หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
บริษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10320

เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาด้ วย
**งดแจกของที่ระลึก**

วันที่ 4 เมษายน 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560 จานวน 1 ฉบับ
2. รายงานประจาปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1 ฉบับ (ในรู ปแบบ CDROM)
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่
4. สารสนเทศเกี่ ย วกับ การได้ มาซึ่งสิ น ทรั พ ย์ ตามบัญ ชี 2 ของบริ ษั ท สากล เอนเนอยี จ ากัด
(มหาชน)
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ ไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่างๆ ที่
จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผ้ ลู งทุนต่างประเทศ
ที่แต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
7. ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
8. คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องนามา
แสดงในวันประชุม
9. ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุม โรงแรม โกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น
บริ ษัทขอแจ้ งให้ ทราบว่า คณะกรรมการของบริ ษัทมีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง แกรนด์บอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรม โกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ จัดให้ มีขึ ้นเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560 ได้ มีการบันทึก
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
วาระที่ 3

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
เรื่ องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษัทจัดทารายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจาปี ของ
คณะกรรมการบริ ษัท รายละเอีย ดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 (ในรู ป แบบ CDROM) ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผล
การดาเนินงานประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท
หมายเหตุ

วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ งพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มีก ารแก้ ไข
เพิ่ มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษั ทมหาชนจากัด ”) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษัทได้ จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทประจาปี
สาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ แสดงไว้ ในรายงาน
ประจาปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2. โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จประจาปี ของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดังกล่าว ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญ าตของบริ ษัท และผ่านการสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ผ่านการสอบ
ทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2.
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไร และงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กาหนดให้ บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากบริ ษัทมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 3.8 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี รวมเป็ นเงินทุนสารองสะสม
จานวน 29.8 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 6.4 ของทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ดี เนื่ องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องนาเงินไปใช้ ลงทุนในโครงการแม่กระทิงเพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่จะเสนอในวาระที่ 3.8 จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จารณาอนุมัติการจัดสรร
กาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามข้ างต้ น
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดให้ ใน
การประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็ น
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกให้ กลับ
เข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 ของบริ ษั ท มี ก รรมการที่ จ ะต้ อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ดังนี ้

รายชื่อกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ตาแหน่ ง

จานวนครั ง้ ที่เข้ า
ร่ วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2560

จานวนครั ง้ ที่เข้ า จานวนครั ง้ ที่
จานวนปี ที่
ร่ วมประชุม เข้ าร่ วมประชุม ดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
บริหาร
ของบริษัท
ในปี 2560
ในปี 2560

1. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรี ชา

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

7/7

6/6

-/-

1 ปี 7 เดือน

2. ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร

กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

7/7

6/6

-/-

1 ปี 7 เดือน

3. คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ,
กรรมการบริ หาร

7/7

-/-

12/12

1 ปี 7 เดือน

4. คุณธนิภา พวงจาปา

7/7

-/-

-/-

1 ปี 7 เดือน

กรรมการ

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ทัง้ 4 ท่านแล้ ว ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3. เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านนี ้ เป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีป ระสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญอัน เป็ น ประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
อนึ่ง บุคคลทัง้ 4 ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการข้ างต้ น คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่า
บุคคลทัง้ 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง และสาหรับผู้ที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
ก็เป็ นผู้ที่จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และมี
คุณสมบัติความเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทซึ่งมีรายละเอียด
เท่ากับข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7. ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ าได้ ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2561 แต่ ไม่ มีผ้ ูถื อหุ้น รายใดเสนอชื่ อบุ คคลอื่น ใดเข้ ารั บ คัดเลื อกเป็ น กรรมการเพิ่ มเติ ม

ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมตั ิการแต่งตังให้
้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
กรรมการ (1) พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรี ชา (2) ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร (3) คุณ จักรพงส์ สุเมธโชติ
เมธา และ (4) คุณธนิภา พวงจาปา เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ บริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิเป็ นรายบุคคล)

วาระที่ 3.5 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22 กาหนดให้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิ จารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท และขนาด
ธุรกิ จของบริ ษัท โดยคานึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้ องกับ ภาระหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยจากบริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนัน้
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ภายใต้ วงเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดต่อไปนี ้

●
ข้ อ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่ างเดือนให้ คานวณตามสัดส่ วนของเดือน)
ตาแหน่ ง

อัตราค่ าตอบแทนประจาปี
2561

อัตราค่ าตอบแทนประจาปี
2560

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
ต่ อครั ง้

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
ต่ อครั ง้

1.

ประธานกรรมการบริ ษัท

20,000 บาท

25,000 บาท

20,000 บาท

25,000 บาท

2.

กรรมการบริ ษัท

10,000 บาท

15,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

●

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้ อ

ตาแหน่ ง

อัตราค่ าตอบแทนประจาปี
2561

อัตราค่ าตอบแทนประจาปี
2560

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
ต่ อครั ง้

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
ต่ อครั ง้

1.

