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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2559 
บริษัท สุธากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
เลขที่ 99 ถ.วิภำวดีรังสิต หลักสี่กรุงเทพฯ 10210 

 
เริ่มการประชุมเวลา : 14.00 น. 
 นำยปณิธำน บุญประสิทธิ์ พิธีกรของกำรประชุมกล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนเริ่มประชุมพิธีกรได้แนะน ำกรรมกำร 
ผู้บริหำร และที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ทีไ่ด้เข้ำร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1 นำยทิโมธี อำเธอร์ มำเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
2 นำยเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
3 นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
4 นำยกริสนัน สูบรำมำเนียน อำยลู่ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
5 นำยศรีภพ สำรสำส กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6 นำยสุวิทย์ มำไพศำลสิน กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
7 นำยบวร  วงศ์สินอุดม กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่มจ ำนวน 2 ท่ำน  
1 นำยอเล็กซำนเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน  

2 นำงสำวคริสเทล เวอเลเยน  
ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1 นำยกีซำ เอมิล เพอรำคี รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

2 นำงสำวธิดำรัตน์ สีหวัลลภ   เลขำนุกำรบริษัท  

3 นำยวรวัสส์ วัสสำนนท์ ทีป่รึกษำทำงกำรเงินอิสระ บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด 

4 นำยภำวิส พุกกะณะสุต ทีป่รึกษำทำงกำรเงินอิสระ บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด 

5 นำงสำวจุฑำทิพย์ เลิศบูรพำ ทีป่รึกษำทำงกำรเงินอิสระ บริษัท อวำนกำร์ด แคปปิตอล จ ำกัด 

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีกำรปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรท่ีดี ซึ่งได้แก่ กำรด ำเนินกำรประชุม กำรลงมติ กำร
ลงคะแนน บัตรลงคะแนน กำรนับคะแนนเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถำมในที่ประชุม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. การด าเนินการประชุม. กำรประชุมจะพิจำรณำตำมวำระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตำมล ำดับโดยประธำนหรือ
กรรมกำร ที่เกี่ยวข้องจะน ำเสนอข้อมูลแต่ละวำระ และจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่ำงกำรรวบรวม
และนับคะแนนเสียง จะพิจำรณำวำระถัดไปก่อน และรำยงำนมติเมื่อทรำบผลกำรนับคะแนน  

2. การลงมติ  ในแต่ละวำระเมื่อผู้ถือหุ้นซักถำมหมดแล้ว เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรนับคะแนนเสียงแต่ละวำระ 
ประธำนที่ประชุมจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับส ำหรับวำระนั้นพร้อมลงลำยมือชื่อผู้ถือหุ้น และชูมือขึ้น เจ้ำหน้ำที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้น 

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชูมือขึ้น โดยจะ
ถือว่ำ ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจ ำนวนเสียง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 1 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 1 

 3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ  จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 1 หุ้น เท่ำกับ 1 เสียง มีจ ำนวน
ส ำหรับลงคะแนนมีจ ำนวน 3 บัตรประกอบด้วย วำระที่ 1 และ วำระที่ 2 (มีจ ำนวน 2 บัตร) ซึ่งเป็นวำระเพื่ออนุมัติ 

4. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวำระว่ำ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ได้เพียงทำงใดทำงหนึ่งเท่ำนั้น จะแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะ
จำกคัสโตเดียนผู้รับฝำกและผู้ดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชำวต่ำงประเทศ จึงจะแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นในกำรลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่
พบว่ำบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใด กำเครื่องหมำยเลือกหลำยช่อง หรือ มิได้ลงลำยมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่ำเป็น
โมฆะและถือว่ำผู้ถือหุ้นท่ำนนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวำระนั้น 

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ  จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงและบัตรเสียหลัง
จำกนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจำกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์
เท่ำใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในกำรนับคะแนนในครั้งนี้มีนำงสำวจำรุพร แก้วสุวรรณอำสำเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้ำ
ร่วมประชุม เป็นผู้สังเกตกำรณ์ในกำรนับคะแนน 

