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ที่ CS-2563/009 

วนัท่ี 15 มถินุายน 2563 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563  

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 ที่ ป ระชุม คณ ะกรรมการ บ ริษั ท  แฮล เซี่ ยน  เทค โน โลยี่  จ ากัด  (มหาชน ) ค รั ง้ที่  4/2563 เมื่ อ วันที่  
12 มิถนุายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ 
ห้องบอลรูม 3-4 อาคารโครงการคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนธูรรม แขวงคลองจัน่ เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 29 มิถนุายน 
2563 โดยมีวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2563 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับงวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และเสนอ

งดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 
วาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระและแตง่ตัง้กรรมการเข้าแทน 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการปี 2563 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อยา่งใกล้ชิด และมีความหว่งใยต่อสขุภาพ
และอนามยัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นร่วมในการประชุมครัง้นีเ้ป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านโปรดพิจารณา
และปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ตามสิง่ที่แนบมาด้วยอยา่งเคร่งครัด  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

        ขอแสดงความนบัถือ 
     

        นายพีท  ริมชลา 
       กรรมการผู้จดัการ



 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัตติน 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัท แฮลเซี่ยน  
เทคโนโลยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนกัและหว่งใยในสขุภาพ และความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุ
ท่านต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงมาตรการป้องกัน และ
แนวทางปฏิบตัิตนส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี  ้

1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นพิจารณาถงึแนวทางการมอบฉันทะ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่นกลุม่เสีย่ง เช่น เดินทางตา่งประเทศ หรือติดต่อใกล้ชิดกบับคุคลที่มีประวตัิเดินทาง
ต่างประเทศ หรือพืน้ที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสขุ เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วนัก่อนประชุม หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม หอบเหน่ือย หรือ
อาการท่ีสงสยัวา่อาจติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
กรมควบคมุโรค และสงวนสทิธิไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคล
อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ 

- กรณีแม้ไม่ใช่ผู้ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ แนะน าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
ที่ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ ซึ่งเอกสารจะจัดส่งให้พร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุ และผู้ ถือหุ้นสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน มายงับริษัทฯ ก่อน
วนัประชมุ ได้ที่ 

  ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
  บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) 
  41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย 
  แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

2. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- บริษัทฯ ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านเตรียมหน้ากากอนามยั หรือหน้ากากผ้า และสวมใสต่ลอด
ระยะเวลาก่อน หลงั และขณะเข้าร่วมประชมุ 

- บริษัทฯ จะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ก่อนการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยจะมกีารตรวจวดัอณุหภมูิร่างกาย และสอบถามประวตัิการเดนิทาง 
หากไม่ผ่านการคดักรอง (เช่น อณุหภูมิร่างกายสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอจาม 
หรือมีประวตัิเดินทางต่างประเทศภายใน 14 วนัก่อนวนัประชุม) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้ท่าน
เข้าห้องประชุม โดยผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นตาม
เห็นสมควร 



- บริษัทฯ จะจัดให้พื น้ที่จัดการประชุม และการลงทะเบียนมีระยะห่างทางสังคม (social 
distancing) ที่เหมาะสม โดยการต่อแถว ณ จดุคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะ
เว้ยระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจดัพืน้ที่นัง่ภายในห้องประชุมให้มีระยะห่าง
อยา่งน้อย 1 เมตร เพื่อไมใ่ห้เกิดความแออดั ท าให้มีที่นัง่ในห้องประชมุมีจ านวนจ ากดั  

- บริษัทฯ จะประสานงานให้ทางสถานที่ประชุมมีการท าความสะอาดอปุกรณ์ และบริเวณพืน้ที่ใน
การประชมุอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงจดัให้มีเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้บริการตามจดุตา่งๆ  

- บริษัทฯ จะงดใช้ไมโครโฟนส าหรับสอบถามภายในห้องประชุม โดยผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อ
ซกัถาม สามารถเขียนใสก่ระดาษสง่ให้เจ้าหน้าที่แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะ
จดัเตรียมกระดาษและปากกาไว้ให้ในห้องประชมุ 

 ทัง้นี ้การด าเนินการตามมาตรการป้องกนั และแนวทางปฏิบตัิตนข้างต้นอาจสง่ผลท าให้เกิดความลา่ช้าใน
การคดักรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้และขอความร่วมมือ
ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านให้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมตอ่ไป 
หากมีการเปลีย่นแปลงตามหลกัเกณฑ์ของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลในอนาคต 


