รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน้ 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์ วิว
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 จัดขึ ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์
บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมทองธารา ริ เวอร์ วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริ ญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ จัดให้ มีขึ ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562 เพื่อขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องสาคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดไว้ และเรื่ องอื่นๆ ตามที่
แจ้ งไว้ ในหนังสือนัดประชุม โดยบริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้ าร่ วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2562 เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 36 มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 58 คน นับจานวนหุ้น
ได้ 204,848,471 หุ้น หรื อร้ อยละ 73.1602 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จานวน
ทังสิ
้ ้น 280,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อ 38 โดยมี นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 และโดย
ถูกต้ องตามกฎหมาย
คณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม
2. นายณรงค์
สุวฒ
ั นพิมพ์
รองประธานกรรมการ
3. นายอโณทัย อดุลพันธุ์
กรรมการ
4. นายพรพัฒน์ กิจเจริ ญ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
5. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
6. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
7. นางสาวปาลาวี บุนนาค
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
8. นายเอก
สุวฒ
ั นพิมพ์
กรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
9. นางอัญชลี
สุวฒ
ั นพิมพ์
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ทังนี
้ ้ มีกรรมการเข้ าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมร้ อยละ 100 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จดั การ
2. นางเศรษฐภร สุนทรวิภาต
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานบัญชีและการเงิน
3. นายเกียรติศกั ดิ์ สุวฒ
ั นพิมพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานปฏิบตั ิการ
4. นางปรางค์มณี อัจฉริ ยบรรเจิด
เลขานุการบริ ษัท และเลขานุการที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี
นายอัครเดช
เปลีย่ นสกุล
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
นายศุภชัย
อรุณธรรมสกุล

