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บริษทั  สุธากญัจน์  จ ากดั (มหาชน)                         
GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED  

8/222 หมู่3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี 11120        
8/222 Moo 3 Srisamarn Soi 2 Road, Banmai , Pakkred , Nontaburi , 11120                  

Tel         : 0 2961 8652 – 6  Fax  0 2 9618650-1 

Website : www.goldenlime.co.th 

Email     : glmis@goldenlime.co.th 
 

 

Registration no : 0107556000248 

ที ่(SUTHA-SET) 033/2559/Thai                                                                                               
วนัที ่11 พฤศจกิายน  2559 

 
เรือ่ง   แจง้มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2559 ซึง่จดัขึน้
เมือ่วนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 (Magic 2) ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์ คอนเวนชัน่ 
กรงุเทพฯ  โดยมมีตสิรุปได ้ดงัน้ี 

 
วาระท่ี 1 มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
เหน็ด้วย 214,844,140 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,240 100.0000  

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

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายหุน้ของบรษิทั (Share Purchase Agreement) และเพื่อ
ประโยชน์ในการบรหิารจดัการบรษิทั และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ที่ประชุมคณะกรรมการจงึเหน็
ควรเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการของบรษิทัจาก 7 เป็น 9 โดยมรีายชื่อ
กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ จ านวน 2 ทา่น ดงัน้ี 

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

ทีป่ระชุมอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ จ านวน 2 ทา่น ดงัน้ี 

2.1) นายอเลก็ซานเดอร ์แอนทอน เจ บเูนน  กรรมการ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
เหน็ด้วย 214,844,140 99.9999 
ไม่เหน็ด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,340 100.0000  

 
2.2) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน   กรรมการ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
เหน็ด้วย 214,844,140 99.9999 
ไม่เหน็ด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,340 100.0000  

 

กรรมการของบรษิทั มจี านวนรวมทัง้สิน้ 9 ทา่น โดยด ารงต าแหน่ง ดงัน้ี 
 รายช่ือกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 

1. นายทโิมธ ีอาเธอร ์มาเรยี แวน เดนบอสซ์ ประธานกรรมการ กรรมการ และ
กรรมการบรหิาร 

2. นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมการ ,ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวนิชติา้ ชาห ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
4. นายกรสินนั สบูรามาเนียน อายลู่ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
5. นายอเลก็ซานเดอร ์แอนทอน เจ บเูนน  กรรมการ 
6. นางสาวครสิเทล เวอเลเยน กรรมการ 
7. นายศรภีพ สารสาส กรรมการอสิระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
8. นายสวุทิย ์มาไพศาลสนิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายบวร วงศส์นิอุดม กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
วาระท่ี 3       เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

-ไมม่-ี 
 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
      ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

 (นายเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์)                                                                                     
                             กรรมการผูจ้ดัการ 


