
 
            
 

  

 

 

เอกสารเชิญประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 

ประจ าปี 2559 

บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัศุกรท์ี ่11 พฤศจกิายน 2559 เวลา 14.00 น. หอ้งเมจกิ 2 (Magic 2) ชัน้ 2 
โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ 

เลขที ่99 ถ.วภิาวดรีงัสติ หลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 
 

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลา 13.00 น. 
เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน 

โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ด 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบยีนในวนัประชมุด้วย 

 

 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลิกการแจกของ

ช าร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงจดัเครื่องด่ืม และของว่างไว้

รบัรองเฉพาะผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะท่ีมารว่มประชมุ  (1 ท่าน ต่อ 1 ชดุ) 

 



 
 

SUTHA   … doing better 

 สารบญั                                                                                                        (SUTHA   EGM  1/2559) 

หนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่1/2559  บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

        

 สิง่ทีส่ง่มาดว้ย มดีงัน้ี 
 

รปูแบบซดีรีอม 

หรอืเอกสารแยก 

ทีจ่ดัสง่มาพรอ้ม

หนงัสอืเชญิ

ประชุมนี้ 

เอกสารแนบ

พรอ้ม 

หนงัสอืเชญิ

ประชุมฉบบันี้ 

เอกสารประกอบการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 (EGM 1/2559)  หน้าที/่จ านวน  หน้าที ่

เอกสารแนบ รายการ  3 / 3 

(1) 
ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 
ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่8 เมษายน 2559  

 18 / 6 

(2) 

ขอ้มลูกรรมการเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิจ านวน 2 
ทา่น ส าหรบัวาระพจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการของ
บรษิทัจาก 7 เป็น 9 คน และการแต่งตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ
จ านวน 2  ทา่น   

 3 / 24 

                           เอกสารประกอบการเข้าประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2559     
(3) แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) / 1 แผน่   
(4) หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข  / 5 หน้า   
(5) ซอง ป.ณ. กรณีสง่กลบัเอกสารมอบฉนัทะทางไปรษณีย ์ / 1 ซอง   

(6) 
รายชื่อกรรมการอสิระของบรษิทัฯทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะ
ในการประชุมฯ 

 1 / 27 

(7) 
ค าชีแ้จงเงือ่นไขและวธิกีารการลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ และ
เอกสารทีต่อ้งน ามาแสดงในวนัทีป่ระชุม 

 2 / 28 

(8) 
กฎและขอ้บงัคบัของบรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 3 / 30 

(9) ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  1 / 33 
(10) แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559  1 / 34 

 



 
            

 

บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทะเบยีนเลขที ่0107556000248      ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่       8/222 หมูท่ี ่3 ถ.ศรสีมำน ซ. 2 ต.บำ้นใหม ่อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 โทร. 0 2961 8652-6  
Registration no. 0107556000248  Head Office Address 8/222 Moo. 3,Srisamarn Soi 2, Banmai , Pakkred , Nonthaburi 11120 Tel. +66 (0) 2961 8652-6 

ที ่SUTHA-EGM 1/2559                                                                                                

วนัที ่ 12 ตุลำคม 2559  
 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 
 

เรยีน ทำ่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั สธุำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2559  

2 ขอ้มลูกรรมกำรเพือ่พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรใหมเ่พิม่เตมิจ ำนวน 2 ทำ่น 
3     แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
4 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 
5 ซอง ป.ณ. กรณีสง่กลบัเอกสำรมอบฉนัทะทำงไปรษณีย ์
6 รำยชื่อกรรมกำรอสิระเพือ่พจิำรณำเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในกำรประชุมฯ 
7 ค ำชีแ้จงเงือ่นไขและวธิกีำรกำรลงทะเบยีน กำรมอบฉนัทะ และเอกสำรทีต่อ้งน ำมำแสดงในวนัทีป่ระชุม 
8 กฎและขอ้บงัคบัของบรษิทั สธุำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
9    ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชุม 
10 แผนทีส่ถำนทีจ่ดัประชุม 

ดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทั สุธำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2559 ในวนัศุกรท์ี ่11 พฤศจกิำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้ง เมจกิ 2 (Magic 2) ชัน้ 2    โรงแรมมริำเคลิ แก
รนด ์คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถ.วภิำวดรีงัสติ หลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 โดยคณะกรรมกำรมมีตกิ ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้
เพือ่สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ตำมทีป่รำกฏรำยชื่อ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date – RD) ใน
วนัที ่17 ตุลำคม 2559 และใหร้วบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่18 ตุลำคม 2559  เพือ่พจิำรณำเรือ่งต่ำง ๆ ตำมระเบยีบวำระกำรประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี  
8 เมษายน 2559 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
บรษิทัไดจ้ดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2559 เมือ่วนัที ่8 เมษำยน 2559 โดยมรีำยละเอยีดตำมที่

ระบุในรำยงำนกำรประชุม สิง่ทีส่ง่มำดว้ย (1) 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นประจ ำปี 2559 ซึ่ง

