บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) (Selic Corp Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “Selic”) จดทะเบียน
กอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยบริษัทเกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง บริษัท ซีลิค เคมีคอล จํากัด กับ
บริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เปนบริษัทที่ถูกกอตั้งขึ้นโดยกลุมครอบครัวสุวัฒนพิมพ ซึ่งมีประสบการณ
ในการผลิตกาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑยาวนานกวา 30 ป
ปจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย รวมทั้งวิจัยและพัฒนา Adhesive, Specialty and High
Performance Adhesive เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ กวา 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐานลูกคาทั้งใน
อาเซียน เอเชียใต แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต รวมถึง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
ผลิตภัณฑของบริษัทเปนสวนหนึ่งของสินคาในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องดื่มชูกําลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง อุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ และอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบง
ออกเปน 4 กลุมหลัก จากคุณสมบัติและการใชงาน ดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑกาว Solvent (Solvent Based Adhesive) เปนกาวที่มีตัวทําละลายเปนน้ํามันหรือสารระเหยอื่นๆ ใช
ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเทา ตกแตงยานยนต กอสราง เฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป
2. ผลิตภัณฑกาวน้ํา (Water Based Adhesive) เปนกาวที่มีตัวทําละลายเปนน้ํา ใชในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
บรรจุภัณฑ พรม งานไม ฉลากสินคา และ ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน
3. ผลิตภัณฑกาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) หรือกาวรอน เปนกาวเทอรโมพลาสติก โดยแบงออกเปน 1)
ผลิตภัณฑกาว High Performance Hot Melt ใชในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ฉลาก บรรจุภัณฑ ชิ้นสวนยานยนต
แอสแซมบลี เฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป 2) ผลิตภัณฑกาว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) ใชในอุตสาหกรรมสินคา
อุปโภคบริโภค เทปกาว ผาออม ผาอนามัย และ ฉลาก 3) ผลิตภัณฑกาว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR)ใชใน
อุ ต สาหกรรมเฟอร นิ เ จอร แ ละงานไม ทั่ ว ไป อุ ต สาหกรรมอี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อุ ต สาหกรรมรถยนต อุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกอสราง และแอสแซมบลี
4. ผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก สินคาซื้อมาเพื่อจําหนาย ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสารเคมีชนิดตางๆ เชน เคมีฟอกหนัง น้ํายา
รองพื้น น้ํายาทําความสะอาดรถ เคมีอาหาร น้ํายาเช็ดลาง และ ขี้ผึ้งเคลือบผิว เปนตน
บริษัท ใชเครื่องจักรที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตกาวที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีศูนยวิจัยที่มีทีม
บุคลากรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาความรูของทีมวิจัยอยาง
ตอเนื่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองตอความตองการที่เปลี่ยนไปของตลาด ประกอบกับนโยบายของบริษัทในการ
ใหคําปรึกษา และคําแนะนําแกลูกคาเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑของบริษัทจะสามารถตอบสนองตอกระบวนการผลิตสินคา
ของลูกคาไดเปนอยางดี ชวยลดตนทุนในการผลิตใหแกลูกคา จึงทําใหผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทมีความโดดเดน
และแตกตางจากผูผลิตรายอื่นๆ เปนผลใหบริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคามาโดยตลอด ภายใตตราสินคา WORLD,
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VEGAMELT, INTENSITY, MINERVA, TORA, ICETECH, DELTABOND, ZICCO, RHINO, TUFF KIT จุดเดนอีกประเภท
หนึ่งก็คือการมุงเนนพัฒนาใหผลิตภัณฑที่มีอยูไดรับการยอมรับจากลูกคาและมีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา
นอกจากนี้ บริษัทปรับปรุงการบริหารงานควบคูไปกับระบบ การจัดการสิ่งแวดลอม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จนไดใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
ISO 22000:2005 และ OHSAS
18001:2007 บริษัทไดใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green
System) และไดรับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดรับประกาศ
เกียรติคุณองคกรจรรยาบรรณดีเดน จากหอการคาไทย ในป 2558 ทั้งนี้บริษัทยังไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภท
บริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ประจําป 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) จากกรม
สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากผลงานดังกลาวสงผลใหบริษัทมีความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง
1.1 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัตถุประสงค และแผนดําเนินงานในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision) : มุงสูการเปนผูนําธุรกิจใน Adhesive Technologies ครบวงจรระดับโลก ดวยนวัตกรรมที่
ล้ําสมัย
พันธกิจ (Mission) : นวัตกรรมที่สมบูรณแบบเพื่อทุกคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
คานิยม (Values) : SELIC
S = Sustainable Growth and Development (พัฒนาอยางยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารขององคกร)
E = Excellence (เปนเลิศดวยคุณภาพสินคาและบริการ บนฐานการเงินที่มั่นคง)
L = Loyalty (มีอุดมการณในการทํางานที่ซื่อสัตย โปรงใสและสุจริต)
I = Innovation (มุงสรางนวัตกรรมใหกาวไทยล้ําหนาสูระดับโลก)
C = Care (ใสใจ หวงใยบุคลากร เพิ่มทุกความสุขเพื่อคุณ เพื่อสังคม เพื่อโลก)
วัตถุประสงค (Goal) :
บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เพื่อใหเปนองคกรที่มุงสรางความเปนเลิศทางดานการวิจัย พัฒนา ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑกาว
อุตสาหกรรม และเคมีภัณฑที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญและติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการผลิต
กาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ
3. เพื่อใหองคกรเปนธุรกิจสูส ากล
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แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในป 2560
ป 2560 บริษัทวางเปาหมายการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมและการเติบโต
ในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เพิ่มสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑที่บริษัทจัดจําหนายในปจจุบัน ทั้งอุตสาหกรรมในประเทศ และ
ตลาดตางประเทศใหมากขึ้น
2. ขยายฐานการจําหนายไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น เชน ประเทศในกลุม AEC รวมถึงออสเตรเลีย
3. พัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของตลาดและกลุมลูกคาใหม
4. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใชในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงพัฒนาบุคลากร เพื่อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑและนวัตกรรมที่สูงขึ้น
5. ปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย เพื่อลดตนทุนการผลิต
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Software ของบริษัท เชน ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดย
การนําระบบ System Application Program (SAP) เขามาใชในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ซี ลิค คอร พ จํากัด (มหาชน) ไดจ ดทะเบีย นกอตั้งขึ้ นเมื่อวัน ที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยกลุม ครอบครั ว
สุวัฒนพิมพ ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง บริษัท ซีลิค เคมีคอล จํากัด กับ บริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 215,000,00 บาท แบงเปนหุนสามัญทั้งสิ้นจํานวน 2,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00
บาท เพื่อประกอบธุรกิจเปนผูผลิต จําหนาย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑที่ใชในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ ตอมาบริษัทไดลดทุนจดทะเบียนเปน 200,000,000 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญทั้งสิ้นจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท ในเดือนกรกฎาคมป 2555 และลด
ทุนจดทะเบียนเปน 100,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญทั้งสิ้นจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 50.00
บาท ในเดือนตุลาคม ป 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลางขาดทุนสะสม ตอมาในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ไดอนุมัติการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จาก 50.00 บาท
เปน 0.50 บาท สงผลใหจํานวนหุนสามัญเพิ่มจาก 2,000,000 หุน เปน 200,000,000 หุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เปน 140,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม เพื่อเสนอ
ขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering:IPO) จํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
บริษัทมีสํานักงานใหญและโรงงาน ตั้งอยูเลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต แขวงหนองแขม เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร 10160 บนเนื้อที่ 11-2-99 ไร (4,699 ตารางวา) ซึ่งประกอบดวยอาคารโรงานผลิตรวม 5 อาคาร พื้นที่
ใชสอยในการผลิต คลังสินคา หองทดลอง และอาคารสํานักงาน
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นับตั้งแตกอตั้งบริษัท ในป 2524 เปนตนมา บริษัทมีความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ป

