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รายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัศกุรท่ี์ 11 พฤศจิกายน 2559 

ณ หอ้ง Magic 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริำเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  
เลขที ่99 ถ.วภิำวดรีงัสติ หลกัสีก่รุงเทพฯ 10210 

 

เร่ิมการประชมุเวลา : 14.00 น. 

 นำยปณิธำน บญุประสทิธิ ์ พธิกีรของกำรประชมุกล่ำวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และก่อนเริม่ประชมุพธิกีรไดแ้นะน ำ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ ทีไ่ดเ้ขำ้ร่วมประชุม ซึง่ประกอบดว้ย 

ล ำดบั รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
1 นำยทโิมธ ีอำเธอร ์มำเรยี แวน เดน บอสซ ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบรหิำร 
2 นำยเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
3 นำงสำวนิชติำ้ ชำห ์ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร 
4 นำยกรสินนั สบูรำมำเนียน อำยลู่ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร 
5 นำยศรภีพ สำรสำส กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6 นำยสวุทิย ์มำไพศำลสนิ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
7 นำยบวร  วงศส์นิอุดม กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

ผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัเพิม่จ ำนวน 2 ท่ำน  
1 นำยอเลก็ซำนเดอร ์แอนทอน เจ บเูนน  
2 นำงสำวครสิเทล เวอเลเยน  

ผูบ้รหิำรและผูเ้กีย่วขอ้ง ซึง่เขำ้รว่มประชุม ประกอบดว้ย 
1 นำยกซีำ เอมลิ เพอรำค ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

2 นำงสำวธดิำรตัน์ สหีวลัลภ   เลขำนุกำรบรษิทั  

3 นำยวรวสัส ์วสัสำนนท ์ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ บรษิทั อวำนกำรด์ แคปปิตอล จ ำกดั 

4 นำยภำวสิ พุกกะณะสตุ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ บรษิทั อวำนกำรด์ แคปปิตอล จ ำกดั 

5 นำงสำวจุฑำทพิย ์เลศิบรูพำ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ บรษิทั อวำนกำรด์ แคปปิตอล จ ำกดั 

พิธีกรไดช้ีแ้จงวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบักจิกำรทีด่ ี ซึง่ไดแ้ก่ กำรด ำเนินกำรประชุม กำรลง
มต ิ กำรลงคะแนน บตัรลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสยีง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัสอบถำมในทีป่ระชุม โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

1. การด าเนินการประชมุ. กำรประชุมจะพจิำรณำตำมวำระในหนงัสอืเชญิประชุมเรยีงตำมล ำดบัโดย
ประธำนหรอืกรรมกำร ทีเ่กีย่วขอ้งจะน ำเสนอขอ้มลูแต่ละวำระ และจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แลว้จงึลงมต ิ โดย
ระหว่ำงกำรรวบรวมและนบัคะแนนเสยีง จะพจิำรณำวำระถดัไปก่อน และรำยงำนมตเิมื่อทรำบผลกำรนบัคะแนน  

2. การลงมติ  ในแต่ละวำระเมื่อผูถ้อืหุน้ซกัถำมหมดแลว้ เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรนบัคะแนนเสยีงแต่
ละวำระ ประธำนทีป่ระชุมจะแจง้ผูถ้อืหุน้ลงมตดิงันี้ 
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1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะลงมต ิ ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหล้งมตใินบตัร
ลงคะแนนทีไ่ดร้บัส ำหรบัวำระนัน้พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูถ้อืหุน้ และชมูอืขึน้ เจำ้หน้ำทีจ่ะไปรบับตัรลงคะแนนจำกผูถ้อืหุน้ 

2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย ไม่ตอ้งลงมตใินบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บั และไม่ตอ้งชมูอืขึน้ 
โดยจะถอืว่ำ ผูถ้อืหุน้ทีน่ิ่งเฉย แสดงมตเิหน็ดว้ยเตม็จ ำนวนเสยีง 

3. บตัรลงคะแนนเสียงท่ีผูถ้ือหุ้นได้รบั  จะเป็นบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตำมวำระ 1 หุน้ เท่ำกบั 1 เสยีง มี
จ ำนวนส ำหรบัลงคะแนนมจี ำนวน 3 บตัรประกอบดว้ย วำระที ่1 และ วำระที ่2 (มจี ำนวน 2 บตัร) ซึง่เป็นวำระเพื่ออนุมตั ิ

