ที่ สก.ซล. 009/2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 และการจ่ายปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซีลิค คอร์ พ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์
2561 ได้ มีมติในเรื่ องที่เป็ นสาระสําคัญเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ดังนี ้
1. พิจารณางบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ ว
2. พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจากกําไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท
รวมเป็ นเงินประมาณ 7.56 ล้ านบาท โดยกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงิน
ปั นผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 อย่างไรก็ตาม วาระนี ้ต้ องนําเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก่อน
3. พิจารณาการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จ ากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1) นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
2) นายพิศิษฐ์
ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
3) นายกรมัณฑ์ จตุรพรพรหม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6210
โดยกําหนดให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และกําหนดค่า
สอบบัญชีที่เสนอสําหรับปี 2561 จํานวน 1,200,000 บาท (ไม่รวมค่าบริ การอื่นที่เกี่ยวข้ องที่บริ ษัทฯ จะจ่ายตามจริ ง)
4. พิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปี 2561 กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมีรายชื่อ
ดังนี ้
1) นายณรงค์
สุวฒ
ั นพิมพ์
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตัง้
กรรมการ
2) หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
3) ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
5. พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สาหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน
3,000,000 บาท ทังนี
้ ้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560
6. พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 36 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขตามคาสัง่ หัวหน้ ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

7. พิ จ ารณาโครงการร่ ว มลงทุน ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กับ กรรมการและพนัก งานของบริ ษั ท ฯ (Employee Joint
Investment Program: EJIP) ซึ่งเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์
(สานักงาน ก.ล.ต.) ที่ สจ. 12/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2552 เรื่ อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการและพนักงาน โดย EJIP เป็ นโครงการลงทุนซื อ้ หุ้นสะสมของบริ ษั ฯ เป็ นรายงวดเพื่อเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการให้
ผลตอบแทนกับพนักงานของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดของโครงการ ตามเอกสารแนบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฯ จะดํา เนินการนําเสนอข้ อกํ าหนดและเงื่ อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
8. พิจารณากาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องแกรนด์บอลรู ม ชัน้ 7 โรงแรมทองธารา ริ เวอร์ วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยกาหนดให้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที 14 มีนาคม 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานและรายงานของคณะกรรมการ ในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2560
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 เป็ นเงินปั นผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิปรับปรุงแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริ ษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริ ษัทฯ
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

สรุ ปสาระสาคัญ
โครงการร่ วมลงทุนระหว่ างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
บริษัท ซีลคิ คอร์ พ จากัด (มหาชน) “SELIC”
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561 ได้ มีมติอนุมตั ิโครงการร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริ ษัทฯ (Employee Joint Investment
Program (EJIP)) โดยมีรายละเอียดโครงการที่สาคัญ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ ของโครงการ

- เป็ นรูปแบบหนึง่ ของผลตอบแทนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ
- เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ ด้ วยการซื ้อหุ้นของบริ ษัท ฯ
เป็ นประจาทุกเดือน ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของโครงการ
- ส่งเสริ มให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในความสาเร็ จของบริ ษัท ฯ และช่วยให้ พ นักงานคิด
อย่างผู้เป็ นเจ้ าของกิจการ ในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

บริษัทที่เข้ าร่ วมโครงการ

บริ ษัท ซีลคิ คอร์ พ จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาโครงการ

สาหรับพนักงาน 7 ปี และกรรมการ 3 ปี (รวม Silent Period)

ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมโครงการ

โครงการนี ้ให้ สิทธิแก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด โดย
แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 พนักงานระดับผู้จดั การแผนกขึ ้นไป
กลุ่มที่ 2 พนักงานทีม่ ีผลการปฏิบตั ิงานในระดับดีเยีย่ ม และพนักงานฝ่ ายวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้ าเงื่อนไขตามข้ อกาหนด
กลุ่มที่ 3 ผู้บริ หารระดับประธานเจ้ าหน้ าทีส่ ายงาน
กลุ่มที่ 4 กรรมการของบริ ษัทฯ
*** ผู้เข้ าร่ วมโครงการในกลุม่ ที่ 1-3 ต้ องเป็ นพนักงานประจา และมีอายุงาน 1 ปี ขึ ้นไป
ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เคยเป็ นสมาชิกโครงการ EJIP มาก่อน เว้ นแต่ได้ ลาออกจากการเป็ น
สมาชิกโครงการ EJIP มานานกว่า 2 ปี แล้ ว หรื อได้ รับอนุมตั ิจากประธานโครงการ EJIP
เป็ นกรณีไป

รูปแบบของโครงการ

บริ ษัทฯ ดาเนินการหักเงินสมทบจากเงินเดือนของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ณ
วันที่บริ ษัทฯ จ่ายเงินเดือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 อัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของฐานเงินเดือน
กลุ่มที่ 2 อัตราไม่เกินร้ อยละ 10 ของฐานเงินเดือน
กลุ่มที่ 3 อัตราไม่เกินร้ อยละ 15 ของฐานเงินเดือน
กลุ่มที่ 4 เดือนละ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
*** สาหรับเงินสมทบในส่วนของกรรมการนัน้ หากมีจานวนมากกว่าเงินเดือนที่ได้ รับใน
เดือ นนัน้ ๆ ให้ ทาการจ่ายเงิ นส่ว นที่เ หลือ มายังบริ ษัทฯ ภายในวัน เดีย วกับ วันที่ จ่า ย
เงินเดือน หรื อวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือน 1 วัน

