทศไทย
บริษัท แอมเพิล
เลขที่ 120
เอสเตท จํากัด
อาคารแอมเพิล
ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 6, 9 และ
10 หมู่ที่ 11
ถนนบางนา-ตราด แขวง

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซ
แอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด;
บริ ษัท แนทเชอรัล เฮลท์
ฟู้ดส์ จํากัด;
บริ ษัท เมก้ า วี แคร์

สํานักงานและ
คลังสินค้ า
(ชัน้ 6)

26 มิถนุ ายน 2554
(ชัน้ 6)

3 ปี

ไม่ระบุ

1 มิถนุ ายน 2554
(ชัน้ 9)

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 265

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้

ผู้ให้ เช่ า

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ผู้เช่ า
จํากัด; และ บริ ษัท อีเซ็นซ จํากัด

บางนา
เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
ประเทศไทย

นางสาวราตรี แสงเงิน บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซ
เลขที่ 25/580
แอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด
หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3
ถนนแจ้ งวัฒนะ
ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี22 ประเทศไทย
(“คลังสินค้ าซอย 5”)

วันทําสัญญาเช่ า ระยะเวลาเช่ า

เงื่อนไขการเลิก
สัญญาเช่ า

1 กุมภาพันธ์ 2555
(ชัน้ 10)
คลังสินค้ า

1 กรกฎาคม2555

2 ปี

ไม่ระบุ

ประเทศกัมพูชา
นายโสฟั ลเลธ เอง
อาคาร ไอซีโอเอ็น
โพรเฟสชัน่ แนล,
ออฟฟิ ศ 58-อี2 ชันที
้ ่2
เลขที่ 216 นโรดม บูเลอ
วาร์ ด, ตันเลบาสซัค,ชัม
การ์ มอน พนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
หงาน ดราย พอร์ ต,
พล็อต 8, สตรี ท 271,
สางกัต เบือง ตัม ปั น,
กัน มีน เชย, พนมเปญ
ประเทศกัมพูชา

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงาน
พีทีวาย จํากัด

โส หงาน แลนด์ ทราน บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงานและ
สปอร์ เตชัน่ แอนด์
พีทวี าย จํากัด
คลังสินค้ า
เซอร์ วิส อิม เอ็กซ์ คัม
พะนี ลิมิเต็ด

1 พฤษภาคม
2555

1 พฤศจิกายน
2555

3 ปี และสิทธิ ไม่ระบุ
ทางเลือก

ส่วนของ
สํานักงาน และ
ครึ่งหนึ่งของ
คลังสินค้ า 3 ปี
และ 1 ปี
สําหรับ
คลังสินค้ าใน
ส่วนที่เหลือ

คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญา
ได้ โดยส่ง คําบอก
กล่าว
แจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายทราบ
ล่วงหน้ า
6 เดือน

ประเทศเมียนมาร์ (สหภาพเมียนมาร์ )
เลขที่ 1/เอ-7, พิน ลอน ช้ ดร. ซอว์ ฮตุน
อปปิ ง้ มอลล์, บล็อค
หมายเลข 7, ชเว พิน
ลอน เฮ้ าส์ซิ่ง เอสเตท,
ปายินต์นอง โร้ ด, นอร์ ธ
ดาโกง
22

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงาน
จํากัด

1 เมษายน 2551

10 ปี

ไม่ระบุ

ที่ดงั กล่าวกําลังอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเป็ นสํานักงานสาขากับกระทรวงพาณิชย์

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 266

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

วัตถุประสงค์
การถือครอง

วันทําสัญญาเช่ า ระยะเวลาเช่ า

เงื่อนไขการเลิก
สัญญาเช่ า

ทาว์นชิพ, ย่างกุ้ง,
สหภาพเมียนมาร์
เอ็มเอ 15/5, ถนนสายที่ ดร. ออง เย
55 ระหว่าง เธียก ปั น
โร้ ด กับถนนสายที่ 43,
เย มอง ตวง, มหาร์ ออง
มเย ทาว์นชิพ,
มัณฑะเลย์ ดิวิชนั่ ,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ าและ
จํากัด
สํานักงาน

