วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ บริ ษัท แฮลเซี่ ย น เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่อ วัน ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติที่สาคัญ ดังนี ้
(1) อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(2) อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรั บผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีก
หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็ นเงินปั นผลจากกาไรที่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตรารอ้ ยละ 20 ในอัตราหุ้นละ
0.10 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 30,000,034.00 บาท และบริ ษัทจะทาการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนาส่ง
ในอัตราร้ อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินได้ เท่ากับ 20/(100-20)
โดยก าหนดให้ ผ้ ูถื อหุ้ น ที่ จ ะมีชื่ อปรากฏ ณ วัน ก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้น (Record Date) ในวัน ที่ 11
พฤษภาคม 2561 เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ทังนี
้ ก้ ารอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะได้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของ
บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(3) เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
พลโทปรี ชา วรรณรัตน์, นายโสรัจ สุธนฐาน กลับเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
(4) อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมของกรรมการ
ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมของกรรมการ
เบี ้ยประชุมของกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
เบี ้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2561 (เสนอ)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครัง้
16,500
13,500

ปี 2560
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครัง้
15,000
12,000

ต่อการประชุม 1 ครัง้
16,500
13,500
ต่อการประชุม 1 ครัง้
13,500
13,500

ต่อการประชุม 1 ครัง้
15,000
12,000
ต่อการประชุม 1 ครัง้
12,000
12,000

-

ค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการ
ปี 2561 (เสนอ)
(บาทต่อคน)
150,000
115,000
40,000

ค่าตอบแทนรายปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)
- กรรมการบริ ษัท (4 ท่าน)

ปี 2560
(บาทต่อคน)
140,000
105,000
30,000

(5) อนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ประจ าปี 2561 โดยอนุ มัติ ค่ า ตอบแทนของผู้ สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2561 เป็ นจ านวนเงิ น รวมไม่ เ กิ น
2,340,000 บาท และพิ จารณาแต่งตัง้ นางสาวจิ นตนา มหาวนิ ช ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบี ยน
4687 หรื อ นางจินตนา เตชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131 เป็ นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริ ษัท
(6) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
บอลรู ม 3-4 อาคารโครงการคริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลอง
จัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560 และแผนงานที่จะดาเนินการในปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2560

วาระที่ 5

พิจารณากาหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตังกรรมการเข้
้
าแทน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิผลตอบแทนของกรรมการปี 2561

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

( นายพีท ริ มชลา )
กรรมการผู้จดั การ

