
 
 
 
 
 
 

 
 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัท สากล เอนเนอย ีจ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหสับดีที่ 19 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. 

 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3  โรงแรมโกลเด้นทวิลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่ 92  

ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป 
เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุ   

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย 
**งดแจกของท่ีระลกึ** 



 

  

       วนัท่ี 4 เมษายน 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 จ านวน 1 ฉบบั 

2. รายงานประจ าปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1 ฉบบั (ในรูปแบบ CD-
ROM)  

3. รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  

4. สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 ของบริษัท สากล เอนเนอยี จ ากัด 
(มหาชน)  

5. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ 

6. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ี
จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจน) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุต่างประเทศ
ท่ีแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

7. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

8. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องน ามา
แสดงในวนัประชมุ 

9. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และ 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน 

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า ปี 2561 ในวนั
พฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่จดัให้มีขึน้เมื่อวนัท่ี 5 
กนัยายน 2560 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ดงักลา่ว 



 

  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2560 ได้มีการบันทึก
อย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิรับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพจิารณา 

วาระที่ 3.1  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัทจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-
ROM) ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท   

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2560 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2. โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจ าปีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท   และผ่านการสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว 



 

  

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2. 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั  และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน  

 เน่ืองจากบริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 3.8 ล้านบาท หรือเท่ากบั ร้อยละ 5  ของก าไรสทุธิประจ าปี รวมเป็นเงินทุนส ารองสะสม
จ านวน 29.8 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.4 ของทนุจดทะเบียน  

 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้ลงทุนในโครงการแม่กระทิงเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น รายละเอียดตามท่ีจะเสนอในวาระที่ 3.8 จงึเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3.4 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ใน
การประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบั
เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหมก่็ได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้



 

  

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ทัง้ 4 ท่านแล้ว ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3. เห็นวา่บคุคลทัง้ 4 ท่านนี ้เป็น
ผู้ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท  

อนึ่ง บุคคลทัง้ 4 ท่านท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่า
บุคคลทัง้ 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 
และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง และส าหรับผู้ ท่ีจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ก็เป็นผู้ ท่ีจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และมี
คณุสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียด
เท่ากบัข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7. ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2561 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพ่ิมเติม 

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่เข้า
ร่วมประชุม

คณะกรรมการ 
ในปี 2560 

จ านวนครัง้ที่เข้า
ร่วมประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ในปี 2560 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร 
ในปี 2560 

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ   
ของบริษัท 

1. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

7/7 6/6 -/- 1 ปี 7 เดือน 

2. ดร.อฐัวฒิุ ปภงักร กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

7/7 6/6 -/- 1 ปี 7 เดือน 

3. คณุจกัรพงส์ สเุมธโชติเมธา กรรมการ, 
กรรมการบริหาร 

7/7 -/- 12/12 1 ปี 7 เดือน 

4. คณุธนิภา พวงจ าปา กรรมการ 7/7 -/- -/- 1 ปี 7 เดือน 



 

  

ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
กรรมการ (1) พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา (2) ดร.อฐัวฒิุ ปภงักร  (3) คุณจักรพงส์ สุเมธโชติ
เมธา และ (4) คณุธนิภา พวงจ าปา  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

 

วาระที่ 3.5 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดให้
การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถงึความ
เหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและขนาด
ธุรกิจของบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั ดงันัน้ 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ภายใต้วงเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท  

  คา่ตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้



 

  

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้ค านวณตามสัดส่วนของเดือน) 

ข้อ ต าแหน่ง 

 

อัตราค่าตอบแทนประจ าปี 
2561 

อัตราค่าตอบแทนประจ าปี 
2560 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม
ต่อครัง้ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม
ต่อครัง้ 

1. ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท 25,000 บาท 

2. กรรมการบริษัท 10,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อ ต าแหน่ง 

 

