
 

 

การเสนอค าถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อน 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

วัตถุประสงค ์

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่

ดีเก่ียวกับการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียดว้ยวิธีปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั บริษัทจึง เปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้เสนอค าถาม และ/หรือ เรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทและผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ของบรษิัท ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

ค านิยาม 

“บรษิัท” หมายถึง บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

“เสนอฯ” หมายถึง เสนอค าถาม และ/หรือ เรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิเสนอฯ ตอ้งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 0.25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (โปรดแสดง

หลกัฐานการถือหุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และเป็นผูถื้อหุน้ในวนัท่ีเสนอฯ 

2. ระยะเวลาในการเสนอฯ 

เพื่อใหบ้ริษัทไดม้ีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอฯ ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 31ธันวาคม 

2564 

3. วิธีการเสนอฯ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากบัดแูลกิจการไดพ้ิจารณาค าถาม วาระการประชมุ และคณุสมบตัิของ

บคุคลที่ถกูเสนอชื่อเพื่อรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ อย่างละเอียด รอบคอบ รวดเรว็ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และใหค้วามเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ส่งค าถาม แบบการเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรือ แบบการ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และแบบฟอรม์ค ายินยอมและขอ้มูลบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเขา้ด ารง



 

 

ต าแหน่งกรรมการ พรอ้มกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อก ากับไวทุ้กหนา้และเอกสารประกอบต่างๆ มายงับริษัทภายในวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 (ยึดจากวนัประทบัรบั ณ ที่ท  าการไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกั) ตามที่อยู่ดงันี ้

 เลขานกุารบรษิัท 

 บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 อาคาร La Unique Plaza ชัน้ 3  

เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 
4. เอกสารประกอบการเสนอฯ 

• เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ 

1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้เพื่อเป็นประโยชนใ์นการติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม กรณีที่ผูถื้อหุน้

หลายรายรวมกนัเสนอชื่อ ใหร้ะบทุกุคน 

2. หลกัฐานการถือหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือตน้ฉบบัหนงัสือรบัรองการถือหุน้จากบรษิทั

หลกัทรพัย ์หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เป็นตน้ 

3. หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

-     ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลอายไุม่เกิน 1 เดือน 

-     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือส าเนาใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างดา้วที่ยังไม่หมดอายุของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อ ที่ไดล้งนามในแบบฟอรม์เสนอชื่อบุคคล

เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตราส าคญัของนิติ

บคุคล (ถา้มี) 

• เอกสารประกอบของบคุคลที่ขอรบัการเสนอชื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

1. ส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 1 ชดุ 

2. ส าเนาทะเบียนบา้น (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 1 ชดุ 

3. ส าเนาหลกัฐานวฒุิการศกึษา (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 1 ชดุ 

4. รูปถ่ายหนา้ตรง (ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้) 1 รูป 

 

 



 

 

5. เงือ่นไขการพิจารณา  

บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาการเสนอฯท่ีเขา้เงื่อนไข ดงันี ้

5.1   ผูถื้อหุน้มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ ์มีหลกัฐานสมบรูณ ์ครบถว้น และสามารถติดต่อได ้

5.2   การส่งค าถาม ตอ้งเป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

5.3   การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะตอ้งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เป็นเรื่องที่ขัดกับ กฎหมาย 

ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค ์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และไม่เป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อ

ผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

5.4   การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ต้องมี

คณุสมบตัิ ดงันี ้

1.  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.  ในกรณีที่ตอ้งการเสนอบุคคลเขา้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบตัิของกรรมการอิสระซึ่งสอดคลอ้ง

กับประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ

อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3.  สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างเต็มที่และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการโดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าไดอ้ย่าง

สม ่าเสมอ 

4.  มีความรูค้วามสามารถที่ส  าคญัต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร การเงิน การบญัชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด 

และกฎหมาย ฯลฯ เป็นตน้ 

5.5   กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจเุป็นวาระตามเหตผุลที่สมควรและ

สามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

 
6. การแจ้งผลการพิจารณารับเร่ือง 

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอฯให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจัดให้มีขึน้  ภายในวันที่  28 

กุมภาพนัธ ์2565 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอฯ บริษัทจะบรรจุค าถามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