บริ ษัท ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จากัด ที่ปรึ กษากฎหมายและพยานตรวจสอบการ
นับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ
ทังนี
้ ้ ได้ มอบหมายให้ นางปรางค์มณี อัจฉริ ยบรรเจิด เลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการในที่ประชุม และ
นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม โดยทาหน้ าที่ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายงานผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ
ในลาดับแรก เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ได้ อธิบายขันตอนและวิ
้
ธีการต่างๆใน
กรณีที่มีเหตุฉกุ เฉินเกิดขึ ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ หรื อเหตุแผ่นดินไหว เป็ นต้ น ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกท่านตังสติ
้ และเคลื่อนย้ าย
ออกจากห้ องประชุมไปยังบันไดหนีไฟ วึง่ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 จุด คือ จุดแรกบริ เวณด้ านหลังของห้ องประชุม ซึ่ งจะนาท่านไปยัง
ชันใต้
้ ดินของโรงแรม และจุดที่สองบริ เวณด้ านหน้ าลิฟท์โดยสาร ซึ่งจะนาท่านไปยังชันล็
้ อบบี ้และชันใต้
้ ดินของโรงแรม โดยให้
สังเกตุป้ายบันไดหนีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้ าประตู ทังนี
้ ้ ขอความกรุ ณางดใช้ ลิฟท์ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อท่านไปยังบริ เวณ
ด้ านล่างแล้ วนัน้ ให้ ทกุ ท่านไปรวมตัวกันที่จดุ รวมพล ซึง่ อยูบ่ ริ เวณศาลาทรงไทยด้ านหน้ าของโรงแรม
หลังจากที่ได้ ชี ้แจงในกรณีที่เกิดเหตุฉกุ เฉินแล้ ว จึงกล่าวเรี ยนเชิญท่านประธานในที่ประชุม นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ
กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
นายอัฒวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกรรมการทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม และแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 35 คน นับเป็ นจานวนหุ้นสามัญได้ 186,044,970 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 66.44 และรับมอบฉันทะจานวน 17 คน นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 15,023,901 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.36 ดังนัน้
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น จานวน 52 คน นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 201,068,871 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
71.81 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
280,000,000 หุ้น เกินกว่า 1ใน 3 ของจานวนหุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ
จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธานได้ กล่าวแนะนากรรมการ บริ ษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมายอิสระ และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้
ลงทุนไทย และขอให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแนะนาผู้บริ หารของบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
9 ท่าน และในการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการเข้ าประชุมครบ9 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครัง้ นีด้ ้ วย
จากนันได้
้ กล่าวเรี ยนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็ นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ
โดยมีนายอมรศักดิ์ ชนะกุล เสนอเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี ้
ก่อนเริ่ มประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ได้ อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
1. ให้ ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด โปรดทาเครื่ องหมายกากบาทลงในบัตร
ลงคะแนนในช่องที่เป็ นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน้ มิฉะนันจะถื
้ อว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็ นบัตรเสีย โดยผู้
ถือหุ้นจะต้ องลงลายมือชื่อกากับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้ วย
3. บริ ษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่มาเข้ า
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็ นคะแนนเสีย งที่เห็นด้ วย
กับวาระนันๆ
้
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4. หากวาระใดไม่มีผ้ อู อกเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนันๆ
้
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ ถือจากคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
6. สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติแต่งตังเป็
้ น
รายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
หลังจากชี ้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทราบแล้ ว ประธานได้ กล่าวเปิ ดประชุม
และเริ่ มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/ 2561
ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นการพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/ 2561
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว จึง
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/ 2561 เป็ นอย่างอื่น ประธานจึง
ขอให้ ที่ประชุมลงมติ ซึง่ ในวาระนี ้ต้ องมีมติรับรองด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/ 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
201,068,871 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และแผนการดาเนินงานปี 2562
ประธานขอให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน
รอบปี 2561 และแผนงานการดาเนินงานปี 2562 ต่อที่ประชุม
นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จดั การ รายงานข้ อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ โดย
บริ ษัทฯมีสญ
ั ชาติไทยที่ประกอบธุรกิจด้ านกาวอุตสาหกรรม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกาวก้ าวเข้ าสูป่ ี
ที่ 40 แล้ ว ปั จจุบนั มีห้องปฏิบตั ิการและห้ องวิเคราะห์ จานวน 4 ห้ อง ซึ่งมีเทคโนโลยีกาวที่ผลิตได้ เอง 4 ประเภท มีกาลังการ
ผลิต 10,080 ตัน/ปี และมีตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง 27 ประเทศทัว่ โลก
สาหรับผลิตภัณฑ์กาวแบ่งตามเทคโนโลยี 4 ประเภท ได้ แก่
1. กาว Solvent เป็ นกาวที่อยู่ในสถานะของเหลว ใช้ ตวั ทาละลายประเภท Solvent ในกลุม่ ของน ้ามัน หรื อทิน
เนอร์ เป็ นตัวทาละลาย โดยนาไปใช้ กบั เครื่ องหนัง รองเท้ า และเฟอร์ นิเจอร์ งานไม้ บางชนิด เป็ นต้ น
2. กาวน ้า เป็ นผลิตภัณฑ์กาวสังเคราะห์และใช้ น ้าเป็ นตัวละลาย ทาให้ กาวมีสภาพเป็ นของเหลว ใช้ งานง่าย โดย
จะใช้ กบั งานติดฉลากบนขวดแก้ วหรื อกระป๋ อง งานอุตสาหกรมสินค้ าอุปโภค เช่นการผลิตกระดาษชาระ ซอง
ใส่พสั ดุตา่ งๆ เป็ นต้ น
3. กาว Hot Melt มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นของแข็ง ใช้ งานผ่านความร้ อนเพื่อให้ กาวละลายกลายเป็ นของเหลวเมื่อเนื ้อ
กาวเย็นลง จะยึดติดวัสดุ 2 ชิ น้ เข้ าด้ วยกัน โดยจะใช้ กับงานติดกล่องต่างๆไม่ว่าจะเป็ นกล่องลูกฟูก หรื อ
กระดาษมัน การติดหลอดบนกล่องยูเอชที เป็ นต้ น
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4. กาว Hot Melt PUR เป็ นกาวในกลุม่ hot melt แต่ต่างกันที่คณ
ุ สมบัติคงทน โดยเมื่อเกิดการยึดติดแล้ วจะไม่
แปลงสภาพเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทาน เช่น อุปกรณ์หรื อชิ ้นส่วนรถยนต์ งานติดสันหนังสือ เป็ นต้ น
ซึ่งสิ่งสาคัญที่บริ ษัทฯใช้ ในการเสริ มความแข็งแกร่ งด้ านการตลาดคือ 1. นวัตกรรม (Innovation) โดยผลักดัน
กระบวนการคิดแบบ innovative thinking และส่งเสริ มเพื่อให้ เป็ นองค์กรนวัตกรรม และ 2. การอยูใ่ นหัวใจของลูกค้ า (Heart of
Customer) การบริ การและแนวทางในการบริ หารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าใช้ หลักการ customer centric เพื่อตอบโจทย์ทาง
ธุรกิจของลูกค้ า โดยการสร้ างประสบการณ์ที่ดีแก่ลกู ค้ าตลอดเส้ นทางการเดินทางในทุกๆก้ าว เน้ นการเข้ าใจความต้ องการการ
ใช้ งานกาวอุตสาหกรรมของลูกค้ า รวมไปถึงขันตอนและสภาพแวดล้
้
อมการใช้ งานของลูกค้ า ให้ ลกู ค้ ามีการใช้ งานได้ อย่าง
ต่อเนื่อง อบรมการใช้ งานผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ
ภาพรวมการดาเนินงานปี 2561
ด้ านธุรกิจ
• ดาเนินตามกลยุทธการเติบโต โดยเข้ าซื ้อกิจการกลุม่ บริ ษัท พีเอ็มซี แมททีเรี ยล ซึ่งเป็ นธุรกิจผลิตสติ๊กเกอร์ หรื อ self
adhesive label โดยมีที่ตงบริ
ั ้ ษัทและโรงงานที่ประเทศไทย และ สิงคโปร์
• การเข้ าซื ้อกลุม่ กิจการ PMC นี ้ถือเป็ นความสาเร็ จในการดาเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการเข้ าควบรวมกิจการ การร่ วม
ลงทุน (M&A, JV)
ด้ านการขยายตลาด
• สามารถเข้ าเจาะตลาดชิ ้นส่วนยานยนต์ และตลาดเฟอร์ นิเจอร์ เพิ่มเติมจากฐานตลาดเดิ่มที่เป็ นฐานหลักเช่น ตลาด
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่ องดื่ม อุตสาหกรรมรองเท้ าและเครื่ องหนัง
• ทางด้ านตลาดต่างประเทศ ได้ ดาเนินการตามทิศทางที่กาหนด และสามารถขยายตลาดออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
เวียดนามได้ ด้วยดี
ด้ านวิจัยและพัฒนา
• ได้ รับรางวัลสินค้ านวัตกรรมที่อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) จากโครงการ Prime
Minister's Export Award 2018 (รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจาปี 2561)
• ได้ รับอนุมตั ิโครงการส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน หรื อ บีโอไอ (Thailand Board
of Investment)
ด้ านกาลังการผลิต
• บริ ษัทมีทิศทางการเติบโตที่ชดั เจนในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และการขยายตลาดที่ชดั เจน
• ส่งผลให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถวางแผนกาลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตที่เกิดขึ ้นได้
• ขยายกาลังการผลิตในกลุม่ Hot melt และ Water based
ด้ านการพัฒนาองค์ กร
• ดาเนินการต่อเนื่องในการผลักดันการสร้ างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมค่านิยมขององค์การ 3 ประการ คือ
• ร่วมสร้ างนวัตกรรม (Innovation),
• สร้ างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ (Integration)
• ร่วมสร้ างพลังบวก (Positive Thinking)
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การเข้ าซือ้ กิจการกลุ่ม PMC
บริ ษัทฯได้ ทาการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรี ยลส์ จากัด (“PMCT”) ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศไทยจานวน 1,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมด
้
และหุ้นสามัญทังหมดของ
้
บริ ษัท
พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรี ยลส์ พีทีอี ลิมิเตด (“PMCS”) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จานวน 2 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100
ของจานวนหุ้นสามัญทังหมด
้
โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่ PMC คือ ผลิตและจาหน่ายสติ๊กเกอร์ คณ
ุ ภาพสูงให้ กบั โรงพิมพ์ เพื่อนาไป
พิมพ์ฉลากและส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยยึดหลักในการดาเนินธุรกิจคือ สินค้ าคุณภาพดี ราคายุติธรรม และบริ การที่
รวดเร็ ว ซึง่ ลูกค้ าจะอยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและเครื่ องดื่ม Product ID โฆษณาและค้ าปลีก ผลิตภัณฑ์ของใช้
ส่วนตัว เดินทางและขนส่ง และอุตสาหกรรมหนัก เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในการเข้ าซื ้อกิจการดังกล่าว เป็ นการสร้ างโอกาสและการเกื ้อหนุนซึ่งกันและกันและกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอุตสาหกรรมกาว ก่อให้ เกิดโอกาสในการขยายในแนวตัง้ เข้ าสูก่ ลุม่ เป้าหมายที่เรี ยกว่ากลุม่ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
converter ทาให้ เกิดช่องทางใหม่ในการทาตลาด รวมทังการขยายผลิ
้
ตภัณฑ์ในตลาดฉลาก (Glue applied label และ Self
adhesive label) ในส่วนของการเกื ้อหนุนและการทางานร่วมกันก่อให้ เกิดประโยชน์ ดังนี ้
โอกาสในการขยายตลาดส่งออก
• เปิ ดโอกาสการเป็ นบริ ษัทสากลที่มีสาขาภูมิภาคที่สงิ คโปร์
• อาศัยเครื อข่ายต่างประเทศที่มีอยูข่ องทังสองบริ
้
ษัทในการขยายตลาดส่งออก
Technology Synergy
• ต่อยอดการมีแผนกวิจยั และพัฒนาที่แข็งแรงของซีลคิ
• ผลิตกาวที่ใช้ ในการผลิตสติ๊กเกอร์ ในงานสเปเชียลตี ้ต่าง ๆ เข่น removable stickers, deep freeze resistant
labels
Operations Synergy
• การบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังและวัตถุดิบที่ดีขึ ้น
• การเกิด cost sharing ในการบริ หารต้ นทุน
สรุ ปผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายรวม 595.15 ล้ านบาท โดยเติบโตขึน้ 3.12 ล้ านบาท หรื อ
0.53% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผา่ นมา โดยยอดขายในประเทศเติบโตขึ ้น 24.20 ล้ านบาท หรื อ 7.36% แต่ยอดขายต่างประเทศ
มีการหดตัวลง 21.28 ล้ านบาท หรื อ ลดลง 8.17% สาเหตุการหดตัวของยอดขายต่างประเทศเกิดจากผลกระทบจากปั จจัยใน
ตลาดต่างประเทศ และปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ เช่นอัตราแลกเปลีย่ น โดยสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยูท่ ี่ 60:40
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯมุง่ เน้ นที่จะขยายธุรกิจไปสูก่ าวHot Melt และ กาวWater based อย่างต่อเนื่อง โดยจากรายได้ จากการ
ขายกาว Hot Melt เพิ่มขึ ้น 12.2% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา และรายได้ จากกาว Water based เพิ่มขึ ้น 22.0%
สาหรับการทากาไร กาไรขันต้
้ นในไตรมาส 4/2561 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปี 2560 อยูท่ ี่ 21.33%
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ในขณะที่อตั รากาไรสุทธิในใตรมาสสุดท้ ายของปี อยู่ที่ -10.51%. เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการเข้ าซื ้อธุรกิจ ซึ่งจากการ
ลงทุนเข้ าซื ้อกิจการพีเอ็มซี ส่งผลให้ ขาดทุน -10.93 ล้ านบาท โดยเกิดจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการทาการศึกษาวิจัย ค่าที่
ปรึกษาทางการเงิน การตรวจสอบภายใน ค่าใช้ จ่ายการทา due diligence ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นไม่ตอ่ เนื่อง
แผนการดาเนินงาน และกลยุทธ์ ปี 2562
1. ให้ ความสาคัญกับนวัตกรรม ผ่านงานวิจยั และพัฒนา
2.
3.
4.
5.