อัตราค่าตอบแทนประจ าปี 
2561 

อัตราค่าตอบแทนประจ าปี 
2560 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม
ต่อครัง้ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม
ต่อครัง้ 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท - 20,000 บาท 

2. กรรมการตรวจสอบ - 12,000 บาท - 12,000 บาท 

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทัง้ท่ีเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่า
เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อ ต าแหน่ง 

 

อัตราค่าตอบแทนประจ าปี 
2561 

อัตราค่าตอบแทนประจ าปี 
2560 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม
ต่อครัง้ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม
ต่อครัง้ 

1. ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

- 12,000 บาท - 12,000 บาท 

2. กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน1 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

หมายเหต ุ:  1 คา่เบีย้ประชมุของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึง่ด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้บริหารเทา่นัน้ ส าหรับกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนที่ไมไ่ด้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารจะไมมี่คา่ตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ  



 

  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 3.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 โดยพิจารณาจาก
รายช่ือผู้ สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีมายังบริษัท ทัง้สิน้ จ านวน 3 ราย ซึ่ง
ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ สอบบัญชีทุกรายแล้ว ได้เสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้น าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานสอบบัญชีท่ีมีความอิสระและมีความ
เช่ียวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  

1) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7494  
และ/หรือ  

2) นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4928 
และ/หรือ 

3) นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4195  

และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชี
ตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ได้ท าหน้าท่ีในการสอบบญัชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่
ปี 2558 และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายช่ือดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีไม่มีความสมัพันธ์หรือมีส่วนได้
เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
ดังนัน้ จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
อย่างไรก็ดี ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักลา่วจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทย่อย
ของบริษัทด้วย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวลดลง จาก
ระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 500,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 18.80 ดงัตารางเปรียบเทียบ 
ทัง้นี ้คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่นๆ (Non-Audit Services) 



 

  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 
คา่สอบบญัชี 2,160,000 2,660,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้  
นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7494  และ/หรือ นาย
ศกัดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4928 และ/หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชู
ธรรมสถิต ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ารอบปีบญัชี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน
หนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวนไม่เกิน 2,160,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3.7 พจิารณาอนุมัตกิารเข้าซือ้กจิการของบริษัท แม่กระทงิ เพาเวอร์ จ ากัด 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั  และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ก าหนดให้การซือ้
หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

  เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2561  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิต 9.90 เมกะวตัต์ เพ่ือขายพลงังานไฟฟ้าใน
ปริมาณพลงังานไฟฟ้าสงูสุด 8.00 เมกะวตัต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 3 
บ้านแม่กระทิง ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ 
จ ากดั (“MKP”) ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ตามสญัญาการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน) กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขท่ี 
VSPP-PEA-011/2557 เมื่อวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 และข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า VSPP-PEA-011/2557 ครัง้ท่ี 1 โดยจะใช้เงินลงทุนจ านวน 798,840,000 บาท 
แบ่งออกเป็น  

1) บริษัทจะเข้าซื อ้หุ้ นสามัญของ MKP จาก  บริษัท เอส ที  เอฟ อี  จ ากัด จ านวน 
2,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 40 บาทต่อหุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 80.00 จากทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 25,000,000 บาท โดยช าระเป็นเงิน
จ านวน 80,000,000 บาท 
2)  หลังจากการด าเนินงานตามข้อ 1) ข้างต้น MKP จะเพ่ิมทุนอีกจ านวน 25,730,000 
หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นจ านวน 257,300,000 บาท เพ่ือเสนอขายให้ผู้



 

  

ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จะเพ่ิมทุนตามสดัส่วนร้อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
จ านวน 205,840,000 บาท 
ภายหลังจากด าเนินการตาม 1) และ 2) แล้ว MKP จะมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
28,230,000 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นจ านวน 22,584,000 หุ้น (ร้อยละ 80)  
3)  เงินลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อีก
จ านวน 513,000,000 บาท  