ตัวแทนดาเนินการและกาหนดการซือ้ หุ้น บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) เป็ น
ผู้ดาเนิ นการโครงการ EJIP และเป็ นตัว แทนในการซื อ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ ซือ้ ภายใต้
โครงการ EJIP (หุ้นสามัญของบริ ษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน) "SELIC") ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ บริ ษัทฯ จ่ายเงินเดือนให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมโครงการ (วัน
โอนเงิน) ตัวแทนจะทาการซือ้ หุ้น SELIC ภายในวันทาการถัดจากวันโอนเงินในแต่ละ
เดือน (วันกาหนดซื อ้ หุ้น) ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนด
และเงื่อนไขของโครงการที่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดสรร
หลักทรัพย์ทซี่ ื ้อในแต่ละงวดไปยังบัญชีของผู้เข้ าร่วมโครงการ EJIP แต่ละคน
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ผู้เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขการห้ า มจ าหน่า ยจ่ า ยโอนหุ้น (Silent
Period) อย่างเคร่ งครั ด ตลอดระยะเวลาโครงการ และมีสิทธิ ขายหุ้น ที่ซือ้ สะสมใน
โครงการได้ รวมถึงกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่บริ ษัทฯ สมทบจะถูกโอนไปให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ
โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
สมาชิ ก กลุ่ ม ที่ 1-3 ต้ อ งด ารงสถานะการเป็ นสมาชิ ก ของโครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นับตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นโครงการจนครบระยะเวลาที่กาหนด ดังนี ้
- ครบ 4 ปี จะได้ รับหุ้นส่วนที่บริ ษัทฯ สมทบ 25%
- ครบ 5 ปี จะได้ รับหุ้นส่วนที่บริ ษัทฯ สมทบ 50%
- ครบ 6 ปี จะได้ รับหุ้นส่วนที่บริ ษัทฯ สมทบ 75%
- ครบ 7 ปี จะได้ รับหุ้นส่วนที่บริ ษัทฯ สมทบ 100%
สมาชิกกลุ่มที่ 4
- เมื่ออายุโครงการครบ 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจานวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- เมื่ออายุโครงการครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นได้ 75% ของจานวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
- เมื่ออายุโครงการครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ ทงหมดของจ
ั้
านวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
ทังนี
้ ้ ในระหว่างที่โครงการดาเนินไปและยังไม่ครบกาหนดเวลาในการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่สมาชิก หากบริ ษัทฯ มีประกาศให้ สทิ ธิประโยชน์ในหลักทรัพย์แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น สิทธิ
ในการรับเงินปั นผล สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน หรื อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สมาชิกจะ
ได้ รับสิทธิประโยชน์เหล่านี ้ตามสัดส่วนที่สมาชิกพึงได้ รับ เสมือนว่าสมาชิกเป็ นผู้ถือหุ้น
ในส่วนที่บริ ษัทฯ สมทบเงินนัน้ แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะยังไม่ได้ ทาการจัดสรรหุ้นให้ แก่สมาชิก
อันเนื่องจากข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างต้ นก็ตาม

เงื่อนไขการออกจากโครงการ

(1) สมาชิกสามารถลาออกจากโครงการได้ โดยยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
30 วัน ต่อประธานโครงการ อย่างไรก็ตาม ถ้ าสมาชิกลาออกจากโครงการแล้ ว จะ
ไม่สามารถกลับเข้ ามาเป็ นสมาชิกได้ อีกภายใน 2 ปี นับจากวันพ้ นจากสมาชิกภาพ
เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิจากประธานโครงการเป็ นกรณีไป
(2) ถ้ าสมาชิกคนใดขาดคุณสมบัติข้อหนึง่ ข้ อใดตามข้ อ 3 จะพ้ นจากสมาชิกภาพทันที
(3) ในกรณีตอ่ ไปนี ้ ให้ ถือว่าสมาชิกพ้ นจากสมาชิกภาพ
(3.1) สมาชิกลาออกหรื อพ้ นจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ
(3.2) สมาชิกลาออกจากโครงการ EJIP
(3.3) สมาชิกถึงแก่ความตาย หรื อศาลมีคาสัง่ ว่าสมาชิกเป็ นคนสาบสูญ
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(3.4) ศาลมีคาสัง่ ให้ พิทกั ษ์ ทรัพย์สมาชิก หรื อให้ สมาชิกตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย
หรื อบุคคลไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) บริ ษั ท ฯ มี สิ ท ธิ ถ อนสมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก ได้ รวมถึ ง เรี ย กให้ ส มาชิ ก ชดใช้
ค่า เสีย หายใดๆ ที่เ กิ ดขึน้ แก่ บ ริ ษั ท ฯ หากสมาชิ กไม่ปฏิ บัติต ามข้ อ กาหนดและ
เงื่อนไขของโครงการ EJIP หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นเหตุให้ การดาเนินการตาม
โครงการ EJIP ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ อาจกาหนดระยะเวลาให้ สมาชิกแก้ ไข หรื อดาเนินการให้ ถกู ต้ องตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของโครงการ EJIP หากสมาชิกได้ แก้ ไขหรื อดาเนินการให้ ถกู ต้ อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทฯ จะไม่ถอนสมาชิกภาพของสมาชิกรายนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังและมอบหมายให้
้
คณะกรรมการโครงการ EJIP เป็ นผู้กาหนดเงื่ อนไขและข้ อตกลง
ต่างๆ ในสัญญาระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้เข้ าร่วมโครงการ และตัวแทนดาเนินการ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ EJIP ของ
บริ ษัทฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ตัวแทนดาเนินการ และประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาเสนอข้ อกาหนดและเงื่ อนไขของโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป

…………………………..................……
(นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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