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณำเขียนชื่อและนำมสกุลซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่
น ำกระดำษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชมุผู้ถือหุ้นด้วยทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในเนื้อหำที่เกี่ยวข้องแต่
ละวำระ ส ำหรับเนื้อหำที่ไม่เกี่ยวข้องกับวำระที่ได้จัดกำรประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถำมในช่วงท้ำยหลังเสร็จสิ้นวำระที่ได้จัด
ให้มีกำรประชุม 

พิธีกรแจ้งล าดับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมต่อไปนี้ขอเริ่มเข้ำสู่วำระกำรประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วมบรรยำยและ
แปลเนื้อหำในแต่ละวำระประชุมเป็นภำษำไทย-อังกฤษ เพื่อควำมรวดเร็วและครบถ้วนยิ่งขึ้น พิธีกรจึงเชิญท่ำนประธำน
คณะกรรมกำรได้เริ่มกำรประชุมตำมล ำดับวำระที่ได้ก ำหนดไว้  
 
นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม 

นำยทิโมธี อำเธอร์ มำเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธำนที่ประชุม กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำน ที่เข้ำร่วมกำรประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท  และแจ้งรำยละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้ำมำร่วมประชุมแล้ว ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม มีดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น / รำย จ ำนวนหุ้น / เสียง 
จ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1921 300,000,000 
ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 72,369,654 
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำประชุม 25 142,460,486 
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 36 214,830,140 
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%) 36 71.61% 

บริษัทฯ มจี ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้ำสู่วำระกำรประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่  8 เมษายน 2559 
ประธานที่ประชุม  ได้แถลงว่ำ บริษัทได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 

เมษำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 6 ถึง 23 รวม 18 หน้า เพื่อ
รำยงำนผู้ถือหุ้นทรำบรำยละเอียดกำรประชุมผู้ถือหุ้นในครำวก่อน 

ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ซึ่งต้องรับรอง
โดยเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง ส ำหรับวำระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมบัตร
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 1 

 
มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 214,844,140 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,240 100.0000  

ในวำระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มจ ำนวน 3 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 14,100 หุ้น รวม
มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 รำย รวมจ ำนวนหุ้นที่เข้ำประชุมในวำระนี้ 214,844,240 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษัทจาก 7 คนเป็น 9 คน และ 
 การแต่งต้ังกรรมการใหม่เพิ่มเติม  จ านวน 2 ท่าน  

ประธานที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยหุ้นของบริษัท (Share Purchase Agreement) 
และเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัท และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมกำรจึง
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทจำก 7 เป็น 9  คน โดยมีรำยชื่อ
กรรมกำร ดังนี้ 

      บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่ม ต ำแหน่ง 
1. นำยอเล็กซำนเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน  กรรมกำร  
2. นำงสำวคริสเทล เวอเลเยน กรรมกำร  

 
       ตำมควำมเห็นของที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทจำก 7 คนเป็น 9 คน และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรแต่งตั้งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม รำยละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ดังกล่ำว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ในหน้าที่ 25 - หน้าที่ 26 

ในวำระนี้เป็นกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่เพิ่ม จ ำนวน 2 ท่ำน ในกำรลงมติขอให้ลงมติแต่งตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตำมบัตรลงคะแนนที่เตรียมให้  ทั้งที่เห็นด้วยกับกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่
คณะกรรมกำรเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี 

1) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน   
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตร

ลงคะแนนเสียงส ำหรับ วำระที่ 2.1 แต่งตั้ง นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน พร้อมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน 
2) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน  

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตร
ลงคะแนนเสียงส ำหรับ วำระที่ 2.2 แต่งตั้ง นางสาวคริสเทล เวอเลเยน พร้อมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน 

 
ระหว่ำงรอผลกำรลงมติ นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัย

เลิศสกุล และนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้  
ส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่ำน ซึ่งขณะนี้  ยังไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น

กรรมกำรของบริษัท จึงควรกรำบเรียนเชิญทั้ง 2 ท่ำน ออกจำกห้องประชุมเพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรที่ดี และ
เพื่อควำมสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็น โดยมีข้อซักถำมดังนี้ 