ยกระดับการผลิตเพื่อให้ เหมาะสมกับการตอบสนองการใช้ งานลูกค้ าปรับปรุงกระบวนการ
ขยายตลาดทังในและต่
้
างประเทศในกลุม่ อุตสาหกรรมที่เป็ นฐานเดิม และเจาะอุตสาหกรรมใหม่
มองหาโอกาสในการเติบโตด้ านธุรกิจ ให้ เป็ น diversify มากขึ ้น โดยผ่าน M&A หรื อ JV
ศึกษาและผลักดันการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)

ความภาคภูมิใจในปี 2561
บริ ษัทฯได้ รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2018 (รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจาปี 2561)
ประเภทรางวัลสินค้ านวัตกรรมทีอ่ นุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation)
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังได้ รับประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption (CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดย
สะท้ อนถึงความมุง่ มัน่ ในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสนาไปสูค่ วามยัง่ ยืนในระยะยาว
การส่ งเสริมการพัฒนาสังคมโดยเน้ นการสนับสนุนอย่ างยั่งยืน
บริ ษัทฯ ร่วมกับศูนย์พฒ
ั นาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ และ
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี โดยการสนับสนุนกาวเพื่อใช้ ในกิจกรรมของมูลนิธิ
ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ และได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุมฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากเป็ นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาและรั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 และแผนการ
ดาเนินงานปี 2562 ตามที่ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจาปี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานได้ ขอให้ นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงานสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นายเอก สุวฒ
ั พิมพ์ ชี ้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พร้ อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ ผ่านการพิจ ารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี 2561 พร้ อมทังรายงานการตรวจสอบของผู
้
้ สอบ
บัญชีบริ ษัทฯ ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

31 ธันวำคม 2560
31 ธันวำคม 2561
เปลีย่ นแปลง
จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท) % จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท) % จำนวนเงิน (ล้ ำนบำท)
377.77
75%
434.65
80%
56.88

%
15%

รวมสินทรั พย์ ไม่หมุนเวียน

124.65

25%

109.94

20%

รวมสินทรั พย์

502.41

100%

544.59

100%

42.18

8%

รวมหนี ้สินหมุนเวียน

125.35

23%

186.83

34%

61.48

49%

11.72

2%

8.45

2%

รวมหนีส้ นิ

137.07

25%

195.28

36%

58.22

42%

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

365.35

67%

349.31

64%

(16.04)

(4%)

รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

502.41

92%

544.59

100%

42.18

8%

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน

31 ธันวำคม 2560
รายได้ จากการขาย-สุทธิ

จำนวน (ล้ ำนบำท)
592.03

รายได้ อนื่

(14.70) (12%)