1 กุมภาพันธ์ 2556

15 ปี

ผู้ให้ เช่าไม่
สามารถบอกเลิก
สัญญาเช่าได้
ภายในเวลา 10 ปี
นับแต่วนั เริ่ ม
สัญญา แต่
หลังจาก 10 ปี ไป
แล้ ว ให้ สง่ หนังสือ
บอกกล่าว
ล่วงหน้ า 1 ปี

เลขที่ เอ4, ชเว พินลอน, ดร. ซอว์ ฮตุน
นอร์ ธ ดาโกง
ทาว์นชิพ, ย่างกุ้ง,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
จํากัด

1 พฤศจิกายน
2553

7 ปี

ไม่ระบุ

อู ทัน ทัน ออง
เลขที่(182/9) และ
(182/10), เมือง คยัน ธี
สตรี ท, ชเว ลิน บัน
อินดัสเทรี ยล โซน,
ฮเลียง ธาร์ ยา
ทาว์นชิพ, ย่างกุ้ง,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัทเมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
จํากัด

15 มกราคม 2556 3 ปี 6 สัปดาห์ ไม่ระบุ

เลขที่ (90/บี), โกลเด้ น อู มยินต์ ฮัน
วัลเลย์ ถนนสายที่ 1, บา
ฮาน ทาว์นชิพ,
ย่างกุ้ง,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ เรื อนรับรอง
จํากัด

1 มีนาคม 2556

เลขที่ 99 (อี-2/1), อู ออง อู อคาร์ มิน
เคน สตรีท, โกลเด้ น
วัลเลย์(1), บาฮาน
ทาว์นชิพ,
ย่างกุ้ง,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ อาคารรับรอง
จํากัด

17 พฤศจิกายน
2555

พื ้นที่ในโรงพยาบาล

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงาน

23 กุมภาพันธ์

ดร. ซอว์ ฮตุน

1 ปี

สัญญาเช่า
สามารถเลิกกัน
ได้ โดยคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ส่งหนังสือบอก
กล่าวให้ คสู่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายทราบ
ล่วงหน้ า 3 เดือน

4 เดือน
ไม่ระบุ
(สิ ้นสุดสัญญา
แล้ ว)

5 ปี

สัญญาเช่า

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 267

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

วัตถุประสงค์
การถือครอง

วันทําสัญญาเช่ า ระยะเวลาเช่ า

เงื่อนไขการเลิก
สัญญาเช่ า

อูตรา ธีรี, ธีรี มันดีน
สตรี ท, ระหว่างยาซา ธิน
กาฮา สตรี ท กับ ธีรี
ยาดานา สตรี ท,
อูตราธีรี ทาว์นชิพ,
เนปิ ดอว์, สหภาพเมียน
มาร์

จํากัด

2554

อู วิน เนียง
พื ้นที่ในโรงพยาบาล
อูตรา ธีรี, ธีรี มันดีน
สตรี ท, ระหว่างยาซา ธิน
กาฮา สตรี ท กับ ธีรี
ยาดานา สตรี ท,
มอว์ลมั ยิน ทาว์นชิพ,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงานและ
คลังสินค้ า
จํากัด

1 ตุลาคม 2555

1 ปี

ไม่ระบุ

เลขที่ 646, โลว์เวอร์ เมน อู วิน เนียง
โร้ ด, เนทมอว์เดน วอร์ ด,
มอว์ลมั ยิน ทาว์นชิพ,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
จํากัด