4. การลงคะแนนเสียง ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธอิอกเสยีงในแต่ละวำระว่ำ เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไดเ้พยีงทำงใดทำงหนึ่งเท่ำนัน้ จะแบ่งแยกจ ำนวนหุน้เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงไม่ได ้เวน้แต่ผูร้บั
มอบฉนัทะจำกคสัโตเดยีนผูร้บัฝำกและผูด้แูลหุน้ของผูล้งทุนชำวต่ำงประเทศ จงึจะแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ในกำรลงคะแนน
เสยีงได ้ กรณีทีพ่บว่ำบตัรลงคะแนนเสยีงบตัรใด กำเครื่องหมำยเลอืกหลำยช่อง หรอื มไิดล้งลำยมอืชื่อ หรอืใชส้ทิธเิกนิ
เสยีงทีม่อียูจ่ะถอืว่ำเป็นโมฆะและถอืว่ำผูถ้อืหุน้ท่ำนนัน้งดออกเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดในวำระนัน้ 

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ  จะนบัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงและบตัรเสยี
หลงัจำกนัน้ จะรวมคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยกบังดออกเสยีงกบับตัรเสยี แลว้หกัจำกคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
ไดผ้ลลพัธเ์ท่ำใดถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย และในกำรนบัคะแนนในครัง้นี้มนีำงสำวจำรุพร แกว้สวุรรณอำสำเป็น
ตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม เป็นผูส้งัเกตกำรณ์ในกำรนบัคะแนน 

6. ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีข้อสงสยัสอบถามในการประชุม ขอใหผู้ถ้อืหุน้กรุณำเขยีนชื่อและนำมสกุลซึง่จะมี

เจำ้หน้ำทีน่ ำกระดำษไปให ้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยทัง้นี้ขอใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมใน

เน้ือหำทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละวำระ ส ำหรบัเนื้อหำทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัวำระทีไ่ดจ้ดักำรประชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้ไดโ้ปรดซกัถำมในช่วง

ทำ้ยหลงัเสรจ็สิน้วำระทีไ่ดจ้ดัใหม้กีำรประชมุ 

พิธีกรแจ้งล าดบัเพื่อเขา้สู่วาระการประชุมต่อไปนี้ขอเริม่เขำ้สูว่ำระกำรประชุม โดยพธิกีรยงัคงร่วม
บรรยำยและแปลเน้ือหำในแต่ละวำระประชมุเป็นภำษำไทย-องักฤษ เพื่อควำมรวดเรว็และครบถว้นยิง่ขึน้ พธิกีรจงึเชญิ
ท่ำนประธำนคณะกรรมกำรไดเ้ริม่กำรประชมุตำมล ำดบัวำระทีไ่ดก้ ำหนดไว ้ 
 

นายทิโมธี อาเธอร ์มาเรีย แวน เดน บอสซ ์ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชมุ 

นำยทโิมธ ี อำเธอร ์ มำเรยี แวน เดน บอสซ ์ ประธำนทีป่ระชมุ กล่ำวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่ำน ทีเ่ขำ้ร่วมกำร
ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  และแจง้รำยละเอยีดผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้มำรว่มประชมุแลว้ ก่อนเขำ้สูว่ำระกำรประชุม มดีงันี้ 

 ผูถ้อืหุน้ / รำย จ ำนวนหุน้ / เสยีง 
จ ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 1921 300,000,000 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 11 72,369,654 
ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้ประชมุ 25 142,460,486 
รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 36 214,830,140 
รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (%) 36 71.61% 
บรษิทัฯ มจี ำนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชมุ จงึขอเขำ้สูว่ำระกำรประชุมดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี  8 เมษายน 2559 
ประธานท่ีประชุม  ไดแ้ถลงว่ำ บรษิทัไดจ้ดัส่งรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที ่

8 เมษำยน 2559 โดยมรีำยละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (1) ท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุม หน้าท่ี 6 ถึง 23 รวม 18 หน้า 
เพื่อรำยงำนผูถ้อืหุน้ทรำบรำยละเอยีดกำรประชุมผูถ้อืหุน้ในครำวก่อน 

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2559 ซึง่ตอ้ง
รบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่เหน็ดว้ย 
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หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรบัวำระที ่1 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 
รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2559 เมือ่วนัท่ี 8 เมษายน 2559 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่

มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 214,844,140 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,240 100.0000  

ในวำระที ่1 มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่จ ำนวน 3 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 14,100 หุน้ 
รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 39 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 214,844,240 หุน้ 

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

ประธานท่ีประชุม เพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสญัญำซื้อขำยหุ้นของบริษัท (Share Purchase 
Agreement) และเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำรบรษิทั และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรจงึเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่จ ำนวนกรรมกำรของบรษิทัจำก 7 
เป็น 9  คน โดยมรีำยชื่อกรรมกำร ดงันี้ 

 

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

 
       ตำมควำมเหน็ของทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่4/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่29 กนัยำยน 2559 มมีติ
เหน็ชอบใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่จ ำนวนกรรมกำรของบรษิทัจำก 7 คนเป็น 9 คน 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัเพิม่เตมิ รำยละเอยีดประวตั ิโดยสงัเขปของผู้
ไดร้บักำรเสนอชื่อดงักล่ำว ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (2) ในหน้าท่ี 25 - หน้าท่ี 26 

ในวำระนี้เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่เพิม่ จ ำนวน 2 ท่ำน ในกำรลงมตขิอใหล้งมติแต่งตัง้กรรมกำรเป็น
รำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะลงมติตำมบตัรลงคะแนนที่เตรียมให้  ทัง้ที่เห็นด้วยกับกำรแต่งตัง้
กรรมกำรทีค่ณะกรรมกำรเสนอใหแ้ต่งตัง้ หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทุกกรณี 

1) นายอเลก็ซานเดอร ์แอนทอน เจ บูเนน   
โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร

ลงคะแนนเสยีงส ำหรบั วำระที ่2.1 แต่งตัง้ นายอเลก็ซานเดอร ์แอนทอน เจ บูเนน พรอ้มลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
2) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน  

โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร
ลงคะแนนเสยีงส ำหรบั วำระที ่2.2 แต่งตัง้ นางสาวคริสเทล เวอเลเยน พรอ้มลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
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ระหว่ำงรอผลกำรลงมต ินายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ จากชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ผูร้บัมอบฉันทะจากนายสุพจน์ 
เอื้อชยัเลิศสกลุ และนายกิตติวฒัน์ สุจริตพงศ ์มีข้อเสนอแนะและข้อซกัถามดงัน้ี  

ส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ทัง้ 2 ท่ำน ซึง่ขณะนี้ ยงัไม่ไดร้บักำรแต่งตัง้ให้
เป็นกรรมกำรของบรษิทั จงึควรกรำบเรยีนเชญิทัง้ 2 ท่ำน ออกจำกห้องประชุมเพื่อเป็นกำรปฏบิตัิตำมหลกักำรก ำกบั
กจิกำรทีด่ ีและเพื่อควำมสะดวกและโปร่งใสต่อผูถ้อืหุน้ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ โดยมขีอ้ซกัถำมดงันี้ 

ขอค ำอธบิำยส ำหรบักำรแต่งตัง้กรรมกำร ทัง้ 2 ท่ำนจะว่ำจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กบับรษิัทฯ มำกน้อย
อย่ำงไร และจะเป็นผลดกีบับรษิทัอย่ำงไร 

โดยพธิกีรได้กล่ำวเชญิผู้ที่ได้รบักำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรทัง้ 2  ท่ำน ออกจำกห้องประชุม
ตำมทีไ่ดร้บัค ำเสนอแนะ  

นายทิโมธี อาเธอร ์มาเรีย แวน เดน บอสซ ์ประธานท่ีประชมุ ได้ช้ีแจงตามท่ีมีข้อซกัถามดงัน้ี 
กำรทีบ่รษิทัฯ ไดเ้สนอแต่งตัง้นำยอเลก็ซำนเดอร ์แอนทอน เจ บูเนน และนำงสำวครสิเทล เวอเลเยนเป็น

กรรมกำร ซึ่งทัง้ 2 ท่ำน ท ำงำนอยู่กบัคำมุส (Carmeuse) มำนำนและถือว่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและผ่ำน
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระดบัโลก ซึ่งกำรที่ทัง้ 2 ท่ำนเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งในฐำนะกรรมกำรบริษัทจะช่วยให้กำร
ท ำงำนของบรษิทัฯ ไดป้ระโยชน์และท ำใหเ้กดิประสทิธภิำพและมศีกัยภำพกบับรษิทัฯเพิม่มำกยิง่ขึน้ 