(3.27) (28%)

31 ธันวำคม 2561

%
จำนวน (ล้ ำนบำท)
98.71%
595.15

เปลีย่ นแปลง

%
จำนวน (ล้ ำนบำท)
99.23%
3.11

(%)
1%

2.96

0.49%

4.62

0.77%

1.66

56%

รำยได้ รวม
ต้ นทุนขาย

595.00
439.03

99%
74.16%

599.77
457.54

100%
76.88%

4.77
18.51

1%
4%

กำไรขัน้ ต้ น (ไม่ รวมรำยได้ อ่นื )
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

153.01
15.73

25.84%
2.62%

137.61
14.17

23.12%
2.36%

(15.40)
(1.55)

(10%)
-10%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

93.22

15.54%

116.46

19.42%

23.25

25%

กำไรก่ อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ ำเสื่อมรำคำ และค่ ำตัดจำหน่ ำย
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้ จา่ ยตัดบัญชี

47.03
23.26

7.84%
3.88%

11.59
22.98

1.93%
3.83%

(35.43)
(0.27)

(75%)
(1%)

กำไร(ขำดทุน) ก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

23.77
0.39

3.96%
0.06%

(11.39) -1.90%
0.27 0.05%

(35.16) (148%)
(0.11) (30%)

4.54

0.76%

(0.74) -0.12%

(5.27) (116%)

กำไรสำหรั บปี
กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

18.85 3.14%
(0.13) (0.02%)

(10.93) -1.82%
2.45 0.41%

(29.77) (158%)
2.57 2019%

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี

18.72

(8.48) -1.41%

(27.20) (145%)

ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

3.12%

ประธานฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หลัง จากได้ ตอบข้ อซัก ถามของผู้ถือ หุ้น รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ า ยรายงานการประชุมฉบับนี แ้ ล้ ว
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซงึ่ ต้ องอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2561
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
204,848,471 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ: มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม่ ระหว่างวาระนี ้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ประธานฯได้ ขอให้ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
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ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญขี จำกัด รายนามดังต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
1. นำยณัฐพงศ์ ตันติจัตตำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8829
2. นำงสำวโศภิษฐ์ พรหมพล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10042
3. นำงสำวดุษณี ย์ ยิม้ สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10235
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอสาหรับปี 2562 จานวน 1,650,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริ การอื่นที่
บริ ษัทฯ จะจ่ายตามจริ ง นอกจากนี ้ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้ วยว่า บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญขี
จำกัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย สาหรับปี 2562 ด้ วย
หลังจากได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุมฉบับนี แ้ ล้ ว
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซงึ่ ต้ องอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมี มติแ ต่งตัง้ นำย ณัฐ พงศ์ ตัน ติจ ัต ตำนนท์ ผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ ำตเลขที่ 8829 หรื อ นำงสำว
โศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตเลขที่ 10042 หรื อ นำงสำว ดุษณี ย์ ยิม้ สุวรรณ ในนามบริ ษัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบัญขี จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ น
จานวน 1,650,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
204,848,471 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2562
ในวาระนี ้ ประธานฯได้ ขอให้ นายณรงค์ สุวฒ
ั นพิมพ์ รองประธานกรรมการ ดาเนินการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน
เนื่องจากนายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ เป็ นหนึง่ ในกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯได้ ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุม
หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล เสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน
3 และกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนี ้อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นำยอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ
2. นำยอโณทัย อดุลพันธุ์
3. นำงสำวปำลำวี บุนนำค
โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2561ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
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เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
เสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เกี่ ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ และความเป็ นผู้มีคุณธรรม
จริ ยธรรม รวมทัง้ ผลการปฏิบัติงานในด้ านตาแหน่ง หน้ าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็ นควรให้
คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง่
เนื่องด้ วยวาระนี ้เป็ นวาระที่มีส่วนได้ สว่ นเสียในการลงคะแนนเสียง ประธานฯจึงได้ เชิญกรรมการที่มีรายชื่อตามที่
เสนอให้ ออกจากห้ องประชุมจนแล้ วเสร็ จการประชุมในวาระนี ้ และที่ประชุมได้ พิจารณาลงคะแนนเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการใหม่ทีละท่าน ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม
เอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว
โดยกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซึ่งต้ องอนุมตั ิด้วยเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2562 ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ ซึง่ ประกอบด้ วย 1) นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ 2) นำยอโณทัย อดุลพันธุ์ และ 3) นำงสำวปำลำวี
บุนนำค โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
1) นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ
เห็นด้ วย
204,848,471
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0
0

ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2)นำยอโณทัย อดุลพันธุ์
เห็นด้ วย
204,848,471
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0
0

ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นำงสำวปำลำวี บุนนำค
เห็นด้ วย
204,848,471
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0
0

ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ประธานได้ ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุม
หม่อมหลวงธี รเชษฐ์ โสณกุล เสนอต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากับงบประมาณ
ปี 2561 หลังจากได้ พิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้ านีแ้ ล้ ว พร้ อมทัง้ นาเสนอ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ดังนี ้
ตำแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ค่ ำตอบแทนรำยเดือน
(บำทต่ อเดือน)
22,000
18,000
10,000
-