1 ตุลาคม 2556

1 ปี

ไม่ระบุ

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงาน
จํากัด

1 กุมภาพันธ์ 2556

1 ปี

ไม่ระบุ

มา 15/7+8, ถนนสายที่ ดร. ออง เย
56 ระหว่าง ระหว่าง
เธียก ปั น โร้ ด กับถนน
สายที่ 43, เย มอง ตวง
มหาร์ ออง มเย
ทาว์นชิพ, มัณฑะเลย์,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
จํากัด

2 มกราคม 2555

10 ปี

สัญญาเช่า
สามารถเลิกกัน
ได้ โดยคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ส่งหนังสือบอก
กล่าวแจ้ งให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ทราบล่วงหน้ า 6
เดือน

เลขที่ (143 ) หัวมุมกอน อู เซน ออง
ฮตู สตรี ท กับ เวสต์
เซอร์ คลู า่ โร้ ด, ยาดานาร์
ธีรี
ควอเตอร์ , ตวงยี,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงานและ
คลังสินค้ า
จํากัด

1 สิงหาคม 2555

1 ปี

สัญญาเช่า
สามารถเลิกกัน
ได้ โดยคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ส่งหนังสือบอก
กล่าวแจ้ งให้

เลขที่ (21), เมียว ธิท
ควอเตอร์ , มยิตคีนา
ทาว์นชิพ รัฐคะฉิ่น,
สหภาพเมียนมาร์

ดอว์ โช โช ซิน

สามารถเลิกกัน
ได้ โดยคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ส่งหนังสือบอก
กล่าวแจ้ งให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ทราบล่วงหน้ า 1
เดือน

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 268

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

วัตถุประสงค์
การถือครอง

วันทําสัญญาเช่ า ระยะเวลาเช่ า

เงื่อนไขการเลิก
สัญญาเช่ า
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ทราบล่วงหน้ า 3
เดือน

เลขที่ (84), วา ตวง ตัน อู คยัน ช้ วก ชิน
เลน, คันบอว์ซา สตรี ท,
ควอเตอร์ (2), ลาชิโน,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงานและ
คลังสินค้ า
จํากัด

1 กันยายน 2555

1 ปี

สัญญาเช่า
สามารถเลิกกัน
ได้ โดยคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ส่งหนังสือบอก
กล่าวแจ้ งให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ทราบล่วงหน้ า 3
เดือน

เลขที่ (เอฟ-2-130),
อู วิน ฮติเก
มยินธาร์ ควอเตอร์ , แม
ฮตี โร้ ด, แมกเวย์,
สหภาพเมียนมาร์

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงาน
จํากัด

1 พฤศจิกายน
2555

1 ปี

สัญญาเช่า
สามารถเลิกกัน
ได้ โดยคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ส่งหนังสือบอก
กล่าวแจ้ งให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ทราบล่วงหน้ า 3
เดือน

ประเทศเวียดนาม
อาร์ .512เอ – 364 ชันที
้ ่ รี คอร์ ปอเรชัน่
5 และ อาร์ .612เอ – 364
ชันที
้ ่ 6, คอง ฮัว สตรี ท,
วอร์ ด 13, ตัน บินห์
ดิสทริก,
โฮจิมินห์ ซิตี ้, ประเทศ
เวียดนาม

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงาน
(เวียดนาม) จํากัด
และ บริษัท เมก้ า
ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย
จํากัด (ประเทศไทย)

10 มกราคม 2556

2 ปี

ไม่ระบุ

พล็อต เลขที่ 4, สตรี ท ฮูน วาน ฟอค
เลขที่ 2 – ตัน บินห์
อินดัสเทรี ยล พาร์ ค, เทย์
ธานห์ วอร์ ด, ตัน ภู ดิสต์
,
โฮจิมินห์ ซิตี ้, ประเทศ
เวียดนาม

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
(เวียดนาม) จํากัด

1 มกราคม 2556

1 ปี

ไม่ระบุ

อีทาว์น 1 บิลดิ ้ง, ชันที
้ ่ 3 รี คอร์ ปอเรชัน่
– 364 คอง ฮัว สตรี ท,

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
(เวียดนาม) จํากัด

10 มกราคม 2556

2 ปี

ไม่ระบุ
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วันทําสัญญาเช่ า ระยะเวลาเช่ า