พธิกีร ไดแ้จง้ทีป่ระชุมหำกไม่มคี ำถำมเพิม่เตมิในวำระนี้ ขอปิดวำระกำรประชุมเพื่อแจง้มติในส่วนวำระนี้
ก่อน จงึจะตอบค ำถำมในวำระอื่นๆ ต่อไป 

 
มติท่ีประชุม   
มีอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษทัจาก 7 คนเป็น 9 คน และการแต่งตัง้กรรมการใหม่
เพ่ิมเติม  จ านวน 2 ท่าน  ดงัน้ี 
2.1)  นายอเลก็ซานเดอร ์แอนทอน เจ บูเนน  กรรมการ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 214,844,140 99.9999 
ไม่เหน็ด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,340 100.0000  

     จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระน้ี  214,844,140  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ในวำระที ่2.1 มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่จ ำนวน 1 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 100 
หุน้ รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 40 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 214,844,340 หุน้ 
 

2.2)  นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 214,844,140 99.9999 
ไม่เหน็ด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,340 100.0000  

     จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระน้ี  214,844,140  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

โดยกรรมกำรของบรษิทัจะมจี ำนวนรวมทัง้สิน้ 9 ท่ำน ดงันี้ 
รายช่ือกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 

1. นำยทโิมธ ีอำเธอร ์มำเรยี แวน เดนบอสซ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และ
กรรมกำรบรหิำร 

2. นำยเกยีรตกิุล 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 

พธิกีร ไดก้ล่ำวเรยีนเชญิกรรมกำรซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้ ทัง้ 2 ท่ำนกลบัเขำ้สู่หอ้งประชุม และขอใหป้ระธำน
ปิดวำระกำรประชุมในสว่นวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร  

วาระท่ี 3 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานท่ีประชุม แจง้ผู้ถอืหุน้ทรำบ  วำระนี้ส ำหรบัผู้ถือหุ้นได้ซกัถำม และ/หรอืแสดงควำมคดิเหน็ใน

เรื่องต่ำง ๆ โดยไม่มกีำรลงมต ิ 

ทัง้นี้หำกผูถ้ือหุ้นประสงค์จะเปิดกำรพจิำรณำและลงมต ิจะต้องเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกฎหมำย 
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ตำมมำตรำ105 วรรคสอง ซึง่ก ำหนดว่ำ เมื่อทีป่ระชุมพจิำรณำเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม หำกผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด คอื 100,000,000 หุน้จงึจะเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำเรื่องอื่นนอกจำกทีก่ ำหนดไวไ้ด ้แต่อย่ำงไรกต็ำม
ถำ้ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องใดใหพ้จิำรณำ ขอเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่คีวำมเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ หรอื
สอบถำมเรื่องใดขอเชญิใหส้อบถำม 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักกลุ จากชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ผูร้บัมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชยัเลิศสกลุ และ
นายกิตติวฒัน์ สุจริตพงศ ์มีข้อซกัถามดงัน้ี 

1. ธุรกจิของสธุำกญัจน์ ท ำธุรกจิเกีย่วกบัอะไร  
2. อยำกใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้กีำรเขำ้เยีย่มชมกจิกำร โดยอยำกใหจ้ดัในช่วงตน้ปีหน้ำ โดยเปิดโอกำสใหผู้ถ้อื

หุน้ทีส่นใจไดล้งชื่อไว ้และเมื่อบรษิทัฯ พรอ้มทีจ่ะจดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้ำมำรถเขำ้เยีย่มชมโรงงำนเมื่อไร กใ็หโ้ทรแจง้ผูถ้อืหุน้
ทีไ่ดล้งชื่อไวท้รำบ 

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ  ได้ตอบค าถาม  ดงัน้ี 
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บรษิทั สุธำกญัจน์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูผ้ลติปูนขำวรำยใหญ่รำยหนึ่งของประเทศไทย และกำรขอเขำ้
เยีย่มชมกจิกำร (Company Visit) สำมำรถท ำได ้หำกผูถ้อืหุ้นต้องกำรกข็อให้นัดผ่ำนตวัแทนเลขำหรอืตวัแทนบรษิัท
หลกัทรพัยข์องท่ำน โดยนดัหมำยผ่ำนเลขำนุกำรบรษิทั จะต้องกำรใหจ้ดัในเดอืนมกรำคม หรอืต้นปีหน้ำอย่ำงไรกข็อให้
จดัเป็นกลุ่มและแจง้นดัหมำยเขำ้มำ  