เหตุการณสําคัญ

ป 2524

• วัน ที่ 22 กั น ยายน 2524 นายณรงค สุ วั ฒ นพิ ม พ และครอบครั ว ก อ ตั้ ง บริ ษั ท ซี ลิ ค เคมี ค อล
อิ น ดั ส ตรี้ จํ า กั ด (ป จ จุ บั น เลิ ก กิ จ การแล ว ในป 2542) ด ว ยทุ น จดทะเบี ย น 5,000,000 บาท
ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท ประกอบธุรกิจ
ผลิต น้ํายาฟอกหนัง และเริ่มผลิตและจําหนายผลิตภัณฑกาว Solvent หรือกาวยางเปนครั้งแรก

ป 2532

• วันที่ 21 พฤศจิกายน 2532 กอตั้งบริษัท อีวาเมนูแฟค เจอริ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ํายาขัดรถ
เคลือบรถ น้ํายาทําความสะอาดรถยนต ดวยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญ จํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท
• บริษัท ซีลิคเคมีคอล อินดัสตรี้ จํากัด เริ่มผลิตกาว GRAFTED โดยใชเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุน

ป 2535

• วั น ที่ 14 มกราคม 2535 ก อ ตั้ ง บริ ษั ท ซิ ค จํ า กั ด ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และ จํ า หน า ยกาว
วิทยาศาสตร น้ํายาฟอกหนัง น้ํายาทําความสะอาดรถยนต ดวยทุนจดทะเบียน 10,000,000
บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท

ป 2539

• วันที่ 6 กุมภาพันธ 2539 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซิค จํากัด จาก 10,000,000 บาท เปน
15,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00
บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 100.00 บาท และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ

ป 2540

• วันที่ 12 ธันวาคม 2540 เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ซิค จํากัด จาก 15,000,000 บาท เปน
35,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 100.00 บาท และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ป 2541

• วันที่ 29 กันยายน 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จาก 5,000,000
บาท เปน 15,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 100.00 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ป 2548

• วันที่ 22 กุ มภาพัน ธ 2548 จดทะเบีย นแกไขชื่อ บริษั ทจากบริษั ท ซิค จํา กัด เป น บริษั ท ซีลิ ค
เคมีคอล จํากัด และสรางหองปฏิบัติการเพื่อทดสอบการผลิตกาว Hot Melt

ป 2553

• วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซีลิค เคมีคอล จํากัด จาก 35,000,000
บาท เปน 200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,650,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 100.00 บาท ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้มีการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนใหมบางราย เนื่องจากกลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทมีเงินทุนไมเพียงพอใน
การเพิ่มทุน ทั้งนี้การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลงทุนใน
อุปกรณ เครื่องจักรและไลนการผลิต รวมถึงการขยายฐานการตลาดไปยังกลุมลูกคาตางประเทศ

หนา 1 – 4

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

ป

เหตุการณสําคัญ

ป 2555

• วันที่ 29 มิถุนายน 2555 จดทะเบียนควบรวมกิจการระหวาง บริษัท ซีลิค เคมีคอล จํากัด กับ
บริ ษั ท อี ว า เมนู แ ฟคเจอริ่ ง จํ า กั ด เป น บริ ษั ท ซี ลิ ค คอร พ จํ า กั ด ด ว ยทุ น จดทะเบี ย น
215,000,000 บาท โดยแบงออกเปนหุนสามัญ 2,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท
เนื่ อ งจากต อ งการลดต น ทุ น และค า ใช จ า ยต า ง ๆ ลง จึ ง ดํ า เนิ น การควบรวมกิ จ การทั้ ง 2
ที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจคลายคลึงกันเขาดวยกัน
• วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ประชุมวิสามัญผูถือ หุน ครั้งที่ 2/2555 มีมติพิเศษในการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 215,000,000 บาท เปน 200,000,000 บาท โดยการลดจํานวนหุนสามัญ
เนื่องจากปรับปรุงรายการลูกหนี้คาหุน โดยแบงออกเปนหุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100.00 บาท
• เริ่มผลิตและจําหนายผลิตภัณฑกาวประเภท Pressure Sensitive Adhesive (PSA)

ป 2557

• วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไดรับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management
System) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสํานักงาน Bureau Veritas
• วัน ที่ 20 ตุล าคม 2557 ที่ ประชุม วิส ามัญ ผูถื อ หุน ครั้ง ที่ 1/2557 มี ม ติพิ เศษในการลดทุน จด
ทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญ เพื่อลางขาดทุนสะสม โดยแบงออกเปนหุนสามัญ 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 50.00 บาท

