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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 
วนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

โดยเป็นการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
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ท่ี SICT 006/2565 
 

        25 มีนาคม 2565 
 

เร่ือง     ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยเป็นการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
          บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เรียน    ท่านผูถื้อหุน้  
เอกสารแนบ 1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564  

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
2) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน

ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3) 
3) ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
4) รายช่ือและขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
5) ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 
6) รายช่ือและขอ้มูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
7) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก / แบบ ข/ แบบ ค 
8) ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9) การยนืยนัตวัตนและวิธีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
10) ขั้นตอนการใชง้านระบบประชุมออนไลน์ (Streaming)-SICT 
11) แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงาน

ทางการเงิน 2564 แบบรูปเล่ม 
 

ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอค าถาม วาระการประชุม และช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2565 ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่
รายละเอียดผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้นั้น บริษทัขอแจง้ใหท้ราบวา่ ไม่มีผู ้
ถือหุน้รายใดเสนอค าถาม วาระการประชุม และช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมคร้ังน้ีแต่อยา่งใด 

 
เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยยงัคงด าเนินอย่างต่อเน่ือง 

บริษทัซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) มีความห่วงใยต่อความปลอดภยัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น 
เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติใหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัองัคาร
ท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนได้ตั้ งแต่เวลา 12.00 น.) โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์                   
(E-AGM) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ถ่ายทอดสดจาก Townhall ชั้น 3 บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี 
จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  

วาระน้ีก าหนดข้ึนเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564                 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ซ่ึงบริษทัไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวและตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (https://investor.sic.co.th/th/) โดยมี
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม (เอกสารแนบ 1)  
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ไวอ้ย่าง
ถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
การลงมติ:  
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 2     รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  

เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ 29 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพึงรับทราบรายงานผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา โดยบริษทัไดส้รุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีปรากฏในแบบแสดงแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี/ รายงานประจ าปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 
2) ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี  2564 แบบรูปเล่ม 
กรุณากรอกแบบค าขอฯ (เอกสารแนบ 11) เพ่ือบริษทัจะด าเนินการจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ท่านต่อไป 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษทัประจ าปี 2564 ซ่ึงไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในรอบ
ปีท่ีผา่นมา   
การลงมติ:  
วาระน้ีเป็นเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
 

วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ท างบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอต่อใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั (เอกสารแนบ 1) 

 

https://investor.sic.co.th/th/
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 2982 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดแลว้ เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปีของบริษทั ส าหรับรอบปี
บญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2564 ท่ีผา่นมา สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงมติ:  
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 
     

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักทุนส ารอง
ต่างๆ ทั้งหมดแลว้ ทั้งน้ีบริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยข้ึนอยูก่บัผล
การด าเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงาน 
ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ  ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม                             
การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ต่อผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.0430 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนท่ี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  0.0430 บาทต่อหุ้น จ านวน 400,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวนทั้ งส้ิน 
17,200,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บริษทัไดมี้มติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 อยา่งไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษทั
ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
การลงมติ:  
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 14 ซ่ึงก าหนดให้กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ีจาก
บริษทั ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด 
อยา่งไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการ ควรสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั หนา้ท่ี ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน และควรมีการทบทวนทุกปี 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 ไดผ้า่นการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการแลว้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือมีขนาดใกลเ้คียงกนั คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควร
เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนตามท่ีปรากฏในขอ้มูลการตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565 
(เอกสารแนบ 3) 
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การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

หมายเหตุ :  
*กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง จะไดรั้บเบ้ีย
ประชุม 20,000 บาท/คร้ัง 
**กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยทุก
คณะ 
***กรรมการท่ีมีการด ารงต าแหน่งตั้งแต่สองต าแหน่งข้ึนไป จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะต าแหน่งท่ีสูงกวา่เท่านั้น 
 

อตัราค่าตอบแทนใหม่ จะเร่ิมท่ีผลบงัคบัใชห้ลงัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
 