ส ำหรบักำรเขำ้มำร่วมหุน้โดยบรษิทั คำมุส (Carmeuse)โดยมบีรษิทั CE Lime(Thailand) Co.,Ltd ซึง่มี
บรษิทั เอเชยี ไลมฯ์ โดยมคีำมุส ทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรท ำปูนขำวทีย่ำวนำนร่วมกบักลุ่มผูร้่วมทุนจำกกลุ่มบรษิทั จ.ีพ.ี
กรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้ำของธุรกจิที่หลำกหลำยทัง้ธุรกจิเดนิเรอืและอกีหลำยบรษิัทซึ่งมเีครอืข่ำยกำรเชื่อมโยงในธุรกจิต่ำง ๆ 
ประกอบกำรประสบกำรณ์จำกคำมุสทีม่ปีระสบกำรณ์มำยำวนำนมำกกว่ำรอ้ยปี เมื่อรวมกบัประสบกำรณ์ของสุธำกญัจน์
ในกำรท ำธุรกจิปนูขำวทีย่ำวนำน เชื่อว่ำเมื่อทัง้ 3 สว่นนี้จบัมอืร่วมกนัแลว้ จะน ำควำมยัง่ยนืและเตบิโตใหก้บัธุรกจิไดเ้ป็น
อย่ำงดทีัง้ในประเทศและภูมภิำคเอเชยีตะวนัเฉียงใต้ 

 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเหน็และซกัถาม ดงัน้ี 
ส ำหรบัค ำถำมทีเ่กดิขึน้หลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดปิ้ดวำระกำรประชุมไปก่อนหน้ำนี้แลว้ และน ำขอ้ซกัถำมเพื่อ

ตอบในวำระอื่นๆ ซึ่งกำรประชุมครำวก่อนจำกรำยงำนกำรประชุมทีบ่รษิทัฯ จดัท ำไดม้กีำรรวบรวมค ำถำมและขอ้ชีแ้จง
น ำไปตอบในตอนทำ้ยรำยงำนในวำระอื่นๆ ซึง่ขอถอืว่ำบรษิทัฯ ยงัไม่ไดปิ้ดกำรประชุมในเวลำน้ี และส ำหรบัค ำถำมทีผู่ถ้อื
หุน้มคี ำถำมในแต่ละวำระ และมกีำรรวบรวมน ำไปตอบในวำระอื่นๆ เหน็ว่ำไม่เหมำะสม หำกเป็นค ำถำมทีถ่ำมในวำระนัน้  
บรษิทัฯ กค็วรตอบและบนัทกึตรงตำมวำระทีม่กีำรถำมค ำถำมนัน้ ๆ เกดิขึน้ 

ส ำหรบักำรเสนอขอ้มูลของกรรมกำรจะมขีอ้มูลส่วนทีข่ำดอยู่ 2 - 3 เรื่อง ไดแ้ก่ สญัชำตขิองกรรมกำร
ส ำหรบักรรมกำรที่มสีญัชำติไทยและสญัชำติอื่น ดัง้นัน้ในกำรน ำเสนอเพื่อแต่งตัง้กรรมกำรควรมกีำรระบุสญัชำติด้วย 
เนื่องดว้ยกฎหมำยมกีำรก ำหนดว่ำกรรมกำรของบรษิทัฯอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่ง ต้องมถีิน่ฐำนพ ำนักในประเทศไทย แต่จำก
ประวตัขิอ้มลูกรรมกำรทีน่ ำเสนอไม่มกีำรระบุว่ำกรรมกำรมถีิน่ฐำนพ ำนกัในประเทศไหน 

ในกำรขยำยงำนเตำ 7 ขณะนี้ก ำลงัส ำรองและปรมิำณส ำรองมจี ำนวนกีต่นั และปรมิำณส ำรองจะใชไ้ดก้ีปี่ 
และปรมิำณกำรใชข้องทัง้โลกเพิม่ขึน้กีเ่ปอรเ์ซน็ตห์รอืลดลง  

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ  ได้ตอบค าถาม  ดงัน้ี 
กรรมกำรสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นคนสญัชำตไิทย และมถีิน่ฐำนอยู่ในประเทศไทย โดยจะมกีรรมกำรซึง่