 อย่างไรก็ดี บริษัทจะเข้าลงทุนใน MKP ภายหลงัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของบริษัทซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว จงึ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้กิจการของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จ ากัด  ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4. - 5. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่วข้างต้น เป็น
การท ารายการที่เหมาะสม เน่ืองจากเป็นการลงทุนในโครงการที่มีศกัยภาพ ซึง่จะสามารถ
สร้างก าไรอย่างตอ่เน่ือง และน าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ จึงมีมติอนุมตัิ
การเข้าท ารายการดงักลา่ว และให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3.8 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชนทั่วไป 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามญัตอ่ประชาชนทัว่ไป โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วัตถุประสงค์การใช้เงนิเดมิในหนังสือชีช้วน 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
ประมาณการใช้ 
เงนิสุทธิจาก IPO 

(บาท) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงนิโดยประมาณ 

1. ช าระคืนเงินกู้ ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัท
หลกัทรัพย์1/ 

131,000,000 ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

2. โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบสบูอดัและจ่าย
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) 

85,000,000 ปี 2560 - 2562 

3. โครงการจดัตัง้สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตาม 
แนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline 

100,000,000 ปี 2560 - 2562 

4. เงินทนุหมนุเวียนและใช้ส าหรับการด าเนินการทัว่ไป 80,747,338 ปี 2560 - 2561 

รวมทัง้สิน้ 396,747,338  



 

  

หมายเหต ุ1/ บริษัทฯ คาดวา่จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนบางสว่นไปช าระคืนเงินกู้ยืม ส าหรับการจา่ยเงินปันผล
และเงินกู้ ยืมรายการอ่ืน ทัง้นี ้การใช้เงินดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลประโยชน์สูงสุดในการช าระคืนเงินกู้ ยืม
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลกัทรัพย์ 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิใหม่ 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
ประมาณการใช้ 
เงนิสุทธิจาก IPO 

(บาท) 

ระยะเวลา 
ที่ใช้เงนิโดยประมาณ 

1. ช าระคืนเงินกู้ ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัท
หลกัทรัพย์1/ 

70,000,000.00 ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

2. โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบสบูอดัและจ่าย
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) 

26,500,000.00 ปี 2560 - 2562 

3. โครงการจดัตัง้สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตาม 
แนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline 

14,647,338.00 ปี 2560 - 2562 

4. เงินทนุหมนุเวียนและใช้ส าหรับการด าเนินการทัว่ไป - ปี 2560 - 2561 

5. โครงการแมก่ระทิง 285,600,000.00  
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 – 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 

รวมทัง้สิน้ 396,747,338.00  

เน่ืองจาก บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินเพ่ิมทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่
ประชาชนทัว่ไปมาใช้ในโครงการแม่กระทิง  รายละเอียดตามท่ีจะเสนอในวาระที่ 3.8 โดย
บริษัท คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดก าลงัการผลิต 9.90 เมกะวตัต์ ซึง่
เป็นธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล ประกอบกับเพ่ือเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างผลก าไรของบริษัท ได้อย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต รวมถงึจะช่วยสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้ นสามัญต่อ
ประชาชนทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยไมม่ีเสียงคดัค้านตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงนัน้ 

 วาระที่ 4 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรท่ีจะเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นท่ี
นอกเหนือจากวาระการประชุมท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนั น้ให้อยู่
ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 



 

  

  

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.sakolenergy.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ในวัน
พฤหสับดีท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยผู้ ถือหุ้ นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ประชมุและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึง่
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6. 
และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7. เข้า
ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้  และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารประกอบมายัง
บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) ส่วนงานเลขานกุารบริษัท เลขท่ี 252/108 (บี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทย-
ภทัรคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   โทรศพัท์: 66 (0) 2-026-3451 และ
เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริ ษัท ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 
2561 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม
ประชมุต้องน ามาแสดงในวนัประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท หมวด
ท่ี 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 9. 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 
(Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร. ดิเรก ลาวณัย์ศิริ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 

http://www.sakolenergy.com/