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

20,000 บาท

-

20,000 บาท

2.

กรรมการตรวจสอบ

-

12,000 บาท

-

12,000 บาท

●

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทน ทัง้ ที่เป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่า
เบี ้ยประชุมต่อครัง้

●
ข้ อ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ตาแหน่ ง

อัตราค่ าตอบแทนประจาปี
2561

อัตราค่ าตอบแทนประจาปี
2560

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
ต่ อครั ง้

ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
ต่ อครั ง้

1.

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

-

12,000 บาท

-

12,000 บาท

2.

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน1

-

10,000 บาท

-

10,000 บาท

หมายเหตุ : 1 ค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สาหรับกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ ดารง
ตาแหน่งเป็ นผู้บริหารเท่านัน้ สาหรับกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริหารจะไม่มีคา่ ตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระที่ 3.6 พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่า สอบบัญชีของ
บริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 โดยพิจารณาจาก
รายชื่ อผู้ส อบบัญ ชี ซึ่งได้ เสนอราคาค่ าสอบบัญ ชี มายังบริ ษั ท ทัง้ สิ น้ จ านวน 3 ราย ซึ่ง
ภายหลังจากการพิ จ ารณาคุณ สมบัติข องผู้ส อบบัญ ชี ทุ ก รายแล้ ว ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการพิ จ ารณาอนุมัติให้ น าเสนอให้ ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น พิ จ ารณาแต่งตัง้ บริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร

ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตทะเบี ยนเลขที่ 7494
และ/หรื อ

2) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง

ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตทะเบี ยนเลขที่ 4928
และ/หรื อ

3) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195

และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี
ตามรายชื่อที่เสนอมานันได้
้ ทาหน้ าที่ในการสอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ วเป็ นเวลา 3 ปี ตังแต่
้
ปี 2558 และผู้สอบบัญ ชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้
เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ดังนั น้ จึ งมี ค วามอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท
อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าวจะทาหน้ าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทด้ วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เกิ น 2,160,000 บาท ซึ่ ง อัต ราดั ง กล่ า วลดลง จาก
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 500,000 บาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 18.80 ดังตารางเปรี ยบเทียบ
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Services)

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
2,160,000

ปี 2560
2,660,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
นางสาวนภาพร สาธิ ตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 และ/หรื อ นาย
ศักดา เกาทัณฑ์ ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4928 และ/หรื อ นายเอกสิทธิ์ ชู
ธรรมสถิ ต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบี ยนเลขที่ 4195 แห่ง บริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจารอบปี บญ
ั ชี 2561 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคน
หนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทได้ และพิจารณา
ก าหนดค่ าตอบแทนผู้ สอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2561 จ านวนไม่ เกิ น 2,160,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.7 พิจารณาอนุมัตกิ ารเข้ าซือ้ กิจการของบริษัท แม่ กระทิง เพาเวอร์ จากัด
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 กาหนดให้ การซื ้อ
หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัทให้ ถือคะแนนเสียงไม่
น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้น ซึ่งมาประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
เนื่ องจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพัน ธ์
2561 ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ บริ ษั ท ลงทุ น ในธุ รกิ จ โรงงานผลิ ต และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกาลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ เพื่ อขายพลังงานไฟฟ้าใน
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.00 เมกะวัตต์ ให้ แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพืน้ ที่ หมู่ที่ 3
บ้ านแม่กระทิ ง ตาบลไผ่โทน อาเภอร้ องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่ง บริ ษัท แม่กระทิ ง เพาเวอร์
จากัด (“MKP”) ได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า ตามสัญญาการรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่
VSPP-PEA-011/2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 และข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติม สัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้า VSPP-PEA-011/2557 ครั ง้ ที่ 1 โดยจะใช้ เงินลงทุนจานวน 798,840,000 บาท
แบ่งออกเป็ น
1) บริ ษั ท จะเข้ าซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของ MKP จาก บริ ษั ท เอส ที เอฟ อี จ ากั ด จ านวน
2,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 80.00 จากทุนจดทะเบี ยนชาระแล้ ว จานวน 25,000,000 บาท โดยชาระเป็ นเงิ น
จานวน 80,000,000 บาท
2) หลังจากการดาเนิ นงานตามข้ อ 1) ข้ างต้ น MKP จะเพิ่ มทุน อีกจานวน 25,730,000
หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท) รวมเป็ นจานวน 257,300,000 บาท เพื่อเสนอขายให้ ผ้ ู