เป็นชำวต่ำงชำตริวมอยู่ดว้ยโดยมถีิน่ฐำนอยู่ในประเทศเบลเยยีมและเดนิทำงมำเมื่อมกีำรเขำ้ร่วมกำรประชุม 
ส ำหรบักำรขยำยกำรลงทุนเตำ 7 ซึง่ปัจจุบนัใกลจ้ะแลว้เสรจ็และเดนิกำรผลติ ส่วนในเรื่องปรมิำณส ำรอง

น่ำจะหมำยถงึปรมิำณของวตัถุดบิ บรษิทัไม่ไดเ้น้นทีจ่ะท ำหนิเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิ เพรำะมผีูผ้ลติหนิปูนทีผ่ลติเป็นวตัถุดบิ
ใหก้บับรษิทัมจี ำนวนทีเ่พยีงพอแลว้ บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญัไปทีก่ำรผลติปนูขำวมำกกว่ำ เพื่อทีจ่ะท ำปนูขำวใหด้ ี 

สว่นแนวโน้มของธุรกจิปูนขำวเป็นอย่ำงไร ซึง่กไ็ดเ้คยเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่ำนทรำบแลว้ ว่ำธุรกจิปูนขำว
ไม่ไดเ้ป็นธุรกจิทีม่กีำรเตบิโตแบบกำ้วกระโดด แต่เป็นธุรกจิทีม่กีำรเตบิโตไปเรื่อย ๆ ปีละ 3%, 4% ค่อยๆ เตบิโตไป 

ธุรกจิปนูขำว เป็นสนิคำ้ทีม่กีำรใชม้ำกและใชม้ำนำนมำกแลว้ และมกีำรใชเ้พิม่ขึน้เรื่อย ๆ โดยบรษิทัฯ จะ
รกัษำอตัรำกำรเตบิโตใหเ้พิม่ขึน้ไปเรื่อย ๆ ไดด้ว้ยวธิไีหน กค็อืเรำตอ้งมหีุน้สว่น (Partner) ทีม่ปีระสบกำรณ์มำกกว่ำและ
รู้ว่ำแนวโน้มของตลำดปูนขำวในประเทศไทยก ำลังจะเปลี่ยนไปในภำคอุตสำหกรรมไหน หรือใช้ปูนขำวใน
ภำคอุตสำหกรรมไหนไดบ้ำ้ง ยกตวัอย่ำง ปนูขำวทีใ่ชอ้ยู่ในประเทศไทย วนัน้ีภำคอุตสำหกรรมอำจจะมแีนวโน้มลดลง แต่
มแีนวโน้มเติบโตในภำคเกษตรกรรม ส ำหรบัภำคเกษตรกรรมก็มมีำกมำย ว่ำจะน ำปูนขำวมำใช้ผสมกบัอะไรเพื่อใช้
ส ำหรบักำรเพำะปลกู ซึง่องคค์วำมรูเ้หล่ำนี้ทำงคำมุส(Carmeuse) มอีงคค์วำมรูอ้ยู่แลว้และเริม่มกีำรถ่ำยทอด  ซึง่บรษิทั
เชื่อว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยในกำรร่วมธรุกจิและเป็นธุรกจิทีไ่ปไดด้ ีมกีำรเตบิโต สว่นแนวโน้มของกำรเตบิโตจะมมีำกน้อยแค่
ไหนกข็ึน้อยู่กบัภำวะเศรษฐกจิโดยทัว่ไป กำรมทีมีคำมุส (Carmeuse) เขำ้มำร่วมกถ็อืเป็นประโยชน์กบัสว่นรวม 