 

การลงมติ:  
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม 
 
 

ต าแหน่ง รายเดือน เบ้ียประชุม/คร้ัง หน่วย 
ประธานคณะกรรมการบริษทั 40,000 15,000 บาท 
กรรมการอิสระ* 30,000 10,000 บาท 
กรรมการบริษทั** (ตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่) 20,000 10,000 บาท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร*** 20,000 10,000 บาท 
กรรมการบริหาร** - - บาท 

วาระท่ี 6     พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 
ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในอตัราหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทั้ งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้ น              
ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีจะพน้จาก
ต าแหน่งรวม 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีออกจากวาระตามอัตราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้ งหมด              
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: 

การคดัเลือกกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
การก ากับดูแลกิจการแล้ว ซ่ึงได้พิจารณาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทอย่าง
ครบถว้นแลว้ ส าหรับกรรมการอิสระนั้น ไดพิ้จารณาแลว้ว่า เป็นผูท่ี้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัและหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการไม่รวมกรรมการผู ้
มีส่วนไดเ้สียซ่ึงเป็นกรรมการท่ีถึงคราวท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผู ้
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ถือหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการดงัมีรายช่ือต่อไปน้ีท่ีพน้จากต าแหน่งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระ
หน่ึง 
ท่ี ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นางมลฤดี     สุขพนัธรัชต ์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายสาโรจน์  พรประภา กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 

3. นางสาวอรุณี  พนูทว ี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผูที้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์กบับริษทั และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส าหรับกรรมการอิสระนั้น เป็นผูท่ี้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทัและหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี รายช่ือและขอ้มูลประวติัยอ่ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระดงัท่ีปรากฏในเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 4) 
การลงมติ:  
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 7     พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 29 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปีโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีเดิมอีกกไ็ด ้
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาและ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นางสุวิมล                กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982   และ/หรือ 
2. นายจุมพฏ               ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7645   และ/หรือ 
3. นายนพฤกษ ์            พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7764   และ/หรือ 
4. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599 
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ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีในนามบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2565 โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนจาก
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้ 

ผูส้อบบญัชีและบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือ
รายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยขอ้มูล
ประวติัและประสบการณ์ของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 
(เอกสารแนบ 5) 

โดยไดก้ าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท ซ่ึงไม่รวมค่าบริการอ่ืน (non-
audit fee) ท่ีบริษทัจะจ่ายตามจริง ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เปรียบเทียบกบัปี 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

                                                                                                                                               (หน่วย: บาท)                            
ท่ี ประเภทค่าตอบแทน 

 
ปีท่ี 2565  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564 ปี 2563 

1. ค่าสอบบญัชีของบริษทั (Audit Fee) 1,650,000 1,570,000 1,570,000 
2. ค่าบริการอ่ืนๆ (Non Audit Fee) 100,000 100,000 170,000 

รวม 1,750,000 1,670,000 1,740,000 
 

การลงมติ:  
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์              
(E-AGM) ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น โดยบริษทัจะใชวิ้ธีการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วิธีการออกเสียง
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่านั้น  

 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง หรือในกรณีท่ีประสงคม์อบฉันทะให้

ผูอ่ื้นนั้น โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ และขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมได้
จากเอกสาร การยืนยนัตวัตนและวิธีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสาร
แนบ 9) และ ขั้นตอนการใชง้านระบบประชุมออนไลน์ (Streaming)-SICT  (เอกสารแนบ 10) โดยละเอียด 

 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการล่วงหนา้ โดย

สามารถส่งค าถามของท่านไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทัท่ี บริษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 40 ถนน
เทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ comsec@sic.co.th โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถาม
ล่วงหนา้มายงับริษทัไดต้ั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 15 เมษายน 2565 

 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวนั เวลา ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

   
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                    (นายมานพ ธรรมสิริอนนัต)์ 
              ประธานคณะกรรมการบริษทั 
                                                                      บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
     


