
 ที่ CS14/2563 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

เรือ่ง แจง้เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มาตรการจดัการประชมุภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการแต่งตั้งรองประธาน
กรรมการบรษัิทฯ 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2563 ของบรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 
เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติในเรือ่งส  าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ตามที่บริษัทฯ ไดม้ีมติก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ตามที่ไดร้ายงานสารสนเทศผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้
จดัสง่ไปยงัผูถื้อหุน้แลว้นัน้ เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กอปรกบั
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดอ้อกประกาศกรุงเทพมหานคร เรือ่ง สั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบบัท่ี 4) ฉบบัลงวนัที่ 
27 มีนาคม 2563 ทางโรงแรมคอนราด กรุงเทพ จึงไม่สามารถใหบ้ริการสถานท่ีจดัประชมุตามที่ก าหนดไวเ้ดิมได  ้และเป็น
เหตุใหบ้ริษัทฯ จ าตอ้งจัดหาสถานที่ประชุมที่เหมาะสมในพืน้ที่จังหวดัใกลเ้คียง ทัง้นีเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ นัน้ 

เพื่อใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีซึง่ไดม้ีการบรรจวุาระการประชมุที่ส  าคญัที่ตอ้งไดร้บัการพิจารณา
อนมุตัิจากผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อจดัการผลกระทบซึง่อาจ
เกิดขึน้ตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ จากความลา่ชา้ในการจดัประชมุ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีของบริษัทฯ สอดคลอ้งกบับทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มาตรการและขอ้ปฏิบตัิเก่ียวกบักับการ
ป้องกนัโรคตามขอ้ก าหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานกาณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 (“พ.ร.ก. ฉุกเฉิน”) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2563  พิจารณาโดยค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบแลว้ จึงมีมติใหเ้ปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ประชุม 
อีกทัง้มาตรการและขอ้ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมเพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั  โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

จากเดิม  เวลา 14.00 น. (เปิดรบัลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น.) 

 ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขท่ี 87 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี                                     
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เปลี่ยนเป็น เวลา 08.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น.) 
 ณ โรงไฟฟ้าอุทัย เลขที่ 999 หมู่ 1 ต าบลบ้านช้าง อ าเภออุทยั             

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13210 
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1) นอกจากนี ้ดว้ยบรษัิทฯ ตระหนกัถึงสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่มีการแพรร่ะบาดอยา่งรวดเรว็และขยายวงกวา้งขึน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการและขอ้ปฏิบตัิที่
เก่ียวขอ้งกบัการประชุมเพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดัเพิ่มเติมจากที่เคยแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้
จดัสง่ไปยงัผูถื้อหุน้แลว้ โดยมาตราการและขอ้ปฏิบตัิดงักลา่วไดก้ าหนดขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรการที่
รฐับาลก าหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดดงักล่าวโดยค านึงสขุภาพและอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน
โดยเฉพาะผูท้ี่มีความเสี่ยงทางดา้นสขุภาพ ทัง้นี ้รวมถึงมาตรการปอ้งกนัโรคตามขอ้ 8 (1) และขอ้ 11 แห่ง พ.ร.ก. ฉกุเฉิน 
และค าแนะน าการปอ้งกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรบัการจดัการประชมุ  การสมันา หรอืกิจกรรมอื่น
ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2563 ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยั
ในสขุภาพอนามยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มการประชมุทกุท่าน ดงันี ้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้ถือหุ้นเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนว
ทางการมอบฉันทะโดยผู้ถอืหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถอืหุ้นทุกท่านที่
ท าการมอบฉันทะดังกล่าวจะสามารถรักษาสิทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิโปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่จะน าเสนอเข้าสู่ที่
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในคร้ังนี้อยา่งครบถว้นและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายวินิจ แตงน้อย กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพียงท่านเดียวที่มีอายุต ่ากว่า 70 ปี ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 8 (1) แห่ง
ขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่ พ.ร.ก. ฉกุเฉิน ทีก่  าหนดใหผู้ส้งูอายตุัง้แต ่70 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นผูท้ี่มีความเสีย่งสงู
ตอ่การติดเชือ้โรคโควิด 19 ไดง้่าย อยูใ่นเคหสถานหรอืบรเิวณสถานที่พ านกัของตน เพื่อปอ้งกนัตนเองจากการติดเชือ้จาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก  

ในการมอบฉนัทะดงักลา่ว โปรดสง่เอกสารมาไดท้ี่ 

เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร ์ชัน้ 11 ออลซีซั่นส ์เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2)  ผู้ถอืหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยกรุณาระบคุ าถามพรอ้มระบช่ืุอ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท ์
โดยอีเมลผา่นช่องทางอีเมล : cs@gulf.co.th โดยบรษัิทฯ จะตอบค าถามในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตอ่ไป  

3)  กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนว่าท่านผู้ถอืหุ้น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัดและยังต้องด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมิอาจจะยกขึน้อ้างเป็นข้อยกเว้นความรับ
ผิดในกรณีที่ท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ัน ท่านยังต้องยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเข้ามาร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวท่านเองซ่ึงอาจ
ได้รับผลกระทบซ่ึงเป็นเหตุการณท์ี่บริษัทฯ ไม่ประสงคจ์ะให้เกิดขึน้ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือ
หุ้นทุกท่านด าเนินการตามมาตรการต่อไปนี้อยา่งเคร่งครัด 

บรษัิทฯ ขอแจง้ใหท้ราบถึงมาตรการที่ผูถื้อหุน้ตอ้งยดึถือปฏิบตัิโดยเครง่ครดั ดงันี ้