ป 2558

• วั น ที่ 5 มกราคม 2558 ได รั บ มาตรฐานระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม (Environmental
Management System) ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสํานักงาน Bureau Veritas
• วันที่ 19 มกราคม 2558 ไดรับมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety
Management Systems – Requirements for Any Organization in the Supply Chain) ตาม
มาตรฐาน ISO 22000:2005 จากสํานักงาน Bureau Veritas
• วันที่ 17 มีนาคม 2558 ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
• วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ไดรับรางวัลสถานประกอบการที่มีความมุงมั่น ดําเนินการโครงการสถาน
ประกอบการปลอดภั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
จากกระทรวงแรงงาน
• วันที่ 25 กันยายน 2558 จัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดวยทุนจด
ทะเบี ยน 1,000,000 บาท ประกอบดว ยหุ นสามั ญ จํา นวน 10,000 หุ น มูล คา ที่ต ราไว หุน ละ
100.00 บาท โดยบริษัท ถือหุนจํานวน 9,997 หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
และมีกรรมการบริษัทรวมกันคือ คุณเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ และคุณสาริศาสส มหาเจริญสุข
เพื่อเปนตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทในตลาดตางประเทศ

หนา 1 – 5

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

ป

เหตุการณสําคัญ
• บริษัทเปนผูผลิตกาวประเภท Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) รายแรกและรายเดียว
ในประเทศไทย
• บริษัทไดเปนหนึ่งใน 10 ของบริษัทจากทั้งประเทศที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ
ดีเดน จากหอการคาไทย

ป 2559

• วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ไดรับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
18001:2007 จากสํานักงาน Bureau Veritas
• วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ดังนี้
1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและแกไขจํานวนหุนสามัญของบริษัท โดยอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิม มูลคาหุนละ 50.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท
ซึ่งบริษัทมีทุนชําระแลวทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลคาหุน
ดังกลาวแลว บริษัทมีหุนสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุน
2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเปนการระดมทุนและเสนอขายหุนของบริษัท
ใหกับประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จํานวน 40,000,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท จากเดิมที่มีทุน
จดทะเบียนจํานวน 100,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.50 บาท เปน ทุนจดทะเบียนจํานวน 140,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 280,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
3) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท คิดเปนมูลคาหุน 40,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก
(Initial Public Offering: IPO)
4) อนุมัติการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี่ยนชื่อเปน “บริษทั ซีลิค คอรพ จํากัด
(มหาชน)”
• วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ดําเนินการแปรสภาพจากบริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด เปน บริษัท ซีลิค
คอรพ จํากัด (มหาชน) และดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย
• วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม ประจําป 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) จากกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หนา 1 – 6

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

1.3 โครงสรางการถือหุน ของกลุมบริษัท

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท
ทุนชําระแลว 100,000,000 บาท
ธุ ร กิ จ ผลิ ต จํ า หน า ย รวมทั้ ง วิ จั ย และพั ฒ นากา ว
อุตสาหกรรมและเคมีภัณฑที่ใชในหลากหลายอุตสาหกรรม
เพื่อจําหนายใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ
99.97%

บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนชําระแลว 1,000,000 บาท
ธุรกิจ เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาของ
บริษัทในตลาดทั้งในและตางประเทศ
บริษัทยอย
บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“EVA”) [E.V.A. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED]
วันที่กอตั้ง
: 25 กันยายน 2558
ที่ตั้งสํานักงาน

: เลขที่ 145 ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาของบริษัทในตลาดทั้งในและตางประเทศ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 1,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญ

: 10,000 หุน

มูลคาที่ตราไวตอหุน

: 100 บาทตอหุน

กรรมการบริษัท

: นายเกง สุวัฒนพิมพ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ และนางสาริศาสส มหาเจริญสุข
โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก นายเกง สุวัฒนพิมพ หรือ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ
หรือ นางสาริศาสส มหาเจริญสุข สองในสามลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท

หนา 1 – 7

บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธกับบริษัท

โครงสรางผูถือหุน

: บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทถือหุนจํานวน
9,997 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน EVA และมีกรรมการรวมกันกับ
บริษัท ไดแก
(1) นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ และ (2) นางสาริศาสส มหาเจริญสุข
: บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน) ถือหุนจํานวน 9,997 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.97%
นายเกง สุวัฒนพิมพ
ถือหุนจํานวน 1 หุน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.01%
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ
ถือหุนจํานวน 1 หุน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.01%
นางสาริศาสส มหาเจริญสุข
ถือหุนจํานวน 1 หุน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.01%

บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทที่เคยทําธุรกรรมการคาดวยกันในอดีตกับบริษัท จํานวน 3 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด [S.O.M. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED]
วันที่กอตั้ง
ที่ตั้งสํานักงาน

: 26 กันยายน 2551
: 45/1980 หมูบานพงษศิริชัย 4 ซอย 3 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
10160

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจเดิม
: ขายน้ํายาฟอกหนัง สบูฟอกหนัง กาววิทยาศาสตร และเคมีภัณฑ
การประกอบธุรกิจปจจุบัน : ผลิตและจําหนายเบเกอรี่

ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 1,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญ
: 10,000 หุน
มูลคาที่ตราไวตอหุน
: 100 บาทตอหุน
กรรมการบริษัท
: นายเกง สุวัฒนพิมพ นางสุมานี สุวัฒนพิมพ และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ
โดยนายเกง สุวัฒนพิมพ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ
กรรมการอื่นสองคนลงลาย มือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท
: - นายเกง สุวัฒนพิมพ นางสุมานี สุวัฒนพิมพ และ นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ เปนกรรมการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
- นางสุมานี สุวัฒนพิมพ นายเกง สุวัฒนพิมพ และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ เปนผูถือหุนใหญ
ในสัดสวนรอยละ 60.00 รอยละ 20.00 และ รอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลวของบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามลําดับ (ถือหุนโดยครอบครัว
สุวัฒนพิมพ รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)

หมายเหตุ: - ในอดีตบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดําเนินธุรกิจเคมีภัณฑขั้นมูลฐานแตปจจุบันไดเปลี่ยนวัตถุประสงคการดําเนิน
ธุรกิจเปนบริษัทผลิตและจําหนายเบเกอรี่แลว
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บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท นิวส อีวีเอ จํากัด [NEWS EVA COMPANY LIMITED]
วันที่กอตั้ง
: 1 ตุลาคม 2555
ที่ตั้งสํานักงาน
: 142 หมูที่ 8 ถนนคงทอง ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจเดิม
: จําหนายเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน
การประกอบธุรกิจปจจุบัน : บริการจัดนิทรรศการแสดงสินคาและบริการ
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 1,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญ

: 10,000 หุน

มูลคาที่ตราไวตอหุน

: 100 บาทตอหุน

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธกับบริษัท

: นายเกง สุวัฒนพิมพ นางสุมานี สุวัฒนพิมพ และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ
โดยนายเกง สุวัฒนพิมพ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ
กรรมการอื่นสองคนลงลาย มือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
: - นายเกง สุวัฒนพิมพ นางสุมานี สุวัฒนพิมพ และ นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ เปนกรรมการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท นิวส อีวีเอ จํากัด
- นางสุมานี สุวัฒนพิมพ นายเกง สุวัฒนพิมพ และนางอัญชลีสุวัฒนพิมพ เปนผูถือหุนใหญ
ในสัดสวนรอยละ 60.00 รอยละ 20.00 และ รอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลวของบริษัท นิวส อีวีเอ จํากัด ตามลําดับ (ถือหุนโดยครอบครัวสุวัฒนพิมพ รอยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัท นิวส อีวีเอ จํากัด)

หมายเหตุ: - ในอดีตบริษัท นิวส อีวีเอ จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนายเคมีภัณฑขั้นมูลฐานแตปจจุบันไดเปลี่ยนวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจบริการ
จัดงานอีเวนทแลว

3. บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จํากัด [BIG JET TRAVEL COMPANY LIMITED]
วันที่กอตั้ง

: 15 พฤศจิกายน 2553

ที่ตั้งสํานักงาน

: 21/1 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จําหนายตั๋วเดินทาง-เครื่องบินภายในและภายนอกประเทศ บริการจองที่พกั
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 1,000,000 บาท
จํานวนหุนสามัญ

: 10,000 หุน

มูลคาที่ตราไวตอหุน

: 100 บาทตอหุน

กรรมการบริษัท

: หมอมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล
โดยหมอมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท

ความสัมพันธกับบริษัท

: หมอมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เปน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ: - ในอดีตบริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จํากัด มีการจําหนายตั๋วเดินทาง-เครื่องบินภายในและภายนอกประเทศ ใหแกบริษัท
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