สรุปข้อสนเทศ
เสนอต่อตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย
บริษ ัท โมเดอร์นฟอร์มกรุป
๊ จาก ัด (มหาชน)
สาหร ับการร่วมทุนในบริษ ัทจ ัดตงใหม่
ั้

1. ว ัน เดือน ปี ทีท
่ ารายการ และว ัตถุประสงค์ของการร่วมทุน
บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODERN) ร่วมลงทุนในบริษัท ยูไอซีซ ี จากัด (UICC) โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่
ประกอบธุรกิจประเภทเกีย
่ วกับสุขภาพ โรงพยาบาล เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และสินค ้าเพื่อสุขภาพ
บริษัทคาดว่าการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนใหม่นจ
ี้ ะเรียบร ้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จึงยังไม่ได ้กาหนด
รายละเอียดในการประกอบกิจการแต่มค
ี วามประสงค์จะประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับสุขภาพดังกล่าวข ้างต ้น ทัง้ นีแ
้ ผนการ
ด าเนิน งานขแง UICC จะอยู่ ใ นการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริษั ท ซึง่ จะด าเนิน การหลั ง จากจั ด ตั ง้ บริษั ท
เรียบร ้อยแล ้ว หากมีความคืบหน ้าของโครงการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบต่อไป

2. ล ักษณะของรายการ และการชาระรายการ
MODERN จะร่วมลงทุนในบริษัทจัดตัง้ ใหม่ UICC ซึง่ มีทน
ุ จดทะเบียนเริม
่ แรกเท่ากับ 100,000,000 บาท
(หนึง่ ร ้อยล ้านบาท) แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ ้วน) โดยจะเรียกชาระค่า
หุ ้นครัง้ แรกในอัตราร ้อยละ 40 ของมูลค่าหุ ้น โดย MODERN จะเข ้าถือหุ ้นใน UICC จานวน 2,000,000 หุ ้น คิดเป็ น
้ 20,000,000 บาท และ บจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ (MHC)
ร ้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน รวมมูลค่าทิง้ สิน
ซึง่ MODERN ถือหุ ้นในอัตราร ้อยละ 95 จะเข ้าถือหุ ้นใน UICC จานวน 2,000,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 20 ของทุน
้ 20,000,000 บาท
จดทะเบียน รวมมูลค่าทิง้ สิน

MODERN

20%

UICC

20%

MHC

3. มูลค่ารวมของรายการและขนาดของรายการ
การร่ ว มทุน ใน UICC ซึง่ มีทุน จดทะเบีย น 100,000,000 บาท และ ทุน ช าระแล ้วร ้อยละ 40 ของทุน จด
ทะเบียนคิดเป็ นจานวนเงิน 40,000,000 บาท โดย MODERN เข ้าถือหุ ้นคิดเป็ นร ้อยละ 20 และ MHC เข ้าถือหุ ้นคิด
เป็ นร ้อยละ 20 รวมเป็ นร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ขนาดของรายการเมือ
่ วัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์
ปรากฎผลดังนี้ (จากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
3.1 เกณฑ์มล
ู ค่าสินทรัพย์
= 1.71%
3.2 เกณฑ์กาไรสุทธิ
ไม่สามารถวัดได ้เนือ
่ งจากบริษัทร่วมทุนเป็ นบริษัทจัดตัง้ ใหม่จงึ ยังไม่ม ผ
ี ลกาดาเนินงาน
3.3 เกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
= 1.12%
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4. ข้อมูลทว่ ั ไปของบริษ ัร่วมทุนทีจ
่ ะจ ัดตงใหม่
ั้
4.1 โครงสร ้างของผู ้ถือหุ ้น UICC

