บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2.2
กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) (Selic Corp Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “Selic”) จดทะเบียน
ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยบริษัท เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ซีลิค เคมีคอล จากัด กับ
บริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มครอบครัวสุวัฒนพิมพ์ ซึ่ง มีประสบการณ์
ในการผลิตกาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ยาวนานกว่า 30 ปี
ปัจจุบันบริษัทดาเนินธุรกิจเป็นผูผ้ ลิตและจาหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรม (Adhesive, Specialty
and High Performance Adhesive)เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐานลูกค้า
ทั้งในอาเซียน เอเชียใต้ แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ รวมถึง ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก จากคุณสมบัติและการใช้งาน ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์กาว Solvent (Solvent Based Adhesive) เป็นกาวที่มีตัวทาละลายเป็นน้ามันหรือสารระเหยอื่นๆ ใช้
ในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า ตกแต่งยานยนต์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป
2. ผลิตภัณฑ์กาวน้า (Water Based Adhesive) เป็นกาวที่มีตัวทาละลายเป็นน้า ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ ฉลากสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
3. ผลิตภั ณ ฑ์ กาว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) หรือกาวร้อน เป็น กาวเทอร์โมพลาสติก โดยแบ่ งออกเป็น 1)
ผลิตภัณฑ์กาว High Performance Hot Melt ใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์
แอสแซมบลี เฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป 2) ผลิตภัณฑ์กาว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) ใช้ในอุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภค เทปกาว ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย และ ฉลาก 3) ผลิตภัณฑ์กาว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR)ใช้ใน
อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เจอร์ แ ละงานไม้ ทั่ ว ไป อุ ต สาหกรรมอี เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และแอสแซมบลี
4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าซื้อมาเพื่อจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น น้ายารองพื้น น้ายา
ทาความสะอาดรถ เคมีอาหาร น้ายาเช็ดล้าง และ ขี้ผึ้งเคลือบผิว เป็นต้น
บริษัท ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตกาวที่มีคุณ ภาพได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยที่มีทีม
บุคลากรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาความรู้ของทีมวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาด ประกอบกับนโยบายของบริษัทในการ
ให้คาปรึกษา และคาแนะนาแก่ลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะสามารถตอบสนองต่อกระบวนการผลิตสินค้า
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้แก่ลูกค้า จึงทาให้ผลิตภัณฑ์แ ละการบริการของบริษัทมีความโดดเด่น
และแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ เป็นผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ภายใต้ตราสินค้า WORLD,
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VEGAMELT, INTENSITY, MINERVA, TORA, ICETECH, DELTABOND, ZICCO, RHINO, TUFF KIT จุดเด่นอีกประเภท
หนึ่งก็คือการมุ่งเน้นพัฒ นาให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทปรับปรุงการบริหารงานควบคู่ไปกับระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย จนได้ ใ บรั บ รองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 และ OHSAS
18001:2007 บริษั ท ได้ ใบรับ รองจากกระทรวงอุ ต สาหกรรมให้ เป็ น อุ ต สาหกรรมสี เขี ย ว ระดั บ ที่ 3 ระบบสี เขี ย ว(Green
System) และได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้รับประกาศ
เกียรติคุณองค์กรจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย ในปี 2558 ทั้งนี้บริษัทยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
บริหารอุต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจาปี 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) จากกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีความน่าเชื่อถื อ และเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง
1.1 เป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินงานในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งสู่การเป็นผู้นาธุรกิจใน Adhesive Technologies ครบวงจรระดับโลก ด้วยนวัตกรรมที่
ล้าสมัย
พันธกิจ (Mission) : นวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบเพื่อทุกคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ค่ำนิยม (Values) : SELIC
S = Sustainable Growth and Development (พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารขององค์กร)
E = Excellence (เป็นเลิศด้วยคุณภาพสินค้าและบริการ บนฐานการเงินที่มั่นคง)
L = Loyalty (มีอุดมการณ์ในการทางานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใสและสุจริต)
I = Innovation (มุ่งสร้างนวัตกรรมให้กาวไทยล้าหน้าสู่ระดับโลก)
C = Care (ใส่ใจ ห่วงใยบุคลากร เพิ่มทุกความสุขเพื่อคุณ เพื่อสังคม เพื่อโลก)
วัตถุประสงค์ (Goal) :
บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย พัฒนา ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กาว
อุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชานาญและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการผลิต
กาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์
3. เพื่อให้องค์กรเป็นธุรกิจสู่สากล
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แผนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2560
ปี 2560 บริษัทวางเป้าหมายการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมและการเติบ โต
ในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจาหน่ายในปัจจุบัน ทั้งอุตสาหกรรมในประเทศ และ
ตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น
2. ขยายฐานการจาหน่ายไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น เช่น ประเทศในกลุ่ม AEC รวมถึงออสเตรเลีย
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่
4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงพัฒนาบุคลากร เพื่อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สูงขึ้น
5. ปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย เพื่อลดต้นทุนการผลิต
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Software ของบริษัท เช่น ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดย
การน าระบบ System Application Program (SAP) เข้ า มาใช้ ใ นการด าเนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
บริษั ท ซีลิค คอร์พ จากั ด (มหาชน) ได้ จดทะเบี ยนก่อ ตั้ งขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุน ายน 2555 โดยกลุ่ม ครอบครัว
สุวัฒ นพิม พ์ ซึ่งเกิด จากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษั ท ซีลิค เคมีค อล จากั ด กับ บริษั ท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จากั ด
ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 215,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นจานวน 2,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00
บาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นผู้ ผลิต จาหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒ นากาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณ ฑ์ ที่ใช้ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เพื่ อจาหน่ายให้ แก่ลูกค้าทั้งในและต่ างประเทศ ต่อมาบริษั ทได้ลดทุนจดทะเบียนเป็น 200 ,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งสิ้นจานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในเดือนกรกฎาคมปี 2555 และลด
ทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งสิ้นจานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50.00
บาท ในเดือนตุลาคม ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้างขาดทุนสะสม ต่อมาในที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ได้อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 50.00 บาท
เป็น 0.50 บาท ส่งผลให้จานวนหุ้นสามัญเพิ่มจาก 2,000,000 หุ้น เป็น 200,000,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน
40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering:IPO) จานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
บริษัทมีสานักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนอง
แขม กรุงเทพมหานคร 10160 บนเนื้อที่ 11-2-99 ไร่ (4,699 ตารางวา) ซึ่งประกอบด้วยอาคารโรงานผลิตรวม 5 อาคาร พื้นที่
ใช้สอยในการผลิต คลังสินค้า ห้องทดลอง และอาคารสานักงาน
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นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2524 เป็นต้นมา บริษัทมีความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปี

เหตุกำรณ์สำคัญ

ปี 2524

 วันที่ 22 กันยายน 2524 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ และครอบครัว ก่อตั้งบริษัท ซีลิคเคมีคอล อินดัสตรี้
จากัด (ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 และชาระบัญชี ในวันที่ 28 ตุลาคม
2542) ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ประกอบธุรกิจ ผลิต น้ายาฟอกหนัง และเริ่มผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
กาว Solvent หรือกาวยางเป็นครั้งแรก

ปี 2532

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2532 ก่อตั้งบริษัท อีวาเมนูแฟค เจอริ่ง จากัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ายาขัดรถ
เคลือบรถ น้ายาท าความสะอาดรถยนต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ น
สามัญ จานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
 บริษัท ซีลิคเคมีคอล อินดัสตรี้ จากัด เริ่มผลิตกาว GRAFTED โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น

ปี 2535

 วันที่ 14 มกราคม 2535 ก่อตั้งบริษัท ซิค จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและ จาหน่ายกาววิทยาศาสตร์
น้ ายาฟอกหนั ง น้ ายาท าความสะอาดรถยนต์ ด้ ว ยทุน จดทะเบีย น 10,000,000 บาท แบ่ ง
ออกเป็นหุ้นสามัญ จานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท
 วันที่ 13 เมษายน 2535 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีวาเมนูแฟค เจอริ่ง จากัด จาก 2,000,000
บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 3 ,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2539

 วัน ที่ 6 กุ มภาพัน ธ์ 2539 เพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริษั ท ซิค จากัด จาก 10,000,000 บาท เป็ น
15,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 ,000.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ

ปี 2540

 วัน ที่ 12 ธัน วาคม 2540 เพิ่ม ทุน จดทะเบี ยนของ บริษั ท ซิค จากัด จาก 15,000,000 บาท เป็ น
35,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00
บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 ,000.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ

ปี 2541

 วันที่ 29 กันยายน 2541 เพิ่มทุนจดทะเบีย นของบริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จากัด จาก 5,000,000
บาท เป็น 15,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 100 ,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 บริษัท ซีลิคเคมีคอล อินดัสตรี้ จากัด ได้ทาการจดทะเบียนเลิกบริษัท

ปี 2542

 วันที่ 28 ตุลาคม 2542 บริษัท ซีลิคเคมีคอล อินดัสตรี้ จากัด ได้ทาการชาระบัญชีแล้วเสร็จ

ปี 2548

 วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548 บริ ษั ท ซิ ค จ ากั ด จดทะเบี ย นแก้ ไ ขชื่ อ บริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท ซี ลิ ค
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เหตุกำรณ์สำคัญ
เคมีคอล จากัด และสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบการผลิตกาว Hot Melt

ปี 2553

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซีลิค เคมีคอล จากัด จาก 35,000,000 บาท
เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 165 ,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1,000.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 ,000.00 บาท ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้มีการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนได้จาหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ 5
ราย โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และให้สิทธิส่วนที่เหลือจาก
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ จานวน 5 ราย) เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอในการเพิ่มทุน ทั้งนี้การเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักรและไลน์การผลิต รวมถึงการขยายฐานการตลาดไป
ยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

ปี 2555

 วันที่ 29 มิถุนายน 2555 จดทะเบียนควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ซีลิค เคมีคอล จากัด กับ บริษัท
อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จากัด เป็น บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 215,000,000 บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เนื่องจากต้องการลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง จึงดาเนินการควบรวมกิจการทั้ง 2 บริษัทที่มีลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน
 วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2555 ประชุ ม วิ สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้งที่ 2/2555 มี ม ติ พิ เศษในการลดทุ น จด
ทะเบียนของบริษัทจาก 215,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการลดจานวนหุ้นสามัญ
เนื่องจากปรับปรุงรายการลูกหนี้ค่าหุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100.00 บาท
 เริ่มผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กาวประเภท Pressure Sensitive Adhesive (PSA)

ปี 2557

 วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2557 ได้รับ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณ ภาพ (Quality Management
System) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสานักงาน Bureau Veritas
 วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีมติพิเศษในการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษั ท จาก 200,000,000 บาท เหลื อ 100,000,000 บาท โดยการลดมู ลค่ าที่ต ราไว้ของหุ้ น
สามัญ เพื่อล้างขาดทุนสะสม โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
50.00 บาท

ปี 2558

 วันที่ 5 มกราคม 2558 ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management
System) ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสานักงาน Bureau Veritas
 วันที่ 19 มกราคม 2558 ได้รับ มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety
Management Systems – Requirements for Any Organization in the Supply Chain) ต า ม
มาตรฐาน ISO 22000:2005 จากสานักงาน Bureau Veritas
 วันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒ นาอย่า งยั่งยืน) จากกระทรวง
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ปี

เหตุกำรณ์สำคัญ
อุตสาหกรรม
 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่น ดาเนินการโครงการสถาน
ประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก
กระทรวงแรงงาน
 วันที่ 25 กันยายน 2558 จัดตั้งบริษัทย่อย คื อ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00
บาท โดยบริษั ท ถื อ หุ้ น จ านวน 9,997 หุ้ น หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 99.97 ของทุ น จดทะเบี ย นและมี
กรรมการบริษัทร่วมกันคือ คุณเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ และคุณสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข เพื่อเป็น
ตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ
 บริษัทเป็นผู้ผลิตกาวประเภท Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) รายแรกและรายเดียว
ในประเทศไทย
 บริษัทได้เป็นหนึ่งใน 10 ของบริษัทจากทั้งประเทศที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ
ดีเด่น จากหอการค้าไทย

