ที่ SICT 014/2564
วันที่ 17 สิ งหาคม 2564
เรื่ อง

การรับรองการได้หุน้ จากการเข้าร่ วมโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) กลุ่ม 2 ของบริ ษทั
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

เรียน

เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ SICT) ครั้งที่
5/2564 เมื่อ วันที่ 11 สิ งหาคม 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิและกาหนดระยะเวลาโครงการสะสมหุ ้น สาหรับพนักงาน (Employee
Joint Investment Program – EJIP) กลุ่ม 2 นั้น
เพื่อเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
ที่ สจ. 38/2561 บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรับรองว่า บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 7 ซึ่งกาหนดไว้ ดังนี้
(1) เป็ นโครงการที่ ไ ด้รั บ อนุ มัติ จากคณะกรรมการของบริ ษ ัท จดทะเบี ย น และ ในกรณี ที่ มี การให้สิ ท ธิ แ ก่
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในฐานะกรรมการของบริ ษทั โครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัท
มหาชนจากัด
(2) มีขอ้ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ต้องนาส่ งเงินสะสมเข้าโครงการเป็ นงวดคงที่สม่าเสมอตาม
จานวน หรื อสั ด ส่ วนที่ ก าหนดในโครงการเพื่ อ ลงทุ น ในหุ ้ นของบริ ษัท จดทะเบี ย นที่ ต นเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
(3) มีขอ้ กาหนดให้ผูด้ าเนิ นการตามโครงการต้องซื้ อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นรายงวด และ ในวันที่ กาหนด
แน่นอนซึ่ งระบุไว้ในโครงการ โดยการซื้ อหุ ้นดังกล่าวต้องกระทาในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
(4) มี การแยกบัญชี หลักทรั พ ย์ที่ได้มาตามโครงการดังกล่า วออกจากบัญชี หลักทรั พ ย์ที่ได้มาจากการลงทุน
ส่ วนตัวของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร

นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และ ความเห็นของคณะกรรมการผ่านระบบการรับส่ ง
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรี ยบร้อยแล้วและ ได้จดั ทาหนังสื อรับรองต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6 (6) ของประกาศที่ สจ. 38/2561 ดังนี้
(1) คณะกรรมการของบริ ษัท จดทะเบี ย นมี ห นัง สื อ รั บ รองต่ อ ส านั ก งานว่ า โครงการดัง กล่ า ว เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามกาหนดในข้อ 7 ของประกาศที่ สจ. 38/2561
(2) บริ ษทั จดทะเบียนได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และ ความเห็นของคณะกรรมการผ่านระบบการรับส่ ง
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้ง นี้ บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษัท ฯได้แ ต่ ง ตั้ง ให้ เ ป็ นผู ้ด าเนิ น การ
โครงการร่ วมลงทุ น ระหว่ า งนายจ้ า งและลู ก จ้ า ง ( EJIP) กลุ่ ม 2 ของบริ ษั ท ฯ ได้ ท าการแยกบั ญ ชี ซ้ื อที่ ซ้ื อ
หุ ้ น ของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร ของ บริ ษัท ซิ ลิ ค อน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ที่ ไ ด้จ ากโครงการ EJIP
ออกจากบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ส่วนตัว เรี ยบร้อย แล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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