ขอค ำอธิบำยส ำหรับกำรแต่งตั้งกรรมกำร ทั้ง 2 ท่ำนจะว่ำจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มำกน้อยอย่ำงไร 
และจะเป็นผลดีกับบริษัทอย่ำงไร 

โดยพิธีกรได้กล่ำวเชิญผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทั้ง 2  ท่ำน ออกจำกห้องประชุมตำมที่ได้
รับค ำเสนอแนะ  

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงตามที่มีข้อซักถามดังนี้ 
กำรที่บริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้งนำยอเล็กซำนเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน และนำงสำวคริสเทล เวอเลเยนเป็น

กรรมกำร ซึ่งทั้ง 2 ท่ำน ท ำงำนอยู่กับคำมุส (Carmeuse) มำนำนและถือว่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและผ่ำนประสบกำรณ์
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สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 1 

 กำรท ำงำนในระดับโลก ซึ่งกำรที่ทั้ง 2 ท่ำนเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งในฐำนะกรรมกำรบริษัทจะช่วยให้ กำรท ำงำนของบริษัทฯ ได้
ประโยชน์และท ำให้เกิดประสิทธิภำพและมีศักยภำพกับบริษัทฯเพิ่มมำกยิ่งขึ้น 

พิธีกร ได้แจ้งที่ประชุมหำกไม่มีค ำถำมเพิ่มเติมในวำระนี้ ขอปิดวำระกำรประชุมเพื่อแจ้งมติในส่วนวำระนี้ก่อน จึง
จะตอบค ำถำมในวำระอื่นๆ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม   
มีอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษัทจาก 7 คนเป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม  
จ านวน 2 ท่าน  ดังนี ้
2.1)  นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน  กรรมการ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
เห็นด้วย 214,844,140 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,340 100.0000  

     จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้  214,844,140  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ในวำระที่ 2.1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มจ ำนวน 1 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 100 หุ้น 
รวมมีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 รำย รวมจ ำนวนหุ้นที่เข้ำประชุมในวำระนี้ 214,844,340 หุ้น 
 

2.2)  นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
เห็นด้วย 214,844,140 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 214,844,340 100.0000  

     จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้  214,844,140  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

โดยกรรมกำรของบริษัทจะมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่ำน ดังนี้ 
รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. นำยทิโมธี อำเธอร์ มำเรีย แวน เดนบอสซ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
2. นำยเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมกำร ,ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร

ผู้จัดกำร 
3. นำงสำวนิชิต้ำ ชำห์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
4. นำยกริสนัน สูบรำมำเนียน อำยลู่ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
5. นำยอเล็กซำนเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน  กรรมกำร 
6. นำงสำวคริสเทล เวอเลเยน กรรมกำร 
7. นำยศรีภพ สำรสำส กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยสุวิทย์ มำไพศำลสิน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยบวร วงศ์สินอุดม กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
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พิธีกร ได้กล่ำวเรียนเชิญกรรมกำรซึ่งได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้ง 2 ท่ำนกลับเข้ำสู่ห้องประชุม และขอให้ประธำนปิด

วำระกำรประชุมในส่วนวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร  

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม แจ้งผู้ถือหุ้นทรำบ  วำระนี้ส ำหรับผู้ถือหุ้นได้ซักถำม และ/หรือแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง 
ๆ โดยไม่มีกำรลงมติ  

ทั้งนี้หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดกำรพิจำรณำและลงมติ จะต้องเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมำย 
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ตำมมำตรำ105 วรรคสอง ซึ่งก ำหนดว่ำ เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หำกผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้นจึงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมถ้ำไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องใดให้พิจำรณำ ขอเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือสอบถำมเรื่องใดขอเชิญ
ให้สอบถำม 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล และนายกิตติ
วัฒน์ สุจริตพงศ์ มีข้อซักถามดังนี ้

1. ธุรกิจของสุธำกัญจน์ ท ำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร  
2. อยำกให้บริษัทฯ จัดให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร โดยอยำกให้จัดในช่วงต้นปีหน้ำ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่