ค่ ำเบีย้ ประชุม
(บำทต่ อครัง้ )
13,000
10,000
10,000
8,000
10,000
5,000

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซงึ่ ต้ องอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจาปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท
และกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
204,848,471 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจำกกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อจ่ ำยหุ้นปั นผล
ประธานฯได้ ขอให้ นางเศรษฐภร สุนทรวิภาต ประธานเจ้ าหน้ าที่สายงานบัญชี และการเงิ น เป็ นผู้รายงานการ
จัดสรรเงินกาไรจากกาไรสะสมของบริ ษัท ประจาปี 2561 เพื่อจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัทฯ
นางเศรษฐภร สุนทรวิภาต เสนอต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
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ทังนี
้ ้ การจ่ายปั นผลประจาปี 2561 ไม่เป็ นไปตามนโยบายบริ ษัท ด้ วยบริ ษัทฯมีผลการดาเนินงานขาดทุนในปี 2561
แต่เนื่องจากคณะกรรมการได้ พิจารณาจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรจากกาไรสะสมจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
ในปี นี ้เสนอให้ จดั สรรกาไรสะสม เพื่อพิจารณาจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 เป็ นหุ้นปั นผล
และเป็ นเงินสด แก่ผ้ ถู ือหุ้น มีรายละเอียดดังนี ้
1 จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ จดทะเบียนแล้ ว ของบริ ษัทตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 จากกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร ณ สิ ้นปี 2561 เป็ นจานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 28 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าหุ้นทังสิ
้ ้นไม่เกิน 5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
จ่ายปั นผล 0.0178569 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ วให้ จ่ายปั นผล
เป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0178569 บาท
2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0019841 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท
รวมข้ อ 1 และ 2 เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.019841 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท โดยเงินปั น
ผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกาหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปั นผลในวันที่ 19 เมษายน
2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2562
หลังจากได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุมฉบับนี แ้ ล้ ว
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซงึ่ ต้ องอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการการจัดสรรเงินกาไรจากกาไรสะสมของบริ ษัท ประจาปี 2561 เพื่อจ่ายหุ้นปั นผล โดย
กำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในกำรรับเงินปั นผลในวันที่ 19 เมษำยน
2562 และกำหนดวันจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษำยน 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
204,848,471 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)
ประธานฯได้ ขอให้ นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้เสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าด้ วยการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ
เพื่อเป็ นการระดมทุนสาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริ ษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการ
จัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดย การออกหุ้นสามัญใหม่ จํา นวน
28,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท เพือ่ เสนอขายหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจํ ากัด (Private Placement) เพื่อให้ บริ ษัทมี
เงิ นทุนหมุนเวียนทันต่อความต้ องการและสภาวะที่เหมาะสม สร้ างผลตอบแทนให้ ผ้ ูถือหุ้น รวมถึงสามารถประมาณการ
Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ ้นภายใน 1 ปี
หลังจากได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุมฉบับนี แ้ ล้ ว
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซงึ่ ต้ องอนุมตั ิด้วยด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
SELIC-AGM 2019
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มติท่ ปี ระชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
204,848,371 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯได้ ขอให้ นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้นาเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาทเป็ น 159,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
• การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็ นการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยทุนชาระแล้ วใน
ส่วนที่เพิ่มของบริ ษัทจะต้ องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึง่ ไม่เกิน กว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการ
บริ ษัท มีมติให้ มีการเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ซึง่ เป็ นจานวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น
• การเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 5,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.50บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซงึ่ ต้ องอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
204,848,371 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯได้ ขอให้ นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้นาเสนอการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จึงเห็นสมควรแก้ ไข
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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เดิม
ข้ อ 4

ใหม่
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

140,000,000
280,000,000
0.50

บาท ( หนึง่ ร้ อยสีส่ บิ ล้ านบาทถ้ วน )
หุ้น ( สองร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น )
บาท ( ห้ าสิบสตางค์ )

280,000,000
-

หุ้น (สองร้ อยแปดสิบล้ านหุ้น )
หุ้น (ศูนย์ห้ นุ )

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

159,000,000
318,000,000
0.50

บาท ( หนึง่ ร้ อยห้ าสิบเก้ าล้ านบาทถ้ วน )
หุ้น ( สามร้ อยสิบแปดล้ านหุ้น )
บาท ( ห้ าสิบสตางค์ )

318,000,000
-

หุ้น ( สามร้ อยสิบแปดล้ านหุ้น )
หุ้น (ศูนย์ห้ นุ )

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซงึ่ ต้ องอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
204,848,471 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล
ประธานฯได้ ขอให้ นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้นาเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัท
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ความเห็นในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติซึ่งต้ องอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
204,848,471 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่ องอืน่ ๆให้ พิจารณา ประธานฯจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น
หลังจากได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุมฉบับนี แ้ ล้ ว
ประธานฯได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในครั ง้ นีแ้ ละให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯด้ วยดีมาตลอด และกล่าวปิ ด
ประชุม
ประธานกล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 16.20 น.
อนึง่ หลังจากเริ่ มการประชุม ได้ มีผ้ ูถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ มีจานวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทัง้ สิ ้น 58 ราย นับจานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น
204,848,471 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.1602 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
บริ ษัท ซีลคิ คอร์ พ จากัด (มหาชน)

( นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ )
ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
( นางปรางค์มณี อัจฉริ ยบรรเจิด )
เลขานุการบริ ษัท และเลขานุการในที่ประชุม
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เอกสารแนบ
บริษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน)
คาถาม-คาตอบในแต่ ละวาระ
ของ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และแผนการดาเนินงานปี 2562

•
คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 1. ในปี 2562 นี ้ บริษัทฯจะมีผลิตภัณฑ์ ตวั ใหม่ เกิดขึน้ หรือไม่ และจะเริ่มจาหน่ ายในช่ วงเดือนไหน
ตอบ

นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ ้นและนาเข้ าสู่
ตลาดทุกปี แต่อาจจะไม่ได้ มกี ารชี ้แจงข้ อมูลให้ ทราบ ซึง่ ในประเด็นดังกล่าวจะขอนากลับไปพิจารณากับทีม
บริ หารเพื่อหาแนวทางในการนาสนอให้ ขดั เจนมากยิง่ ขึ ้นอีกครัง้ ทังนี
้ ้ในปี ที่ผา่ นมาได้ มกี ารพัฒนาในด้ าน
ผลิตภัณฑ์ 3 เรื่ องด้ วยกัน คือ 1.มีการทาHigh Value Added ในกลุม่ สินค้ าพรี เมี่ยม ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดีกว่า สามารถทนร้ อน และยึดติดได้ ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่พบเจออยูใ่ นตลาด 2.การลดcostปรับสูตร
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทากาไรให้ สงู มากขึ ้น โดยในกลุม่ สินค้ า Top20 ได้ ดาเนินการไปแล้ วกว่า 50% ซึง่
จะสะท้ อนให้ เห็นในงบการเงินในอนาคตต่อไป