หรือชื่อบคุคลที่ถกูเสนอเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 

 

  



 

 

แบบฟอรม์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

  
                                                                  วนัที่  

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว         ______________ 

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสือเดินทาง                  วนัที่หมดอายุ _________________ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้             ___         
            ___ 

โทรศพัท ์                       โทรศพัทม์ือถือ                               

โทรสาร            E-mail address       

จ านวนหุน้ที่ถือ                       หุน้  ณ วนัที่                  
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ จดหมายยืนยนัจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือ หลกัฐานซึ่งตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
หรือ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ออกให)้  

วาระที่ขอเสนอ __           _ 

            ___  

วตัถปุระสงค/์เหตผุล        [  ]   เพื่อพิจารณา            [  ]   เพื่อทราบ             [  ]   เพื่ออนมุตัิ 

รายละเอียด            ___ 

            ___ 

            ___ 

เอกสารประกอบ              [  ]   ไม่มีเอกสารประกอบ            [  ]   มีเอกสารประกอบจ านวน_____แผ่น 
  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ และยินยอมใหบ้รษิัท
เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้
 
 

                                                 ลงชื่อ         (ผูถื้อหุน้) 
                                                           (    ) 

 
 



 

 

แบบฟอรม์เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

  
                                                                                                                วนัที่  

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว         ______________ 

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน/ เลขที่หนงัสือเดินทาง                  วนัที่หมดอายุ _________________ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้  _________   
 _________ 

โทรศพัท ์                       โทรศพัทม์ือถือ                               

โทรสาร            E-mail address       

จ านวนหุน้ที่ถือ                       หุน้  ณ วนัที่                  
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ จดหมายยืนยนัจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือ หลกัฐานซึ่งตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
หรือ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ออกให)้  

มีความประสงคเ์สนอชื่อ_______________________________________        ___________เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น 

  กรรมการ       กรรมการอิสระ ของบรษิัท 
  

ทั้งนื ้ข้าพเจ้าไดร้ับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแลว้ และไดแ้นบข้อมูลบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อพรอ้ม
เอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งมาพรอ้มนีด้ว้ย 
 

 
                                                 ลงชื่อ         (ผูถื้อหุน้) 
                                                           (    ) 

 

  



 

 

แบบฟอรม์ค ายินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

                วนัท่ี           ___ 

ส่วนที ่1 :  ค ายินยอม 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว                                                                                สญัชาติ____________________________    

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน __________________        ___________________        วนัท่ีหมดอาย ุ___________________    

หรือหนงัสือเดินทาง (เฉพาะบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทย) 

เลขที่หนงัสือเดินทาง                                                          ____ วนัท่ีหมดอาย ุ______________________ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้ ________ 

 ________ 

โทรศพัท ์            โทรศพัทม์ือถือ   ____ 

โทรสาร            E-mail address   ____ 

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว                                                                        เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา                        
เลือกตัง้เป็น   กรรมการ   กรรมการอิสระ ของบรษิัท   
 
ส่วนที ่2 : รายละเอียดข้อมูล 

1. ชื่อภาษาองักฤษ   ____________________________________________________________________________ 

2. ชื่อ-ชื่อสกลุเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกลุ) ______________________________________________________ 

3. วนัเดือนปีเกิด           

4. ถือหุน้สามญั SICT จ านวน  ________________  หุน้ 

5.   สถานที่ท  างานปัจจบุนั 

        ชื่อองคก์ร/หน่วยงาน    _____    

        ที่อยู่    _____ 

         _____ 

        



 

 

     โทรศพัท ์                 โทรศพัทม์ือถือ   _______________________________ 

      โทรสาร    _____________________________ 

6. สถานภาพครอบครวั     [  ] โสด     [  ] สมรสแลว้     [  ] หย่า     [  ] อื่นๆ  ____________________________________    

    ชื่อ-ชื่อสกลุคู่สมรส                         ชื่อสกลุเดิม ____________________________________   

    ถือหุน้สามญั SICT จ านวน                                     หุน้ 

    อาชีพ                                      ต าแหน่ง  _______________________________________________   

    ชื่อสถานที่ท  างาน  ________________________________________________________________________________   