3.1   บริษัทฯ ขอความรว่มมือใหท้่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคเ์ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง เป็นผูท้ี่มีอายตุ  ่ากว่า 
70 ปี ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม ขอ้ 8 (1) ของขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่ พ.ร.ก. ฉกุเฉิน ทีก่  าหนดใหผู้ส้งูอายุ
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ตัง้แต่ 70 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความเสี่ยงสงูต่อการติดเชือ้โรคโควิด 19 ไดง้่าย อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พ านกั
ของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชือ้จากสภาพแวดลอ้มภายนอก ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและความ
ปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของท่านเอง โดยหากท่านผูถื้อหุน้ที่มีอายุตัง้แต่ 70 ปีขึน้ไป ประสงคจ์ะใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในทีป่ระชมุ ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ (นายวินิจ แตงนอ้ย) เขา้รว่มประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนแทนได ้ 

3.2  บริษัทฯ จะจัดตัง้จุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริเวณ
ดา้นหนา้หอ้งประชุม ในการนี ้บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านเวน้ระยะห่างระหว่างผูอ้ื่น อย่างนอ้ย 2 
เมตร ในการตอ่แถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในกรณีที่พบผูม้ีความเสี่ยง อนัไดแ้ก่ ผูท้ี่เดินทางกลบั
จากประเทศกลุม่เสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่องทอ้งที่นอกราชอาณาจกัรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย 
กรณีโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 2 
มีนาคม 2563 หรอืประเทศอื่น ๆ ท่ีบรษัิทฯ เห็นวา่มีความเสีย่ง และยงัไมพ่น้ก าหนดระยะเวลา 14 วนันบัจากกลบัจากการ
เดินทาง รวมถึงเป็นผูท้ี่ติดต่อใกลชิ้ดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลบัจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พน้ก าหนด
ระยะเวลา 14 วันนับจากกลบัจากการเดินทาง หรือผูม้ีไข ้(มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอาการ
เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือขอ้บ่งชีท้ี่อาจเป็นเหตใุห้
สงสยัว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเจ็บป่วยหรือขอ้บ่งชีอ้ื่นใดเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บที่
อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีความเสีย่งดงักลา่ว โดยบรษัิทฯ จะจดัใหท้า่นพิจารณามอบฉนัทะแทน 

3.3  บริษัทฯ จัดที่นั่งในหอ้งประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี ้ 1-2 เมตร จึงอาจท าใหม้ีขอ้จ ากัด
เก่ียวกบัจ านวนที่นั่งประชมุและหากที่นั่งเต็มแลว้บรษัิทฯ ขอความรว่มมือใหท้า่นพิจารณามอบฉนัทะแทนการเขา้รว่มการ
ประชมุ 

3.4  ผูถื้อหุน้ที่ผ่านการคดักรองแลว้ และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 บรษัิทฯ ขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตนดงันี ้

- กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มประชมุ  
-   กรุณาลา้งมือใหส้ะอาด ดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลล์า้งมือ 
-   หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไมจ่ าเป็น 
-   หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสั สิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น 
-   หากมีไข ้อาการไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความกรุณาออกจากหอ้งประชมุผูถื้อหุน้ 

3.5  ในวนัประชุม เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชบั หากผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม ขอความกรุณาผูถื้อหุน้
เขียนใสก่ระดาษและน าใสก่ลอ่งรบัค าถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจา้หนา้ที่จดัเตรยีมกระดาษและปากกาให ้
และบรษัิทฯ จะด าเนินการตอบและเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ภายใน 1 สปัดาหห์ลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

3.6  บรษัิทฯ งดการแจกอาหาร งดเสริฟ์เครือ่งดื่ม ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณที่จดัการ
ประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสีย่งในการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั 

3.7  ผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุทา่นจะตอ้งกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสั     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระท า
ความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งรบัทราบและยินยอมใหบ้ริษัทฯ ไดด้  าเนินใช้
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สิทธิใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เก่ียวขอ้งของรฐับาล ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมท่านใดไม่ใหค้วาม
รว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วโดยเครง่ครดั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเขา้รว่มประชุมของบคุคลดงักลา่ว
และใหท้า่นผูถื้อหุน้พิจารณาด าเนินการมอบฉนัทะแทน 

นอกจากนี ้เนื่องจากสถานการณด์งักลา่วเป็นสถานการณท์ี่อยู่ในข่ายเฝา้ระวงัเป็นพิเศษ บริษัทฯ อาจ
ปรบัเปลี่ยนการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของรฐับาลที่อาจท าการก าหนดเพิ่มเติมภายหลงัจากวนัท่ี
บรษัิทฯ มีประกาศฉบบันี ้และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการแจง้เก่ียวกบัการปรบัเปลีย่นการด าเนินการดงักลา่วผา่นชอ่งทาง
อื่นใดตามที่บรษัิทฯ เห็นสมควร 

2.  การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นายสารชัถ ์รตันาวะดี กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม  ตามขอ้ 23 ของขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัมาตรา 78 ของพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เพื่อใหก้ารด าเนนิ
กิจการของบริษัทฯ มีความคลอ่งตวั เนื่องจากในปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดย
ใหร้องประธานกรรมการบริษัทฯ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้มีอ  านาจและหน้าที่ด  าเนินกิจการใด ๆ ซึ่งประธานกรรมการบริษัทฯ
มอบหมาย และ/หรือ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั นโยบาย กฎบตัร มติที่ประชุม และวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ รวมถึง
กฎหมายและระเบียบใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
    บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

                
            (นางสาวยพุาพิน วงัววิฒัน)์ 

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 
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เอกสารแนบ 
 

สถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
 

 