จานวนหุ ้น

ร ้อยละ

1. บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

2,000,000

20

2. บจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮล์แอนด์แคร์

2,000,000

20

3. นางสาวเปรมพร แสงโชติ

3,000,000

30

4. นายไกรลาศ วงศ์สรุ ไกร

300,000

3

5. นายทักษะ บุษยโภคะ*

300,000

3

6. นายวันชัย รวยอารี

300,000

3

7. นางสาวอภิชา ศุขกลิน
่

300,000

3

8. นายกิตพ
ิ ัฒก์ เนือ
่ งจานงค์*

200,000

2

9. นางสาวภวรี รวิรุจพ
ิ ันธุ์

200,000

2

10. นายสุรเดช ใช่ววิ ัฒน์

200,000

2

11. นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง*

150,000

1.5

12. นายโยธิน เนื่องจานงค์ *

150,000

1.5

13. นางสาวรัตนลักษณ์ แสงโชติ

133,000

1.33

14. นางสุมาลัย ก ้วยเจริญพานิชก์

133,000

1.33

15. นายพรเทพ แซ่อย
ุ่

100,000

1

16. นายผดลเดช บุนนาค

100,000

1

17. นายทศสีห ์ โควสุรัตน์

100,000

1

18. นายนิต ิ เนือ
่ งจานงค์

100,000

1

19. นายวโรกาส ตาปสนันท์

100,000

1

20. นางสาวพรรณรัตน์ ก ้วยเจริญพานชก์

67,000

0.67

21. นางธนิดาทิพย์ ลาภเจริญวงศ์

57,000

0.57

22. นางสาวสิรก
ิ ร เสนามนตรี

6,700

0.07

23. นางสาวพรหมภัสสร ลีลา

3,300

0.03

หมายเหตุ: * เป็ นกรรมการและกรรมการบริหารของ MODERN
4.2 ทุนจดทะเบียน
UICC จะมีทน
ุ จดทะเบียนแรกเริม
่ 100,000,000 บาท แบ่งเป็ น 10,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้
หุ ้นละ 10 บาท เรียกชาระครัง้ แรกร ้อยละ 40
4.3 คณะกรรมการบริษัท UICC
1. นายโยธิน เนือ
่ งจานงค์ * เป็ นตัวแทนของ MODERN
2. นางสาวเปรมพร แสงโชติ
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5. แหล่งเงินทุนทีใ่ ช ้
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช ้มาจากแหล่งเงินทุนภายในบมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป เอง

้ าหนดราคา
6. เกณฑ์ทใี่ ชก
ใช ้ราคาตามูลค่าทีต
่ ราไว ้ (Par Value) หุ ้นละ 10 บาท เป็ นเกณฑ์

ั ันธ์ของผูร้ ว
7. ล ักษณะความสมพ
่ มทุนก ับบริษ ัทจดทะเบียน
- บจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ซงึ่ เป็ นบริษัทย่อยของบมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จะร่วมทุนใน
บจ.ยูไอซีซ ี ในอัตราร ้อยละ 20
- นายทักษะ บุษยโภคะ, นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง, นายโยธิน เนือ
่ งจานงค์ และนายกิตพ
ิ ัฒก์ เนือ
่ งจานงค์
เป็ นกรรมการและกรรมการบริหารของบมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป
- ผู ้ร่ ว มทุน อืน
่ ๆ ในบจ.ยูไ อซีซ ี ไม่ไ ด ้เป็ นกรรมการ ผู ้บริห าร และผู ้ถือ หุ ้นใน MODERN และไม่ไ ด ้เป็ น
บุคคลเกีย
่ วโยงกับกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้ถือหุ ้นของ MODERN นอกจากนายนิต ิ เนื่องจานงค์ เป็ นผู ้ถือหุ ้นและ
เป็ นบุตรชายของนายโยธิน เนือ
่ งจานงค์ และเป็ นน ้องชายของนายกิตพ
ิ ัฒก์ เนือ
่ งจานงค์

8. ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้ร ับจากการลงทุน
การร่วมลงทุนในบริษัทจัดตัง้ ใหม่ในครัง้ นี้จะทาให ้บจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย
ของบมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป สามารถขยายฐานธุรกิจให ้กว ้างมากขึน
้ พร ้อมทัง้ เสริมสร ้างความเป็ นผู ้นาธุรกิจด ้าน
สุขภาพให ้แข็งแกร่งยิง่ ขึน
้ สาหรับผลตอบแทนทางด ้านการเงิน นั น
้ คาดว่าบริษัทร่วมทุนทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ใหม่นี้สามารถ
เริม
่ ทากาไรให ้บริษัทได ้ตัง้ แต่ผลการดาเนินงานในปี 2562 เป็ นต ้นไป
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