3. การบริ หารจัดการโดยการใช้ Lean ทังด้
้ าน operation

และด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านฝั่ งวิจยั และพัฒนาได้ มกี ารจัดกลุม่ ผลิตภัณฑ์ เพื่อทา ให้ สามารถวางแผนการสัง่ ซื ้อ
วัตถุดิบในการผลิต รวมทังควบคุ
้
มประสิทธิภาพในด้ านต่างๆได้ ดยี ิ่งขึ ้น สาหรับผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะออก
ใหม่ในปี นี ้ได้ แก่ กาวกลุม่ Solvent Toluene- free หรื อ Low VOCs ซึง่ จะออกมาเป็ น series เจาะกลุม่
ตลาดโรงงานรองเท้ าขนาดกลางขึ ้นไป ทังในประเทศไทย
้
และต่างประเทศ ทังเอเชี
้ ยใต้ และแอฟริ กา
สาหรับช่วงเวลาในการจัดจาหน่ายนัน้ เนื่องจากบริษัทฯเพิง่ ได้ รับสิทธิบตั ร BOI มาจึงขอเวลาศึกษาเพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท และจะแจ้ งความคืบหน้ าให้ ทราบอีกครัง้ หนึง่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯมีแผนการ
ดาเนินงานทีช่ ดั เจนในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ เป็ นกลุม่ สินค้ าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะให้ ประโยขน์
ในแง่ยอดขายให้ กบั บริ ษัทต่อไปในอนาคต
คาถามที่ 2. ในการเข้ าซือ้ กิจการของPMC นัน้ การทางบการเงินแยกหรือว่ ารวมกันกับSelic อย่ างไร
ตอบ
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่าPMC ถือเป็ นบริ ษัทย่อยของ Selic ซึง่ ในการทา
งบการเงินนันจะแยกกั
้
นระหว่าง Selic กับPMC แต่เวลาดูในภาพใหญ่จะเป็ นงบรวมของบริษัทและบริ ษัท
ย่อยโดยจะเห็นได้ ตงแต่
ั ้ ไตรมาสที่ 1/2562 เป็ นต้ นไป
คาถามที่ 3. สาหรับรายงานประจาปี ขอรับเป็ นรูปเล่ มเพราะจะสะดวกในการดูข้อมูลมากกว่ าแบบCD
ตอบ

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุมได้ รับทราบ และจะนาไปพิจารณาโดย
ให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัทดาเนินการต่อไป

•
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 1 ในการเข้ าซือ้ กิจการ PMC มีการหักค่ าเสื่อมอย่ างไร
SELIC-AGM 2019
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ตอบ

นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ค่าเสือ่ มอาจจะมีบ้างเนื่องจากในการเข้ าทาการ
ซื ้อขายบริษัทต้ องจัดจ้ างทาPPA และเมื่อผลต่างๆสรุปออกมาก็จะต้ องมีการบันทึกลงในบัญชีในอนาคต ซึง่
ก็จะมีความชัดเจน มากยิ่งขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั กาลังดาเนินการทาผลสรุปเรื่ องดังกล่าวอยู่ จึงอาจจะยังตอบไม่ได้
ชัดเจนว่าเป็ นจานวนเท่าไหร่ โดยบุคคลที่สามเป็ นผู้ดาเนินการพร้ อมทังพู
้ ดคุยกับauditor ของบริ ษัทด้ วย
เมื่อได้ ผลสรุปแล้ วจะชี ้แจงให้ ทราบอีกครัง้

คาถามที่ 2 สินค้ าใหม่ มีวิธีการเสนอขายอย่ างไร และในปี 2560 ได้ มีการตัง้ แผนกพัฒนาธุรกิจขึน้ มาอยาก
ทราบถึง ความคืบหน้ าในการปฏิบัตงิ าน
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ขอตอบรวมสองคาถามพร้ อมกัน โดยแผนก
พัฒนาธุรกิจได้ มีสว่ นร่วมในการเข้ าซื ้อกิจการPMC โดยการช่วยเหลือผลักดันในด้ านต่างๆ นอกจากนี ้ยังมี
การมุง่ เน้ นไปที่กลุม่ สินค้ าใหม่ๆ โดยดูที่ความต้ องการของตลาดเป็ นหลัก ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในหลายๆ
ตัวที่ออกมาใหม่ก็มาจากแผนกพัฒนาธุรกิจที่เป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาลังพัฒนาตนเองให้ เป็ น customer centric คือ รู้ความต้ องการของตลาดที่แท้ จริ งเพื่อจะมา
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้ องการ ซึง่ แผนกพัฒนาธุรกิจจะเป็ นผู้ขบั เคลือ่ นในการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ตัวใหม่ออกสูต่ ลาด โดยได้ ทาการติดต่อตามรายชื่อกลุม่ ลูกค้ าเพื่อนาเสนอสินค้ าเก่าที่มีอยูร่ วมถึงสินค้ า
ใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
คาถามที่ 3 ตามกฎหมายที่ออกมาใหม่ สาหรับพนักงานเก่ าอายุงานเกิน 20 ปี ขึน้ ไป เมื่อเกษียณงานจะต้ องมี
การจ่ ายชดเชย 400 วันนัน้ อยากทราบว่ าพนักงานของทัง้ Selic และ PMC ที่มีอายุงานเกิน 20 ปี
มีทัง้ หมดกี่คน และการบันทึกทางบัญชีรายจ่ ายจะ บันทึกอย่ างไร และเริ่มเมื่อไหร่
ตอบ
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า การสารองตามกฎหมาย 400 วันนัน้ มีวิธีการ
ตอบ

คานวนโดยบุคคลภายนอกทุกปี ซึง่ บริ ษัทมิได้ มีความเป็ นห่วงในเรื่ องดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรเป็ นส่วนที่
สาคัญในการดาเนินงาน ดังนันการขยายจาก
้
300 วันเป็ น 400 วัน น่าจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นนัยสาคัญ
ทางงบการเงินในอนาคต สาหรับจานวนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 10 ปี ของทังสองบริ
้
ษัทนันไม่
้ ทราบตัว
เลขที่แน่ชดั แต่ก็มจี านวนค่อนข้ างมาก
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวเสริ มว่า ในการพัฒนาธุรกิจ
หรื อโอกาสในการขยายธุรกิจของทัง้ Selic และ PMC นัน้ เป็ นความรับผิดชอบของแผนกพัฒนาธุรกิจ ที่จะ
เป็ นผู้ดโู อกาสและศึกษาในด้ านต่างๆ รวมทังเป็
้ นผู้ดแู ลลูกค้ าทีเ่ ป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทด้ วย
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี
2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

