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SUTHA   … doing better 

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

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของสญัญาซื้อขายหุน้ของบรษิทั (Share Purchase Agreement) และเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุม
คณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2559 จงึเหน็ควรเสนอต่อใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการของบรษิทัจาก 7 เป็น 9 โดยมรีายชือ่กรรมการ ดงันี้   

      บุคคลทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัเพิม่ ต าแหน่ง 
1. นายอเลก็ซานเดอร ์แอนทอน เจ บเูนน  กรรมการ  
2. นางสาวครสิเทล เวอเลเยน กรรมการ  

 
                 โดย รายละเอยีดประวตัโิดยสงัเขปของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อไดแ้นบมาพรอ้มกนัน้ี 
 
                 หากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 มมีตแิต่งตัง้กรรมการตามทีไ่ดเ้สนอใหก้รรมการแต่ละท่าน
ด ารงต าแหน่งตามทีค่ณะกรรมการไดม้กีารแต่งตัง้ทุกประการ 

 

นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการของ บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 

การเลอืกและการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั โดย

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยสามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกว่ากึง่

หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่

จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิ

จ านวนกรรมการทีพ่งึม ีใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
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นายอเลก็ซานเดอร ์แอนทอน เจ บเูนน 
กรรมการ  
อาย ุ 44  ปี 
 

ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
มปีระสบการณ์งานในโรงงานอุตสาหกรรมหนกั (โดยผ่านการท างานวศิวกรรมใน 
อุตสาหกรรมน ้ามนัและสาธารณูปโภคพืน้ฐาน) 
ผ่านงานในฐานะทีป่รกึษาจากบรษิทัทีป่รกึษาธุรกจิที ่Accenture ระยะเวลา 7 ปี  
โดยเชีย่วชาญและใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารและจดัการโครงการ  
รวมถงึประสบการณ์ในต าแหน่งกรรมการในภาคพืน้ตะวนัออกกลางและเอเชยี 
 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท :  Mechanical Engineering (2538),  
Master in Intercultural Management (2540) 

 ปรญิญาตร ี:  Civil Engineering (1992)  
 
การอบรม 

 Petroleum Engineering 
 Project Management 
 Negotiation skills 
 Financial statements 
 … 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :  

ต้นปี      :   -ไมม่-ี  หุน้ (0.0%) 

ปลายปี  :   -ไมม่-ี  หุน้ (0.0%) 

การเปลีย่นแปลงระหว่างปี :  - ไมม่ ี- 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

-ไมม่-ี 
 

การกระท าความผิด :  -ไมม่-ี 

รายละเอียดประวติัโดยสงัเขปของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี  :  นายอเลก็ซานเดอร ์แอนทอน เจ บูเนน 

2559-ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการฝ่ายจดัการธุรกจิและการเงนิ คามสุ มดิเดริน์ อสี แอนด์ เอเชยี 
(Carmeuse Middle East & Asia) 

2557-2559 ผูจ้ดัการภาคธุรกจิตะวนัออกกลางและเอเชยีตะวนัเฉียงใต ้ คามสุ มดิเดริน์ อสี แอนด์ เอเชยี 

Carmeuse Middle East & Asia 

2555-2557 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ คามสุ มดิเดริน์ อสี แอนด์ เอเชยี 

Carmeuse Middle East and Asia 

   

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  : ไมม่ ี
2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  3 แห่ง 

กรรรมการ Carmeuse Majan LLC (Oman) 

กรรรมการ  Associated Industries Ltd (Oman) 

กรรมการ   Majan Mining (Oman) 
 

3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่รีายการ-
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นางสาวคริสเทล เวอเลเยนกรรมการ  
อาย ุ 45  ปี 
 

ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
ทีป่รกึษากฎหมายใหก้บับรษิทัในเครอื คามสุ ( ตุลาคม 2554-ปัจจุบนั) 
นิตกิร Clifford Chance กรุงบรสัเซล (พฤษภาคม 2542- กนัยายน 2544) 
นิตกิร Stibb ในกรุงบรสัเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542) 
 
วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท : Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537) 

special degree in Economics and Finance law (2539)- Université Libre de Bruxelles, Belgium 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :  

ต้นปี      :   -ไมม่-ี  หุน้ (0.0%) 

ปลายปี  :   -ไมม่-ี  หุน้ (0.0%) 

การเปลีย่นแปลงระหว่างปี :  - ไมม่ ี- 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

-ไมม่-ี 
 

การกระท าความผิด :  -ไมม่-ี 

 

 

 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี  :       นางสาวคริสเทล เวอเลเยนกรรมการ  
มถุินายน 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คามุส อนิเวสท ์เอสพอีารแ์อล (เบลเยยีม) 

Carmeuse Invest SPRL (Belgium) 
ธนัวาคม 2557-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คามุส อเมรกิา โฮลดิง้ เอสพอีารแ์อล (เบลเยยีม) 

Carmeuse America Holding SPRL (Belgium) 
ธนัวาคม 2557-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คามุส อเมรกิา เอสพอีารแ์อล (เบลเยยีม) 

Carmeuse America SPRL (Belgium)  
ตุลาคม 2554-ปัจจุบนั ทีป่รกึษากฎหมาย กลุ่มบรษิทัคามุส 

Carmeuse Group 
พฤษภาคม 2542- กนัยายน 2544 นิตกิร  The law firm Clifford Chance in Brussels 
กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542 นิตกิร The law firm Stibbe in Brussels 
   

 

รายละเอียดประวติัโดยสงัเขปของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 1)  บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  : ไมม่ ี
 2)  องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  : 
             กรรมการบรษิทั Carmeuse Invest SPRL (Belgium) 

กรรมการบรษิทั Carmeuse America Holding SPRL (Belgium) 

กรรมการบรษิทั Carmeuse America SPRL (Belgium) 

 
 

3)   กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่รีายการ-

 


