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รายช่ือและข้อมูลกรรมการอสิระของบริษทั 
เพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอสิระ 

  

1) นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ 
 

กรรมการอสิระ 
 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ,  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ 57 ปี 

ท่ีอยู่ 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมคร้ังนี ้

มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6  
(พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2565) 

การมีส่วนได้เสียพเิศษ -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ- 

 

2) นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา      
 

กรรมการอสิระ 
 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบั 
ดูแลกิจการ 

อายุ 56 ปี 

ท่ีอยู่ 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมคร้ังนี ้

-ไม่มีส่วนไดเ้สีย- 

การมีส่วนได้เสียพเิศษ -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ- 
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3) นายสาโรจน์ พรประภา 
 

กรรมการอสิระ 
 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และการก ากบัดูแลกิจการ 

อายุ 54 ปี 

ท่ีอยู่ 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมคร้ังนี ้

มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6  
(พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2565) 

การมีส่วนได้เสียพเิศษ -ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ- 
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นิยามกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ี

จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้น
อ่ืนๆ ประกอบกนั จากนั้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป 
ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ บริษทัแต่
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า 
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อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย
การรับหรือให้กู ้ยืม ค ้ าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี การ
ค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 