สนใจได้ลงชื่อไว้ และเมื่อบริษัทฯ พร้อมที่จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้สำมำรถเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนเมื่อไร ก็ให้โทรแจ้งผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อไว้
ทรำบ 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ  ได้ตอบค าถาม  ดังนี้ 
บริษัท สุธำกัญจน์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิตปูนขำวรำยใหญ่รำยหนึ่งของประเทศไทย และกำรขอเข้ำเยี่ยมชม

กิจกำร (Company Visit) สำมำรถท ำได้ หำกผู้ถือหุ้นต้องกำรก็ขอให้นัดผ่ำนตัวแทนเลขำหรือตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ของท่ำน 
โดยนัดหมำยผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท จะต้องกำรให้จัดในเดือนมกรำคม หรือต้นปีหน้ำอย่ำงไรก็ขอให้จัดเป็นกลุ่มและแจ้งนัดหมำย
เข้ำมำ  

ส ำหรับกำรเข้ำมำร่วมหุ้นโดยบริษัท คำมุส (Carmeuse)โดยมีบริษัท CE Lime(Thailand) Co.,Ltd ซึ่งมีบริษัท 
เอเชีย ไลม์ฯ โดยมีคำมุส ที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำปูนขำวที่ยำวนำนร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุนจำกกลุ่มบริษัท จี.พี.กรุ๊ป ซึ่งเป็น
เจ้ำของธุรกิจที่หลำกหลำยทั้งธุรกิจเดินเรือและอีกหลำยบริษัทซึ่งมีเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงในธุรกิจต่ำง ๆ ประกอบกำร
ประสบกำรณ์จำกคำมุสที่มีประสบกำรณ์มำยำวนำนมำกกว่ำร้อยปี เมื่อรวมกับประสบกำรณ์ของสุธำกัญจน์ในกำรท ำธุรกิจปูน
ขำวที่ยำวนำน เชื่อว่ำเมื่อทั้ง 3 ส่วนนี้จับมือร่วมกันแล้ว จะน ำควำมยั่งยืนและเติบโตให้กับธุรกิจได้เป็นอย่ำงดีทั้งในประเทศและ
ภูมิภำคเอเชียตะวันเฉียงใต้ 

 
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี ้
ส ำหรับค ำถำมที่เกิดขึ้นหลังจำกที่บริษัทฯ ได้ปิดวำระกำรประชุมไปก่อนหน้ำนี้แล้ว และน ำข้อซักถำมเพื่อตอบใน

วำระอื่นๆ ซึ่งกำรประชุมครำวก่อนจำกรำยงำนกำรประชุมที่บริษัทฯ จัดท ำได้มีกำรรวบรวมค ำถำมและข้อชี้แจงน ำไปตอบใน
ตอนท้ำยรำยงำนในวำระอื่นๆ ซ่ึงขอถือว่ำบริษัทฯ ยังไม่ได้ปิดกำรประชุมในเวลำนี้ และส ำหรับค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นมีค ำถำมในแต่ละ
วำระ และมีกำรรวบรวมน ำไปตอบในวำระอื่นๆ เห็นว่ำไม่ เหมำะสม หำกเป็นค ำถำมที่ถำมในวำระนั้น  บริษัทฯ ก็ควรตอบและ
บันทึกตรงตำมวำระที่มีกำรถำมค ำถำมนั้น ๆ เกิดข้ึน 

 
ส ำหรับกำรเสนอข้อมูลของกรรมกำรจะมีข้อมูลส่วนที่ขำดอยู่ 2 - 3 เรื่อง ได้แก่ สัญชำติของกรรมกำรส ำหรับ

กรรมกำรที่มีสัญชำติไทยและสัญชำติอื่น ดั้งนั้นในกำรน ำเสนอเพื่อแต่งตั้งกรรมกำรควรมีกำรระบุสัญชำติด้วย เนื่องด้วยกฎหมำย
มีกำรก ำหนดว่ำกรรมกำรของบริษัทฯอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นฐำนพ ำนักในประเทศไทย แต่จำกประวัติข้อมูลกรรมกำรที่
น ำเสนอไม่มีกำรระบุว่ำกรรมกำรมีถิ่นฐำนพ ำนักในประเทศไหน 