ถือหุ้นเดิม บริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนตามสัดส่วนร้ อยละ 80 ในราคา 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงิน
จานวน 205,840,000 บาท
ภายหลังจากดาเนินการตาม 1) และ 2) แล้ ว MKP จะมีทุนจดทะเบี ยนชาระแล้ วจานวน
28,230,000 หุ้น บริ ษัทจะถือหุ้นจานวน 22,584,000 หุ้น (ร้ อยละ 80)
3) เงิ น ลงทุน เพิ่ มเติมเพื่ อใช้ ในโครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวล และเป็ น เงิ น ทุน หมุน เวีย น อีก
จานวน 513,000,000 บาท
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจะเข้ าลงทุนใน MKP ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของบริ ษัทซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว จึง
เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ กิ จการของบริ ษัท แม่กระทิ ง เพาเวอร์ จากัด ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4. - 5.
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ น
การทารายการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นการลงทุนในโครงการที่มีศกั ยภาพ ซึง่ จะสามารถ
สร้ างกาไรอย่างต่อเนื่อง และนาไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ดังนัน้ จึงมีมติอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการดังกล่าว และให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

การลงมติ

มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.8 พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้ เงินเพิ่มทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญต่ อประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชนทัว่ ไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินเดิมในหนังสือชีช้ วน

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. ชาระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริ ษัท
หลักทรัพย์1/
2. โครงการปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบสูบอัดและจ่าย
ก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV)
3. โครงการจัดตังสถานี
้
บริ การก๊ าซธรรมชาติ NGV ตาม
แนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline

ประมาณการใช้
เงินสุทธิจาก IPO
(บาท)
131,000,000

ระยะเวลา
ที่ใช้ เงินโดยประมาณ

85,000,000

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 –
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ปี 2560 - 2562

100,000,000

ปี 2560 - 2562

4. เงินทุนหมุนเวียนและใช้ สาหรับการดาเนินการทัว่ ไป

80,747,338

ปี 2560 - 2561

รวมทัง้ สิน้

396,747,338

หมายเหตุ 1/ บริษัทฯ คาดว่าจะนาเงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนบางส่วนไปชาระคืนเงินกู้ยืม สาหรับการจ่ายเงินปั นผล
และเงินกู้ยืมรายการอื่น ทัง้ นี ้ การใช้ เงินดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ ผลประโยชน์ สูงสุดในการชาระคืนเงินกู้ยืม
ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ การใช้ เงินใหม่
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. ชาระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริ ษัท
หลักทรัพย์1/
2. โครงการปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบสูบอัดและจ่าย
ก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (NGV)
3. โครงการจัดตังสถานี
้
บริ การก๊ าซธรรมชาติ NGV ตาม
แนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline
4. เงินทุนหมุนเวียนและใช้ สาหรับการดาเนินการทัว่ ไป
5. โครงการแม่กระทิง

ประมาณการใช้
เงินสุทธิจาก IPO
(บาท)
70,000,000.00
26,500,000.00

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 –
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ปี 2560 - 2562

14,647,338.00

ปี 2560 - 2562

-

ปี 2560 - 2561
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 –
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

285,600,000.00
รวมทัง้ สิน้

ระยะเวลา
ที่ใช้ เงินโดยประมาณ

396,747,338.00

เนื่องจาก บริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินเพิ่มทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนทัว่ ไปมาใช้ ในโครงการแม่กระทิง รายละเอียดตามที่จะเสนอในวาระที่ 3.8 โดย
บริ ษัท คาดว่าจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่ง
ดาเนินธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกาลังการผลิต 9.90 เมกะวัตต์ ซึง่
เป็ นธุรกิ จที่ ได้ รับการส่งเสริ มและสนับสนุนจากรัฐบาล ประกอบกับเพื่ อเป็ นการกระจาย
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และสร้ างผลกาไรของบริ ษัท ได้ อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต รวมถึงจะช่วยสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น สมควรให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าร
เปลี่ ย นแปลงวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ เงิ น เพิ่ ม ทุ น ที่ ได้ รั บ จากการเสนอขายหุ้ นสามัญ ต่ อ
ประชาชนทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
การลงมติ

วาระที่ 4

มติในวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้ านตังแต่
้ ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนัน้
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ว่าสมควรที่ จ ะเปิ ดโอกาสให้ กับ ผู้ถือหุ้น ที่ ป ระสงค์ จะเสนอเรื่ องอื่น ที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนั น้ ให้ อยู่
ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด

บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทที่
www.sakolenergy.com ด้ วยแล้ ว จึงขอเรี ยนเชิ ญ ผู้ ถื อหุ้ นเข้ าร่ วมการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้ น ประจาปี 2561 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง แกรนด์บอลรู ม ชัน้ 3 โรงแรม โกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่
92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320 โดยผู้ ถื อ หุ้ นสามารถ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ่
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6.
และเพื่อเป็ นการรั กษาสิทธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นกรณี ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7. เข้ า
ร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้ อมเอกสารประกอบมายัง
บริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริ ษัท เลขที่ 252/108 (บี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชัน้ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 66 (0) 2-026-3451 และ
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้ ถึงบริ ษั ท ภายในวันที่ 12 เมษายน
2561
ทัง้ นี ้ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นศึกษาคาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบี ยน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วม
ประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8. โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวด
ที่ 6 เรื่ อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 9.
อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
(Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ)
ประธานกรรมการบริ ษัท