ปี 2559

 วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
18001:2007 จากสานักงาน Bureau Veritas
 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 50.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง
บริษัทมีทุนชาระแล้วทั้งสิ้น 100,000,000 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าว
แล้ว บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น
2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับ
ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จานวน 40,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญจานวน 80,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน
จานวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจานวน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน
280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 40,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
(Initial Public Offering: IPO)
4) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด
(มหาชน)”
 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ดาเนินการแปรสภาพจากบริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด เป็น บริษัท ซีลิค คอร์พ
จากัด (มหาชน) และดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์
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 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประจาปี 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) จากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท
ธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจาหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาว
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ( Adhesive, Specialty and High
Performance Adhesive) ที่ ใ ช้ ใ น ห ล า ก ห ล า ย
อุ ต สาหกรรม เพื่ อ จ าหน่ า ยให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
99.97%

บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,000,000 บาท
ธุรกิ จ เพื่ อเพิ่ มช่ องทางการจัด จาหน่ ายสิน ค้าของ
บริษัทในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทย่อย
บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“EVA”) [E.V.A. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED]
วันที่ก่อตั้ง

: 25 กันยายน 2558

ที่ตั้งสานักงาน

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของบริษัทในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 1,000,000 บาท
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

จานวนหุ้นสามัญ

: 10,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

: 100 บาทต่อหุ้น

กรรมการบริษัท

: นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ และนางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
โดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามได้แก่ นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ หรือ นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิ มพ์
หรือ นางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข สองในสามลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

: บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจานวน
9,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน EVA และมีกรรมการร่วมกันกับ
บริษัท ได้แก่
(1) นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ และ (2) นางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
: บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นจานวน 9,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97%
นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์
ถือหุ้นจานวน 1 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01%
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์
ถือหุ้นจานวน 1 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01%
นางสาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
ถือหุ้นจานวน 1 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01%

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เคยทาธุรกรรมการค้าด้วยกันในอดีตกับบริษัท จานวน 3 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [S.O.M. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED]
วันที่ก่อตั้ง
: 26 กันยายน 2551
ที่ตั้งสานักงาน
: 45/1980 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 ซอย 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
10160
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจเดิม
: ขายน้ายาฟอกหนัง สบู่ฟอกหนัง กาววิทยาศาสตร์ และเคมีภัณฑ์
การประกอบธุรกิจปัจจุบัน : ผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 1,000,000 บาท
จานวนหุ้นสามัญ
: 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 100 บาทต่อหุ้น
กรรมการบริษัท
: นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์
โดยนายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ
กรรมการอื่นสองคนลงลาย มือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
: - นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ และ นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการ
และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
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ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ร้อยละ 20.00 และ ร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้วของบริษั ท เอส.โอ.เอ็ม.อิน เตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามลาดั บ (ถือหุ้ นโดยครอบครัว
สุวัฒนพิมพ์ ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด)
หมายเหตุ: - ในอดีตบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ดาเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐานแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การดาเนิน
ธุรกิจเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่แล้ว

2. บริษัท นิวส์ อีวีเอ จำกัด [NEWS EVA COMPANY LIMITED]
วันที่ก่อตั้ง
: 1 ตุลาคม 2555
ที่ตั้งสานักงาน
: 142 หมู่ที่ 8 ถนนคงทอง ตาบลวังน้าเขียว อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจเดิม
: จาหน่ายเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
การประกอบธุรกิจปัจจุบัน : บริการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและบริการ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 1,000,000 บาท
จานวนหุ้นสามัญ

: 10,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

: 100 บาทต่อหุ้น

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท

: นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์
โดยนายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ
กรรมการอื่นสองคนลงลาย มือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
: - นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ และ นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการ
และกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท นิวส์ อีวีเอ จากัด
- นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ และนางอัญชลีสุวัฒนพิมพ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ร้อยละ 20.00 และ ร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและทุน
ชาระแล้วของบริษัท นิวส์ อีวีเอ จากัด ตามลาดับ (ถือหุ้นโดยครอบครัวสุวัฒนพิมพ์ ร้อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท นิวส์ อีวีเอ จากัด)

หมายเหตุ: - ในอดีตบริษัท นิวส์ อีวีเอ จากัด ดาเนินธุ รกิจจาหน่ายเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐานแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจบริการ
จัดงานอีเว้นท์แล้ว
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