•
คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 1. จากผลการดาเนินงานที่นาเสนอมา บริษัทขาดทุนเนื่องจากสาเหตุใด
ตอบ

SELIC-AGM 2019

นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ในปี 2561 บริ ษัทได้ ทารายการเข้ าศึกษาเพื่อ
การเข้ าซื ้อกลุม่ PMC โดยมีคา่ ใช้ จ่ายประมาณ 20.5 ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยจึงโดนบันทึกไว้ ทาให้ เกิดสภาพ
ขาดทุน 8.48 ล้ าน บาท ซึง่ ถ้ าหักค่าใช้ จ่ายดังกล่าวออกไป บริ ษัทก็จะมีกาไร 12 ล้ านบาทโดยประมาณ
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•
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 1 เพราะเหตุใด บริษัท อี.วี.เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัดที่เป็ น trading จึงขาดทุน 3 ล้ านบาท
ตอบ
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัท อี.วี.เอฯ ขายสินค้ าส่งออกไป
ต่างประเทศ ซึง่ ปี ที่ผา่ นมาประสบกับภาวะผันผวนจากค่าเงินจึงทาให้ เกิดสภาวะขาดทุน ซึง่ ทางทีมบริ หาร
ได้ เข้ าไปดูแลและพิจารณา วางมาตรการ และแผนงาน รวมทังดู
้ แลค่าใช้ จ่ายต่างๆ เพื่อไม่ให้ เกิด
สถานการณ์เช่นนี ้ขึ ้นอีกในปี นี ้ หรือในอนาคต
คาถามที่ 2 งบการเงินปี 2561ของPMC เป็ นอย่ างไร รายได้ จะค่ อนข้ างคงที่เหมือน Selic หรือไม่ และ
ลักษณะธุรกิจของ PMC มี seasonal หรือไม่ อย่ างไร
ตอบ
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ตัวเลขของPMCในเบื ้องต้ น ซึง่ รวมกับ
ค่าใช้ จา่ ยที่ต้องจ่ายไปในการทารายการซื ้อขายปี ที่ผา่ นมานัน้ ไม่มีความผันผวนไปจากปี 2560 มากนัก
ตัวเลขยังอยูใ่ นเกณฑ์ปรกติดีสาหรับรายได้ จะค่อนข้ างคงทีเ่ หมือน Selic หรื อไม่ และมี seasonal หรื อไม่
นัน้ เนื่องจากในไตรมาสที่ 1-2 วันหยุดในประเทศไทยมีคอ่ นข้ างมาก ดังนันภาวะในการขายของทั
้
ง้ Selic
และ PMC ก็จะไม่มากเท่าไตรมาสอื่นๆ
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวเสริ มว่า ในเรื่ องของอัตรา
แลกเปลีย่ นคณะกรรมการมีความเป็ นห่วงโดยได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งเข้ าไป
ช่วยเหลือในเรื่ องของการจัดการFX และเรื่ องอื่นๆ ซึง่ กาลังดาเนินการบริ หารจัดการอยู่
•
คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 2 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่ ต้องชาระค่ าวิจัยและค่ าศึกษาในการเข้ าซือ้ กิจการ PMC แล้ ว และ
บริษัท อี.วี.เอฯก็จะดีขึน้ ดังนัน้ ในปี นีบ้ ริษัทจะต้ องได้ กาไรมากกว่ า 20 ล้ านบาทใช่ หรือไม่
ตอบ
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า สาหรับกาไรไม่สามารถให้ ตวั เลขที่ชดั เจนได้ วา่
จะได้ เท่าไหร่เพราะเป็ นเรื่ องของอนาคต แต่เรื่ องที่สามารถให้ คาตอบได้ คือ ในส่วนของSelic ค่าใช้ จ่าย 20
ล้ านบาทจะไม่เกิดขึ ้นอีกถ้ าไม่มีดลี อื่นๆ ซึง่ ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวเป็ น one-time ในส่วนของบริ ษัท อี.วี.เอฯก็
ได้ เข้ าไปดูแลในหลายๆเรื่ องเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะเป็ นไปในทิศทางที่ดขี ึ ้น และตังแต่
้ ปีนี ้ไปงบของSelic ใน
ภาพใหญ่ก็จะมีงบของ PMC เข้ ามา ซึง่ ในปี 2560 งบของPMC มีกาไรอยูท่ ี่ 90-100 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยมื เงินมาเพื่อจะมาซื ้อกิจการ PMC จึงจะมีดอกเบี ้ยที่ต้องชาระเพิ่มเข้ ามา ซึง่ ได้
ประเมินไว้ วา่ จะต้ องชาระประมาณ 40 ล้ านบาทขึ ้นไปต่อปี ซึง่ ข้ อมูลทังหมดเป็
้
นข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประชาชนทัว่ ไปแล้ ว
•
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 3 ในเรื่องของการตัง้ สารองพนักงานทางานเกิน 20 ปี บริษัทมีนโยบายอย่ างไร จะรอกฎหมาย
บังคับใช้ หรือเริ่มต้ นก่ อน
ตอบ
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า ในกรณีดงั กล่าวขอกลับไปพิจารณากับ
คณะกรรมการก่อน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บงั คับใช้ แล้ วก็จะปฏิบตั ิตามอย่างชัดเจน
นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จากัด ได้ กล่าวเสริ มว่า สภา
วิชาชีพบัญชีได้ ให้ ฝ่ายบริ หารของกิจการเป็ นผู้ตดั สินใจ ว่าจะรอประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
ก่อน หรื อให้ ฝ่ายบริ หารประชุมและยึดวันใดวันหนึง่ ในการบันทึกบัญชีเลย ดังนันแล้
้ วแต่ดลุ พินิจของกิจการ
ซึง่ กิจการกลุม่ ที่บนั ทึกแล้ วส่วนมากจะเป็ นสถาบันทางการเงินเพราะจะมีผลกระทบตังแต่
้ 100-1,000 ล้ าน
บาท โดยจะเลือกบันทึกในงบปี มากกว่างบไตรมาส สาหรับของ Selic ได้ มีหมายเหตุเอาไว้ ด้านท้ ายในงบ
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การเงินประจาปี แล้ ว โดยเปิ ดเผยผลกระทบเอาไว้ ซึ่งเมื่อกฎหมายประกาศใช้ อยู่ที่จานวน 1.96 ล้ านบาท
ซึง่ ไม่มีนยั สาคัญต่องบการเงินโดยรวม และได้ ผา่ นการคานวนจากนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยแล้ ว
คาถามที่ 4 เมื่อกฎหมายที่อนุมัติโดยสนช.แล้ ว ใช้ เวลานานแค่ ไหนในการประกาศใช้
ตอบ
นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จากัด ได้ ชี ้แจงว่า มีกฎหมาย
หลายฉบับที่ได้ ผา่ นการอนุมตั ิโดยสนช.แล้ วแต่ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนันถ้
้ า
ผลกระทบไม่ได้ มีมากจึงควรรอให้ กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน
แต่ถ้ามีผลกระทบมากก็
อาจจะพิจารณาบันทึกก่อน
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
•
คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 1 จากที่นาเสนอราคาค่ าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีท่ สี ูงขึน้ นัน้
บริษัทฯได้ มกี ารต่ อรองราคาหรือไม่
อย่ างไร
ตอบ
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ชี ้แจงว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี จะต้ องมีการ
เสนอราคามาเพื่อเปรี ยบเทียบ ซึง่ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญขี จากัด ได้ เสนอราคาตา่ สุดในกลุม่
Big 4 แล้ ว โดยขอบเขตงาน นันเท่
้ ากัน ซึง่ Transaction ของปี 2562 นี ้ค่อนข้ างซับซ้ อนจะไม่เหมือนปี
2561 โดยได้ ตอ่ รองราคาตา่ สุดแล้ ว
คุณเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ กล่าวเสริ มว่า การจ่ายค่าสอบบัญชีของปี นี ้จะไม่เหมือนปี
ที่ผา่ นๆมา ปี นี ้มองในภาพรวมของการสอบบัญชีทงั ้ 4 บริ ษัทของกลุม่ Selic ซึง่ จากราคาที่บริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญขี จากัด นาเสนอมานันต
้ า่ สุดแล้ ว
ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ กล่าวเสริ มว่า Selic และบริ ษัทย่อยใช้ ผ้ สู อบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญขี จากัดทังหมด
้
และจะต้ องมีการทางบการเงินรวมกันของทัง้ 4
บริ ษัท (Selic, EVA,
PMCT, PMCS)
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานกรรมการและประธานในทีป่ ระชุม ได้ กล่าวเสริ มว่า ครัง้ นี ้บริ ษัทฯได้
เปลีย่ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จากัดเป็ น บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญขี
จากัด
ซึง่ ในการทางบเวลามองจะมองเป็ นภาพรวมทังหมด
้
และในการจัดหาผู้สอบบัญชีได้ มีการ
เปรี ยบเทียบ รวมทังเจรจาต่
้
อรองราคาแล้ ว โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญขี จากัด เสนอราคามา
ต่าสุดในกลุม่ Big 4
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรจากกาไรสะสมของบริษัท ประจาปี 2561 เพื่อจ่ ายหุ้นปั นผล
•
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 1 เพราะเหตุใดจึงนากาไรสะสมมาจ่ ายหุ้นปั นผล บริษัทฯมีมุมมองอย่ างไร และจะก่ อให้ เกิด
ประโยชน์ อะไรบ้ าง
ตอบ

นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า จากงบประมาณปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯประสบ
ภาวะขาดทุนสืบเนื่องจากการเข้ าทารายการซื ้อกิจการ PMC จานวน 20.5 ล้ านบาท ซึง่ เหตุผลในการจ่าย
หุ้นปั นผลนันเพื
้ ่อเป็ นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ โอกาสบริ ษัทและอยูก่ บั บริ ษัทมานาน รวมทังเป็
้ นการเพิ่ม
Free float เข้ าตลาดเพื่อเพิ่ม สภาพคล่องด้ วย
นายอัฒ ฑวุฒิ หิ รั ญ บูร ณะ ประธานกรรมการและประธานในที่ ป ระชุม ได้ ก ล่า วเสริ ม ว่า บริ ษั ท ฯให้
ความสาคัญและดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึง่ การเพิ่ม Free float ขึ ้นในตลาดก็จะเป็ นผลดี
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate)
•
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 1 บริษัทมีมุมมองอย่ างไรในการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แบบมอบอานาจทั่วไป(General Mandate) เพื่อขยายธุรกิจหรือกิจการ
• ตอบ
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า จากทีไ่ ด้ นาเสนอในวาระที่ 2 บริ ษัทมีแผนที่จะ
ขยายธุรกิจในด้ านต่าางๆ และเพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องในการดาเนินงานต่อไปในระยะ 1 ปี ข้ างหน้ า
โดยในการเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) นัน้ บริ ษัทได้ มองหา Strategic
partner หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สนใจ เข้ ามาลงทุนมากขึ ้น
วาระที่ 12
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
•
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามดังนี ้
คาถามที่ 1 จากการเข้ าร่ วมงาน Opportunity day ได้ ทราบมาว่ าผลประกอบการรวมปี นีจ้ ะได้ ถงึ 1,400 ล้ าน
บาท ซึ่งข่ าวดังกล่ าวเป็ นความจริงหรือไม่ อย่ างไร
• ตอบ
นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า เพื่อไม่ให้ เป็ นการเข้ าใจผิด บริ ษัทไม่เคยพูดถึง
ตัวเลขดังกล่าว ซึง่ อาจจะเป็ นการตีความหรื อมุมมองของผู้นาเสนอ แต่สงิ่ ที่ชี ้แจงได้ คือในอดีตบริ ษัทฯมี
รายได้ รวมอยูท่ ี่ประมาณ 600 ล้ านบาทต่อปี และกลุม่ PMC มีรายได้ อยูป่ ระมาณ 800 กว่าล้ านบาทต่อปี
ซึง่ ตัวเลข 1,400 ล้ านบาท ก็อาจจะเกิดจากการนาตัวเลขทัง2
้ นี ้มารวมกันซึง่ ก็จะต้ องดูผลการดาเนินงาน
ในปี นี ้ของทัง้ Selic และ PMC ต่อไป ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ และผู้บริ หารของทัง้ Selic และ PMC มีความ
มุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะทาให้ ผลประกอบการในส่วนของรายได้ และกาไรเติบโตในศักยภาพที่สงู สุดเท่าที่จะ
สามารถทาได้
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