คณะกรรมกำรเหน็วำ่ไดม้กีำรบนัทกึรำยงำนไวอ้ยำ่งถูกตอ้ง โดยมรีำยละเอยีด สิง่ทีส่ง่มำดว้ย (1)  
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
วำระนี้ใหผ้่ำนมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

 
 
 



 

 
 

 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษทัจาก 7 เป็น 9 คน และ 
 การแต่งตัง้กรรมการใหม่เพ่ิมเติม  จ านวน 2 ท่าน 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
      เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของสญัญำซื้อขำยหุน้ของบรษิทั (Share Purchase Agreement) และเพือ่

ประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทั และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรจงึ
เหน็ควรเสนอต่อใหท้ีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่จ ำนวนกรรมกำรของบรษิทัจำก 7 เป็น 9 
โดยมรีำยชือ่กรรมกำร ดงันี้   

      บุคคลทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัเพิม่ ต ำแหน่ง 
1. นำยอเลก็ซำนเดอร ์แอนทอน เจ บเูนน  กรรมกำร  
2. นำงสำวครสิเทล เวอเลเยน กรรมกำร  

ความเหน็คณะกรรมการ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่4/2016 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่29 กนัยำยน 2559 มมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอต่อที่

ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่จ ำนวนกรรมกำรของบรษิทัจำก 7 เป็น 9 คน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้

รบักำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัเพิม่เตมิ 

รำยละเอยีดประวตั ิโดยสงัเขปของผูไ้ดร้บักำรเสนอชือ่ดงักลำ่ว ปรำกฏตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ย (2) 
 
หำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้มมีตแิต่งตัง้กรรมกำรตำมทีไ่ดเ้สนอใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนด ำรงต ำแหน่งตำมทีไ่ด้

มกีำรแต่งตัง้ต่อไปทุกประกำร โดยกรรมกำรของบรษิทัจะมจี ำนวนรวมทัง้สิน้ 9 ทำ่น ดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 

1. นำยทโิมธ ีอำเธอร ์มำเรยี แวน เดนบอสซ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และ
กรรมกำรบรหิำร 

2. นำยเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำร ,ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

3. นำงสำวนิชติำ้ ชำห ์ กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 
4. นำยกรสินนั สบูรำมำเนียน อำยลู่ กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 
5. นำยอเลก็ซำนเดอร ์แอนทอน เจ บเูนน  กรรมกำร 
6. นำงสำวครสิเทล เวอเลเยน กรรมกำร 
7. นำยศรภีพ สำรสำส กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
8. นำยสวุทิย ์มำไพศำลสนิ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยบวร วงศส์นิอุดม กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 
คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   
วำระนี้ใหผ้่ำนมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 
 

 



 

 
 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง ซึง่ก ำหนดว่ำ 

เมือ่ทีป่ระชมุพจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ หำกผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำเรือ่งอืน่นอกจำกทีก่ ำหนดไวก้ไ็ด้ 

ความเหน็คณะกรรมการ 
เหน็ควรใหเ้ปิดวำระนี้ไวเ้พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถำม และ/หรอื แสดงควำมคดิเหน็ในเรื่องต่ำง ๆ โดยไม่มี

กำรลงมต ิทัง้นี้หำกผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเปิดกำรพจิำรณำและลงมต ิจะต้องเขำ้หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของกฎหมำย
ตำมมำตรำ 105 วรรคสองทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 

ในวันประชุมฯ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ร ับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสำร
ประกอบกำรมอบฉนัทะ ตัง้แต่เวลำ  13.00 น. เป็นตน้ไป บรษิทัใคร่ขอควำมร่วมมอืจำกผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบ
ฉันทะ กรุณำศกึษำเงื่อนไขวธิีกำรลงทะเบยีน กำรมอบฉันทะ ฯลฯ ตำมสิง่ทีส่่งมำด้วย (7) และเพื่อควำมสะดวก
รวดเรว็ในกำรลงทะเบยีนเขำ้ประชุม ขอใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะน ำเอกสำรและหลกัฐำนตำมรำยกำรที่
ระบุในสิง่ที่ส่งมำด้วย (7) และแบบฟอร์มลงทะเบียน มำแสดงเพื่อลงทะเบยีนในวนัประชุมโดยบรษิัทได้ก ำหนด
รำยชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record 
Date – RD) ในวนัที ่17 ตุลำคม 2559 และใหร้วบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ  225 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่18 ตุลำคม 2559 

จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบ และขอเรยีนเชญิท่ำนผูถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559  
ตำม วนั เวลำ และสถำนทีท่ีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ดว้ย จกัขอบคณุยิง่ 

 

       ขอแสดงควำมนบัถอื 
   บรษิทั สธุำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

            นำยทโิมธ ีอำเธอร ์มำเรยี แวน เดนบอสซ ์
                                                                         (Mr. Timothé Arthur Maria Van Den Bossche) 
                                                   ประธำนกรรมกำร 
 