เงื่อนไขการเลิก
สัญญาเช่ า

25 มกราคม 2555

2 ปี

ไม่ระบุ

1 มกราคม 2556

3 ปี

ไม่ระบุ

1 กรกฎาคม 2555

2 ปี

ไม่ระบุ

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
คอง ตี โค
เค61 เหงียนดัก๊ ตรัง
ฟานดุ้ค เธียต ไบ ยี เต (เวียดนาม) จํากัด
สตรี ท, ธานห์ คี ดอง
วอร์ ด, ธานห์ คี ดิสทริ ก, ดานัง
ดานัง, ประเทศ
เวียดนาม

1 พฤษภาคม
2555

1 ปี

ไม่ระบุ

02 ไฮ บา ตรัง สตรี ท,
ตัน อัน วอร์ ด, แคน โธ,
ประเทศเวียดนาม

1 กรกฎาคม 2555 6 เดือน (กําลัง ไม่ระบุ
ต่อสัญญา)

สถานที่ตงั ้

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

วัตถุประสงค์
การถือครอง

วอร์ ด 13, ตัน บินห์
ดิสทริก
โฮจิมินห์ ซิตี ้, ประเทศ
เวียดนาม
ฮาเรค บิลดิ ้ง, ชันที
้ ่ 7 4 ฮาเรค อินเวสต์เมนท์
เอ, ลัง ฮา สตรี ท บา
และ เทรด จอยท์
ดินห์ ดิสทริก, ฮานอย, สจ๊ อค คัมพะนี
ประเทศเวียดนาม
คุง โง วอร์ ด, ตู เฮียบ,
ธานห์ ตรี ดิสทริก,
ฮานอย, ประเทศ
เวียดนาม

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงาน
(เวียดนาม) จํากัด

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
คอง ตี โค
ฟานดุ้คฟาม เธียต ไบ (เวียดนาม) จํากัด
ยี เต ฮานอย

งัน ฮาง ธวง ไม โค
ซาคอมแบงค์ บิลดิ ้ง,
130-132 บาช ดัง สตรีท ฟานไซกอนธวง ทิน –
, ไฮ ชัว ดิสทริก, ดานัง, ชิ นานห์ ดานัง
ประเทศเวียดนาม

คอง ตี โค ฟาน ดู ลิช
กอล์ฟ เวียตนาม ไต
แคน โธ

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ สํานักงาน
(เวียดนาม) จํากัด

บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ คลังสินค้ า
(เวียดนาม) จํากัด

