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สงที่สงมาดวย 3 

 

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายเมตตา จารุจินดา 

อายุ : 60 ป 

ตําแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 

การศึกษา  : -  ปริญญาโท Management Science 

   University of Connecticut สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโท รัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาสถิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certificate Program Refresher 

 (DCP Refresher 4/2550) 

-  หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546) 

วันที่เริ่มเปนกรรมการ : 28 กุมภาพันธ 2554 (ระยะเวลาดํารงตําแหนงกรรมการ 5 ป) 

ประสบการณการทํางาน  

28 กุมภาพันธ 2554 – ปจจุบัน 

 
2553 - 2556 

 

2542 - 2553 

 

2546 - 2552 

:   
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 
: 

: 

: 

 
ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในรอบป 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี  

การมี/ไมมีสวนไดเสียในลักษณะตาง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปท่ีผานมา      : 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 
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ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสกุณา บายเจริญ 

อายุ : 48 ป 

ตําแหนงปจจุบัน  : กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา  : -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)  

วันที่เริ่มเปนกรรมการ : 28 มกราคม 2547 (ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 12 ป) 

ประสบการณการทํางาน 

 28 มกราคม 2547 – ปจจุบัน 

 
2554 – ปจจุบัน 

:  
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

กรรมการบริหาร บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 

: 

: 

: 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 

: จํานวน 102,022,000 หุน คิดเปน 25.13% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ภรรยาของนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร  
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ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการใหม 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายกานต สุทธิรัตน 

อายุ : 55 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา  : ปริญญาตรี ครุศาสตร (ศิลปศึกษา) สาขา Commercial Design  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไมมี -  

ประสบการณการทํางาน  

2540-ปจจุบัน 
 

ผลงาน 

2555 – ปจจุบัน 

 

2548 – ปจจุบัน 

2552 – 2557 

2555 - 2556   

2554 - 2557  

2544 - 2554      

:  
กรรมการผูจัดการ / Client Service Director 

บริษัท ไอเด็นติตี้ แอ็ดเวอรไทซิ่ง จํากัด  

 

Eridan Ltd. (France)  

: Asian Grocery Products Image & Packaging Design 

บริษัท ดั๊กคิง จํากัด : Brand Building Dynamic 

เนสทเล : All Breakfast Cereals Promotions 

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร : Exhibition 
จอหนสัน แอนด จอหนสัน วิชั่นแคร : Advertising Campaign 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) : Corporate Identity 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 

: 

: 

: 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
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นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย

นั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการอิสระ 

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ

ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ

เงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่

มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

 

 

 


