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ที่ CS15/2563 

วนัท่ี 8 เมษายน 2563 
 

เรือ่ง การแจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
ดว้ยหนังสือฉบับนี ้บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติ 

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 เมื ่อวนัที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงไฟฟ้าอุทัย เลขที่ 999 หมู่ 1 
ต าบลบา้นชา้ง อ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13210 ดงันี ้

1. ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2562 

2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,939,194,037 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 165,700 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

3. ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

ก. การจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 155,000,045 บาท เป็นทุนส ารองตามมาตรา 116 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ากัด”) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 45 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 ซึง่มีจ านวนเทา่กบั 3,100,000,909 บาท 

ข. การจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาก
ก าไรสทุธิและก าไรสะสม ในจ านวน 1.30 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,773,290,000 บาท 
หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 89.5 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ที่ก าหนดไว ้

ค. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสทิธิไดร้บัเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด 
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุรท์ี่ 6 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัองัคารที่ 28 เมษายน 2563 
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โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,939,359,737 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

4. ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบคุคล ดงันี ้

รายชื่อ เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 
นายสมหมาย ภาษี 1,939,359,737 เสยีง 0 เสยีง 0 เสยีง 0 เสยีง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000   
นายสารชัถ ์รตันาวะด ี 1,938,958,127 เสยีง 401,610 เสยีง 0 เสยีง 0 เสยีง 

คิดเป็นรอ้ยละ 99.9792 คิดเป็นรอ้ยละ 0.0207   
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย ์ 1,938,715,127 เสยีง 644,610 เสยีง 0 เสยีง 0 เสยีง 

คิดเป็นรอ้ยละ 99.9667 คิดเป็นรอ้ยละ 0.0332   
นางสาวยพุาพิน วงัวิวฒัน ์ 1,938,721,727 เสยีง 638,010 เสยีง 0 เสยีง 0 เสยีง 

คิดเป็นรอ้ยละ 99.9671 คิดเป็นรอ้ยละ 0.0328   

นอกจากนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ยงัได้
รบัทราบการด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนักบับรษัิทฯ และ
ในบางบรษัิทอาจถือไดว้า่เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทฯ ในปัจจบุนัของนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย ์
และนางสาวยพุาพิน วงัวิวฒัน ์แลว้ ก่อนลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

5. ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2563 ดงันี ้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอยูใ่นรูปแบบคา่ตอบแทนรายเดือนตาม
ต าแหนง่ โดยไมม่ีคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

 รายละเอียด บาท/เดอืน  
ก.    คณะกรรมการบริษัทฯ  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
100,000 
65,000 

ข.    คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
30,000 
20,000 
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 รายละเอียด บาท/เดอืน  
ค.    คณะกรรมการด้านความยั่งยนืและบริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการดา้นความยั่งยนืและบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการดา้นความยั่งยืนและบรหิารความเสีย่ง 

 
20,000 
15,000 

ข. โบนัสส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

ก าหนดจ่ายโบนสัใหแ้ก่กรรมการบริษัทฯ ส าหรบัผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้ 

หนว่ย : บาท 
รายละเอียด ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562  

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

1,500,000 
1,200,000 

โดยเงินโบนสัดงักลา่วจะจดัสรรใหก้รรมการแตล่ะทา่นตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหนง่ 

ค. สิทธิประโยชนอ์ื่น 

- ไมม่ี - 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนและโบนสัในฐานะกรรมการบรษัิทฯ 
และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ 

โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,937,482,442 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9032 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,777,295 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0916 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 100,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0051 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

6. ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 ดงันี ้

ก. แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผูส้อบบัญชีของ
บรษัิทฯ ประจ าปี 2563 โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
1. นายวยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ 6333 
2. นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ 8829 
3. นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล 10042 
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โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ และ
ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ให ้KPMG จัดหาผูส้อบบัญชีรับ
อนญุาตอื่นของ KPMG ท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
ผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้

ข.  อนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ปี 2563 ลดลงจากปี 2562 
คา่สอบบญัชี (Audit fee) (ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ) 2,800,000 บาท    200,000 บาท 
คา่บรกิารอื่น (Non-audit fee)    360,000 บาท    840,000 บาท 
รวม 3,160,000 บาท 1,040,000 บาท 

โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2563 ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,939,113,237 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9874 
ไมเ่ห็นดว้ย 243,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0125 
งดออกเสยีง 3,500 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   

7. ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมมลูค่าหุน้ละ 5 
บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวด้งันี ้

รายละเอียด 
ก่อนการเปลี่ยนแปลง 
มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้

หลังการเปลี่ยนแปลง 
มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้

ทนุจดทะเบียน (บาท) 10,666,500,000 10,666,500,000 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ (บาท) 10,666,500,000 10,666,500,000 
มลูคา่ที่ตราไว ้(บาทตอ่หุน้) 5 1 
จ านวนหุน้  2,133,300,000 10,666,500,000 

โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,939,359,737 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

8.  ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียน จ านวน 10,666,500,000  บาท (หนึง่หมื่นหกรอ้ยหกสบิหกลา้นหา้แสนบาท) 
แบง่ออกเป็น 10,666,500,000  หุน้ (หนึง่หมื่นหกรอ้ยหกสบิหกลา้นหา้แสนหุน้) 
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 10,666,500,000  หุน้ (หนึง่หมื่นหกรอ้ยหกสบิหกลา้นหา้แสนหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ ( - )” 

โดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,939,359,737 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
    บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

            

               
            (นางสาวยพุาพิน วงัววิฒัน)์ 

กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 


