บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD.

41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรี ไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510
โทร. (66)2-9063242-50 อีเมล์ info@halcyon.co.th

ที CS-2564/002
วันที 1 มีนาคม 2564
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 1/2564

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที ประชุ ม คณะกรรมการ บริ ษั ท แฮลเซี ยน เทคโนโลยี จํ า กัด (มหาชน) ครั งที 1/2564 เมื อวั น ที
26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ มีมติทีสําคัญ ดังนี
(1) อนุมตั ิงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(2) อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลสํ าหรับผลประกอบการงวดวันที 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เพิมอีก
หุ้นละ 0.052 บาท โดยเป็ นเงินปั นผลจากกําไรทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลทังจํานวน คิดเป็ นเงิ น
ปั น ผลทังสิ น 15.60 ล้ า นบาท โดยกํ าหนดให้ ผ้ ู ถือ หุ้น ที จะมี ชือปรากฏ ณ วัน กํ า หนดรายชื อผู้ ถื อหุ้ น
(Record Date) ในวันที 5 พฤษภาคม 2564 เป็ นผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลใน
วันที 20 พฤษภาคม 2564 ทังนีการอนุมตั ิให้ จา่ ยเงินปั นผลดังกล่าวจะได้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2564 ของบริ ษัทฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(3) อนุมตั ิแต่งตัง บริ ษัท สํ านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ประจํ า ปี 2564 โดยอนุ มัติ ค่ า ตอบแทนของผู้ สอบบัญ ชี ป ระจํ า ปี 2564 เป็ นจํ า นวนเงิ น รวมไม่ เ กิ น
2,410,000 บาท และพิจารณาแต่งตัง นางสาวจิน ตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4687 หรื อ นางจินตนา เตชะมนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
หรื อ นายนิธีพงษ์ เตชะ
มนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท
(4) เห็ นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาเลื อ กตังกรรมการทีต้ องออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คื อ
นายโสรัจ สุธนฐาน และนายประพันธ์ พิชยั วัฒน์โกมล กลับเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง

(5) อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการปี 2564 ตามอัตราเดิมปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี
- ค่าตอบแทนเบียประชุมของกรรมการ
ค่าตอบแทนเบียประชุมของกรรมการ
เบียประชุมของกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
เบียประชุมของกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-

ปี 2564 (เสนอ)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครัง
16,500
13,500

ปี 2563
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครัง
16,500
13,500

ต่อการประชุม 1 ครัง
16,500
13,500
ต่อการประชุม 1 ครัง
13,500
13,500

ต่อการประชุม 1 ครัง
16,500
13,500
ต่อการประชุม 1 ครัง
13,500
13,500

ปี 2564 (เสนอ)
(บาทต่อคน)
150,000
115,000
40,000

ปี 2563
(บาทต่อคน)
150,000
115,000
40,000

ค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการ
ค่าตอบแทนรายปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ( ท่าน)
- กรรมการตรวจสอบ ( ท่าน)
- กรรมการบริ ษัท ( ท่าน)

(6) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันที 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ ง
บอลรู ม - อาคารโครงการคริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลอง
จัน เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2564 ในวันที 15 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
วาระที 5
วาระที 6

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2563 และแผนงานทีจะดําเนินการในปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2563
พิจารณากําหนดรายชือกรรมการทีออกตามวาระและแต่งตังกรรมการเข้ าแทน
พิจารณาอนุมตั ิผลตอบแทนของกรรมการปี 2564

วาระที 7
วาระที 8

พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายพีท ริ มชลา
กรรมการผู้จดั การ