ในกำรขยำยงำนเตำ 7 ขณะนี้ก ำลังส ำรองและปริมำณส ำรองมีจ ำนวนกี่ตัน และปริมำณส ำรองจะใช้ได้กี่ปี และ
ปริมำณกำรใช้ของทั้งโลกเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือลดลง  

 
นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ  ได้ตอบค าถาม  ดังนี้ 
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 กรรมกำรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นคนสัญชำติไทย และมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศไทย โดยจะมีกรรมกำรซึ่งเป็น
ชำวต่ำงชำติรวมอยู่ด้วยโดยมีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศเบลเยียมและเดินทำงมำเมื่อมีกำรเข้ำร่วมกำรประชุม 

ส ำหรับกำรขยำยกำรลงทุนเตำ 7 ซึ่งปัจจุบันใกล้จะแล้วเสร็จและเดินกำรผลิต ส่วนในเรื่องปริมำณส ำรองน่ำจะ
หมำยถึงปริมำณของวัตถุดิบ บริษัทไม่ได้เน้นที่จะท ำหินเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ เพรำะมีผู้ผลิตหินปูนที่ผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทมี
จ ำนวนที่เพียงพอแล้ว บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญไปที่กำรผลิตปูนขำวมำกกว่ำ เพื่อท่ีจะท ำปูนขำวให้ดี  

ส่วนแนวโน้มของธุรกิจปูนขำวเป็นอย่ำงไร ซึ่งก็ได้เคยเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนทรำบแล้ว ว่ำธุรกิจปูนขำวไม่ได้เป็น
ธุรกิจที่มีกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด แต่เป็นธุรกิจที่มีกำรเติบโตไปเรื่อย ๆ ปีละ 3%, 4% ค่อยๆ เติบโตไป 

 
ธุรกิจปูนขำว เป็นสินค้ำที่มีกำรใช้มำกและใช้มำนำนมำกแล้ว และมีกำรใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยบริษัทฯ จะรักษำ

อัตรำกำรเติบโตให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ได้ด้วยวิธีไหน ก็คือเรำต้องมีหุ้นส่วน (Partner) ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำและรู้ว่ำแนวโน้ม
ของตลำดปูนขำวในประเทศไทยก ำลังจะเปลี่ยนไปในภำคอุตสำหกรรมไหน หรือใช้ปูนขำวในภำคอุตสำหกรรมไหนได้บ้ำง 
ยกตัวอย่ำง ปูนขำวที่ใช้อยู่ในประเทศไทย วันนี้ภำคอุตสำหกรรมอำจจะมีแนวโน้มลดลง แต่มีแนวโน้มเติบโตในภำคเกษตรกรรม 
ส ำหรับภำคเกษตรกรรมก็มีมำกมำย ว่ำจะน ำปูนขำวมำใช้ผสมกับอะไรเพื่อใช้ส ำหรับกำรเพำะปลูก ซึ่งองค์ควำมรู้เหล่ำนี้ทำงคำ
มุส(Carmeuse) มีองค์ควำมรู้อยู่แล้วและเริ่มมีกำรถ่ำยทอด  ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยในกำรร่วมธุรกิจและเป็นธุรกิจที่
ไปได้ดี มีกำรเติบโต ส่วนแนวโน้มของกำรเติบโตจะมีมำกน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป กำรมีทีมคำมุส  
(Carmeuse) เข้ำมำร่วมก็ถือเป็นประโยชน์กับส่วนรวม 

 
โดยนำยธำรำ ชลปรำณี ได้ซักถำมส ำหรับธุรกิจของบริษัทฯ คือกำรผลิตเพื่อน ำหินปูนมำผลิตเป็นแคลเซียม

ออกไซด์ ถ้ำเปรียบธุรกิจหินปูนเป็นธุรกิจต้นน้ ำ และกำรผลิตแคลเซียมออกไซด์เป็นธุรกิจกลำงน้ ำ อยำกทรำบว่ำธุรกิจปลำยน้ ำ
จะสำมำรถเติบโตได้มำกน้อยอย่ำงไร 