โดยนำยธำรำ ชลปรำณี ได้ซักถำมส ำหรับธุรกิจของบริษัทฯ คือกำรผลิตเพื่อน ำหินปูนมำผลิตเป็น
แคลเซยีมออกไซด ์ถำ้เปรยีบธุรกจิหนิปนูเป็นธุรกจิตน้น ้ำ และกำรผลติแคลเซยีมออกไซดเ์ป็นธุรกจิกลำงน ้ำ อยำกทรำบ
ว่ำธุรกจิปลำยน ้ำจะสำมำรถเตบิโตไดม้ำกน้อยอย่ำงไร 
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นำยเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ ไดต้อบขอ้ซกัถำม ส ำหรบัปนูขำวน ำมำใชไ้ดห้ลำกหลำยดว้ยคุณสมบตัขิอง
ควำมเป็นด่ำงของปนูขำวจงึน ำมำใชใ้นกำรแกไ้ขสภำพทีเ่ป็นกรดสงู เพรำะถอืเป็นเคมทีีม่คีุณสมบตัเิป็นด่ำงทีร่ำคำถูกสุด 
และปลำยทำงหรอืปลำยน ้ำ กม็แีนวโน้มเติบโตในภำคเกษตรกรรม จำกกำรส่งเสรมิดำ้นกำรเกษตรตำมทฤษฏเีกษตร
พอเพยีง ทฤษฏแีกลง้ดนิ และอกีหลำยอย่ำง เพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืชำวไร่ ชำวนำใหส้ำมำรถฟ้ืนตวัได ้จงึมแีนวโน้มกำร
เตบิโตในภำคเกษตรกรรม และกำรเตบิโตในภำคเกษตรจะมคีวำมเป็นไปได้กต่็อเมื่อเกษตรกรสำมำรถท ำก ำไร ซึง่จะท ำ
ไดก้ต็อ้งมตีน้ทุนทีต่ ่ำ ตอ้งใชส้ำรเคมใีชปุ้๋ ยใหน้้อยลง แลว้กลบัมำทีพ่ืน้ฐำน คอื กำรท ำดนิใหเ้ป็นกลำงเสยีก่อน เพรำะดนิ
บำ้นเรำเกอืบทัง้ประเทศเป็นกรดเกอืบหมดแลว้  เพรำะฉะนัน้ต้องใชปู้นขำวในกำรปรบั และเรำกม็ทีมีงำนทีล่งไปท ำงำน
ตรงนี้แลว้ 

คณุรตันา ตนัสกลุ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้ให้ข้อมูลเป็นข้อเสนอแนะ 
ดงัน้ี 

ในรำยงำนฉบบัทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ซึง่มกีำรรวบรวมค ำถำมและค ำตอบทีผู่ถ้อืหุน้มกีำรซกัถำมในแต่ละ
วำระน ำไปบนัทกึในวำระอื่นๆ ส ำหรบัในปีผ่ำนมำเน่ืองจำกยงัไม่ไดม้กีำรก ำหนดระเบยีบกำรปฏบิตัจิงึไม่ถอืว่ำผดิระเบยีบ 
หรอืวธิกีำร แต่ส ำหรบักำรประเมนิผลกำรให้คะแนนกำรจดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ในปีหน้ำ (AGM Score) ได้มกีำร
แกไ้ขระเบยีบในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ จะมกีำรจดัท ำโดยรวบรวมค ำถำมและค ำตอบไปไวใ้นวำระอื่นๆ ไม่ได ้ โดย
บรษิทัต้องชี้แจ้งค ำถำมทีผู่้ถือหุ้นซกัถำมในแต่ละวำระ และต้องเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุน้ซกัถำมทุกวำระจนหมดขอ้สงสยั 
และกต็อ้งมกีำรชีแ้จงค ำถำมในวำระ ซึง่ระหว่ำงนัน้บรษิทัอำจท ำกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสยีงแลว้จงึมกีำรตอบขอ้
ซกัถำมในวำระนัน้ โดยจะยกยอดค ำถำมไปในวำระสดุทำ้ยแลว้ตอบทเีดยีวไมไ่ด ้เพรำะจะมกีำรก ำหนดกำรใหค้ะแนนเพื่อ
ประเมนิแนวทำงกำรก ำกบักจิกำรตรงจุดน้ี ซึง่หำกไม่ไดด้ ำเนินกำรจะมกีำรตดัคะแนนกำรประเมนิผลตรงนี้  

นำยเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรไดข้อบพระคุณส ำหรบัขอ้เสนอแนะ  

 
ประธานท่ีประชุม หำกไม่มผีู้ถือหุ้นท่ำนใดซกัถำม หรือแสดงควำมคดิเหน็เพิม่เติมเกี่ยวกบัวำระที่ได้

จดักำรประชุม ขอปิดกำรประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา 14.45 น. 

 

    ลงชื่อ ..................................................................... ประธำนทีป่ระชุม 
                  (นำยทโิมธ ีอำเธอร ์มำเรยี แวน เดน บอสซ)์ 
 

 

    ลงชื่อ...........................................................................ผูบ้นัทกึกำรประชุม 
                (นำงสำวธดิำรตัน์ สหีวลัลภ) 
 


