
 
 
 
 
 
ที่ CS-2563/011 

 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 
 
เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่  จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Crystal Ballroom อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร ์อาคาร E  
เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ไดม้ีมติที่ส  าคญัซึ่งสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุลงมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

รบัรองดว้ยคะแนนเสยีง 122,453,988 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมร่บัรองดว้ยคะแนนเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีงลงคะแนน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
วาระที่ 2    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2563 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562 และแผนงานท่ีจะด าเนินการในปี 2563 
 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมลงมติอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรบังวดการบญัชีสิน้สดุ ณวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง  127,214,288 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมร่บัรองดว้ยคะแนนเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีงลงคะแนน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
วาระที่ 4    พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และ

เสนองดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรบัทราบผลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และเสนองด

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติม  



 
วาระที่ 5    พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทน 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุลงมติอนมุตัิใหก้รรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 2 ทา่น คือ นางชลลดา ฟูวฒันศิลป์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ และนายนร
วีร ชา้งหล า กรรมการ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  (1) อนุมัติแต่งตั้ง นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง 127,214,188 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไมอ่นมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีงลงคะแนน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 (2) อนมุตัิแตง่ตัง้ นายนรวีร ชา้งหล า เป็น กรรมการ  

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง 127,214,288 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีงลงคะแนน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมลงมติอนมุตัิผลตอบแทนกรรมการปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนการเขา้รว่มประชุม ส าหรบั
ต าแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 16,500 บาท ส าหรบัต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ ครัง้ละ 13,500 บาท ส าหรบัต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ละ 13,500 บาท และมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนรายปีเพื่อเสนอจ่ายใน
ปี 2563 ส  าหรบัต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 150,000 บาท, กรรมการตรวจสอบ  
(2 ทา่น) 115,000 บาทตอ่คน และกรรมการบรษัิท (3 ทา่น) 40,000 บาทตอ่คน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง    95,586,188 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีงลงคะแนน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
วาระที่ 7    พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5131 , นางสาว

จินตนา มหาวนิช ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4687 และ นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตเลขที่ 10305 ในนามบริษัท ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 ส  าหรบับริษัทและบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2.41 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

อนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง 127,214,288 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีงลงคะแนน 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 



 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
 - ไมม่ี - 
 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
          นายพีท รมิชลา 
        กรรมการผูจ้ดัการ 