 
นำยเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ตอบข้อซักถำม ส ำหรับปูนขำวน ำมำใช้ได้หลำกหลำยด้วยคุณสมบัติของควำม

เป็นด่ำงของปูนขำวจึงน ำมำใช้ในกำรแก้ไขสภำพที่เป็นกรดสูง เพรำะถือเป็นเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นด่ำงที่รำคำถูกสุด และ
ปลำยทำงหรือปลำยน้ ำ ก็มีแนวโน้มเติบโตในภำคเกษตรกรรม จำกกำรส่งเสริมด้ำนกำรเกษตรตำมทฤษฏีเกษตรพอเพียง ทฤษฏี
แกล้งดิน และอีกหลำยอย่ำง เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือชำวไร่ ชำวนำให้สำมำรถฟื้นตัวได้ จึงมีแนวโน้มกำรเติบโตในภำคเกษตรกรรม 
และกำรเติบโตในภำคเกษตรจะมีควำมเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเกษตรกรสำมำรถท ำก ำไร ซึ่งจะท ำได้ก็ต้องมีต้นทุนที่ต่ ำ ต้องใช้สำรเคมี
ใช้ปุ๋ยให้น้อยลง แล้วกลับมำที่พื้นฐำน คือ กำรท ำดินให้เป็นกลำงเสียก่อน เพรำะดินบ้ำนเรำเกือบทั้งประเทศเป็นกรดเกือบ
หมดแล้ว  เพรำะฉะนั้นต้องใช้ปูนขำวในกำรปรับ และเรำก็มีทีมงำนที่ลงไปท ำงำนตรงนี้แล้ว 

 
คุณรัตนา ตันสกุล อาสาพิทักษ์สิทธ์ิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อมูลเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ในรำยงำนฉบับที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีกำรรวบรวมค ำถำมและค ำตอบที่ผู้ถือหุ้นมีกำรซักถำมในแต่ละวำระ

น ำไปบันทึกในวำระอื่นๆ ส ำหรับในปีผ่ำนมำเนื่องจำกยังไม่ได้มีกำรก ำหนดระเบียบกำรปฏิบัติจึงไม่ถือว่ำผิดระเบียบ หรือวิธีกำร 
แต่ส ำหรับกำรประเมินผลกำรให้คะแนนกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปีหน้ำ (AGM Score) ได้มีกำรแก้ไขระเบียบในกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประชุม จะมีกำรจัดท ำโดยรวบรวมค ำถำมและค ำตอบไปไว้ในวำระอื่นๆ ไม่ได้  โดยบริษัทต้องชี้แจ้งค ำถำมที่ผู้
ถือหุ้นซักถำมในแต่ละวำระ และต้องเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมทุกวำระจนหมดข้อสงสัย และก็ต้องมีกำรชี้แจงค ำถำมในวำระ 
ซึ่งระหว่ำงนั้นบริษัทอำจท ำกำรรวบรวมผลกำรลงคะแนนเสียงแล้วจึงมีกำรตอบข้อซักถำมในวำระนั้น โดยจะยกยอดค ำถำมไปใน
วำระสุดท้ำยแล้วตอบทีเดียวไม่ได้ เพรำะจะมีกำรก ำหนดกำรให้คะแนนเพื่อประเมินแนวทำงกำรก ำกับกิจกำรตรงจุดนี้ ซึ่งหำก
ไม่ได้ด ำเนินกำรจะมีกำรตัดคะแนนกำรประเมินผลตรงนี้  

 

นำยเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมกำรผู้จัดกำรได้ขอบพระคุณส ำหรับข้อเสนอแนะ 
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ประธานที่ประชุม หำกไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวำระที่ได้จัดกำร

ประชุม ขอปิดกำรประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา 14.45 น. 

    ลงชื่อ ..................................................................... ประธำนที่ประชุม 
                  (นำยทิโมธี อำเธอร์ มำเรีย แวน เดน บอสซ์) 
 

 

    ลงชื่อ...........................................................................ผู้บันทึกกำรประชุม 
                (นำงสำวธิดำรัตน์ สีหวัลลภ) 
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