    จ านวนบตุร                    คน (รวมบตุรบญุธรรม) คือ 

ชื่อ-ชื่อสกลุ ปี พ.ศ. เกิด จ านวนหุน้ SICT ที่ถือครอง 

______________________________________________ _________ _____________________ 

______________________________________________ _________ _____________________ 

______________________________________________ _________ _____________________ 

7. คณุวฒุิทางการศกึษาขัน้สงูสดุ  

ชื่อสถาบนั ชื่อคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีที่ส  าเรจ็ 

__________________________________ ______________________________ _________ 

__________________________________ ______________________________ _________ 

8. ประสบการณก์ารท างานจนถึงปัจจบุนั (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ชื่อสถานที่ท  างาน     ประเภทธุรกจิ           ต าแหน่ง  ตัง้แต่(เดือน/ปี) 
   ถึง(เดือน/ปี) 

________________________ _______________ ___________________ ______________ 

________________________ _______________ ___________________ ______________ 

________________________ _______________ ___________________ ______________ 

________________________ _______________ ___________________ ______________ 

________________________ _______________ ___________________ ______________ 

    



 

 

9. หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ 

ชื่อหลกัสตูร ปีที่เขา้รว่ม 
[  ]  Director Certification Program (DCP) __________ 
[  ]  Director Accreditation Program (DAP) __________ 
[  ]  Audit Committee Program (ACP) __________ 
[  ]  The role of Chairman (RCM) __________ 
[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN) __________ 
[  ]  อื่น ๆ โปรดระบ ุ __________ 
[  ]  ________________________________ __________ 

10. ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุน้ รวมทัง้การด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรกึษาในกิจการอื่น 
                ชื่อบรษิัท            ต าแหน่ง        การถือหุน้ของเจา้ของประวตัิ คู่สมรส 

และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

                                                           (รอ้ยละของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของกจิการ) 

________________________     _____________________      ____________________________     ท างานเต็มเวลา 

________________________     _____________________      ____________________________     ท างานเต็มเวลา 

________________________     _____________________       ____________________________    ท างานเต็มเวลา 

________________________     _____________________       ____________________________    ท างานเต็มเวลา 

________________________     _____________________       ____________________________    ท างานเต็มเวลา 

11. ประวตัิการฟ้องรอ้งหรือถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดี (เวน้แต่ความผิดลหโุทษ) 

ศาล สถานะ (โจทก/์
จ าเลย/ผูร้อ้ง) 

คดี (แพ่ง/อาญา/
ลม้ละลาย) 

ขอ้หาหรือ
ฐานความผิด 

ทนุทรพัย ์ ผลคด ี

____________ ___________ _____________ __________ __________ ___________ 

____________ ___________ _____________ __________ __________ ___________ 

____________ ___________ _____________ __________ __________ ___________ 

 



 

 

12. การมีส่วนไดเ้สียในบริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ทัง้ทางตรงและทางออ้ม (โปรดระบุลกัษณะของ
กิจกรรมดงักลา่วและผลตอบแทนเป็นจ านวนเงิน) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

13.  ค ารบัรองของเจา้ของประวตัิ 

 ขา้พเจา้ _______________________________________________________________________ ขอรบัรองว่า 

13.1 ขา้พเจา้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ 

 13.2 ขา้พเจา้มีคณุสมบตัิการเป็น  กรรมการ  กรรมการอิสระ    

13.3  ขา้พเจา้เขา้ใจบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของการเป็นผูบ้รหิารตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารเผยแพรข่อง
ส านกังานเรื่องคู่มือกรรมการของบรษิัทหลกัทรพัยแ์ละพรอ้มจะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว 

13.4   ขอ้มลูในแบบรบัรองประวตัิฉบบันี ้รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริง โดยลง
ลายมือชื่อรบัรองความถูกตอ้งทุกหนา้ และขา้พเจา้ทราบดีว่า หากขา้พเจา้ใหข้้อมูลที่เป็นเท็จ ขา้พเจ้าตอ้ง
รบัผิดชอบต่อการกระท าดงักลา่ว  

 
 
 

          ลงชื่อ ................................................. เจา้ของประวตัิ 
                                            (                                                      ) 

 
 
รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 ส าเนาหลกัฐานคณุวฒุิทางการศกึษา (รบัรองส าเนาถตูอ้ง) 
 รูปถ่ายหนา้ตรง (ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้) 
 เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถา้มี) ..........................................................................  

 