13.3 รายละเอีย ดการซือ้ เครื่ องหมายการค้ า EugicaTM ทรั พย์ สินทางปั ญญา และเอกสารสิทธิ์ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ท่ ผี ลิต และจําหน่ ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า EugicaTM
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําสัญญาเพื่อซื ้อเครื่ องหมายการค้ า EugicaTM ทรัพย์สินทางปั ญญา และ
เอกสารสิทธิ์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต และจําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า EugicaTM มูลค่า 6 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง จากบริ ษัท ดีเอชจี ฟาร์ มาซูติคอล จอยท์ สต๊ อก (DHG Pharmaceutical Joint
Stock Company) ในประเทศเวียดนาม และได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ ากับหน่วยงานของประเทศ
เวียดนามแล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยการเข้ าทํารายการเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของสัญญา ในวันที่ 9
กรกฎาคม 2556 ขนาดของรายการดังกล่าวมีมลู ค่า 6 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐหรื อ 185.4 ล้ านบาท (คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
30.9 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ) ตามที่ปรากฎในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556
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บริ ษัทฯ มีแหล่งที่ มาของเงินทุนในการซือ้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว จากเงินกู้สกุลเงิ นดอลล่าร์ สหรั ฐ จากธนาคาร
พาณิชย์ ในการเข้ าทํารายการดังกล่าว
บริ ษัทฯ มีการประเมินมูลค่าเครื่ องหมายการค้ าก่อนทํารายการดังกล่าวจาก (1) รายได้ และอัตราการเติบโตของรายได้ ใน
อดีตของผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า EugicaTM และ (2) เทียบเคียงกับมูลค่าการทํารายการประเภทใกล้ เคียงกัน
ในช่วงปี 2552 – 2554 โดยเทียบเคียงจากอัตราส่วนขนาดรายการต่อรายได้ จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ขนาดรายการต่อรายได้ ในช่วงปี ดังกล่าวอยู่ประมาณ 2.8 - 3.8 เท่า ในขณะที่อตั ราส่วนขนาดรายการต่อรายได้ ของ
เครื่ องหมายการค้ า EugicaTM อยู่ที่ประมาณ 0.6 เท่า ซึง่ บริ ษัทฯ เห็นว่าราคาซื ้อขายดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสมในการ
เข้ าทํารายการ
ทั ้งนี ้จากการเข้ าซื ้อเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว บริ ษัทฯ คาดว่าผลิตภัณฑ์ EugicaTM จะเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุง
สุขภาพซึ่งติดหนึ่งในสิบผลิตภัณฑ์ ที่ขายดีที่สุดของบริ ษัทฯ และจะส่งเสริ มความแข็งแกร่ ง และตําแหน่งความเป็ นผู้นํา
ตลาดของบริ ษัทฯ ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า Mega We CareTM ในประเทศเวียดนามอีก
ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ดี ก ารเข้ า ทํ า รายการดัง กล่ า วอาจมี ค วามไม่ แ น่ น อนจากปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ อ าจส่ง ผลให้ บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ตามที่คาดหวังไว้ จากการเข้ าซื ้อเครื่ องหมายการค้ าดังกล่าว ตามที่ได้ เปิ ดเผยในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 1.1 ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
สัญญาซื ้อขายเครื่ องหมายการค้ า EugicaTM ทรัพย์สินทางปั ญญา และเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
และจําหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้ า EugicaTM และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องมีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี ้
 บริ ษัทฯ ตกลงว่าจ้ าง บริ ษัท ดีเอชจี ฟาร์ มาซูติคอล จอยท์ สต๊ อก (DHG Pharmaceutical Joint Stock
Company) เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า EugicaTM ให้ กบั บริ ษัทฯ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่
1 มกราคม 2556
 บริ ษัทฯ ตกลงว่าจ้ าง บริ ษัท ดีเอชจี ฟาร์ มาซูติคอล จอยท์ สต๊ อก (DHG Pharmaceutical Joint Stock
Company) เป็ นผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า EugicaTM ให้ กบั บริ ษัทฯ เป็ นเวลา 2 ปี นับ
จากวันที่ 1 มกราคม 2556
 บริษัทฯ มีสิทธิที่จะซื ้อสินค้ าภายใต้ เครื่องหมายการค้ า EugicaTM จากบริษัท ดีเอชจี ฟาร์ มาซูติคอล จอยท์ สต๊ อก
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป
 บริ ษัท ดีเอชจี ฟาร์ มาซูติคอล จอยท์ สต๊ อก (DHG Pharmaceutical Joint Stock Company) จะโอนตํารับยา
ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า EugicaTM ทั ้งที่ขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้ ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิการขึ ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ ให้ กบั บริ ษัทฯ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
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13.4 รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ าที่สาํ คัญ
บริ ษัทฯ มีการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ในประเทศที่บริ ษัทฯ มีการประกอบธุรกิ จผลิตภัณฑ์ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM กว่า 29 ประเทศทัว่ โลก และโดยทัว่ ไปบริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
จะเป็ นเจ้ าของทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ในบางประเทศบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จะเป็ นเจ้ าของทะเบียนเครื่ องหมาย
การค้ า
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