บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
Filter Vision Public Company Limited

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
(ประธานกรรมการ)

อายุ
(ป)
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- ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 9
วิทยาลัยการยุติธรรม
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 9
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- M.S.T. (Business Ed.) Portland, Oregon,
U.S.A.
Portland State University
- วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร
ภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 90/2011 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณ ทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2555 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2549 - 2550

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
-ประธานกรรมการ
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ
บริษัททีวีไดเร็ค อินโดไชนา จํากัด
- ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
โรงพยาบาลปยะเวท
- กรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม
(กรรมการ กรรมการผูจัดการและ
ประธานกรรมการบริหาร)

อายุ
(ป)
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- DODT. (Organization Development and
Transformation)
Cebu Doctors University, Philippines
- Master of Business Administration
Oklahoma City University
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Certification Program (DCP) รุนที่
32/2003 สมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
42.47%

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณ ทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
พี่ชายนางสาวธนาพา เต 2538 - ปจจุบัน
ชะเกษม
2534 – ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการ กรรมการผูจัดการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

3. นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ
(กรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ
(ป)
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- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่71/2008 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณ ทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2556-ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
เม.ย.2555 – ธ.ค.
2555

2542 - 2549

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการผูอํานวยการ
บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจัดการ
บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอดไวสรี่ จํากัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
(กรรมการ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)

อายุ
(ป)
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- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 50/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณ ทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2554 – ปจจุบัน
2552- ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน

5. นายธเนตร ขําเชิดชูไชย
(กรรมการ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ)
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- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 6/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

-

ไมมี

2554 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไมดาลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สํานักงานบัญชีไพนเนอร
- กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- Commercial Manager
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

6. นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท
(กรรมการ และกรรมการอิสระ)

7. นายโตสิต วิสาลเสสถ
(กรรมการ และกรรมการอิสระ)

อายุ
(ป)

63

48

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุขมูลฐาน
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 99/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 99/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณ ทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2555 – ปจจุบัน
2552 – 2554
2550 – 2552
2548 - 2550

-

ไมมี

2554 – ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
- อธิปดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- กรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ฟลเตอร จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจัดการ
บริษัท กินดื่ม ทูซิท จํากัด

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

8. นายมนตรี ประจันพาณิชย
(กรรมการ)

อายุ
(ป)
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9. นายธนพรรจน ตันติวัฒนจิตร
(กรรมการ กรรมการบริหารและ
ผูจัดการทั่วไป)
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10. นางสาวธนาพา เตชะเกษม
(กรรมการ กรรมการบริหารและ
ผูจัดการฝายธุรการ)
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- DODT. (Organization Development and
Transformation)
CEBU DOCTER University, Philippines
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 99/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 99/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 99/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
4.63%

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณ ทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2554 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2548– ปจจุบัน

5.78%

ไมมี

2539 - ปจจุบัน

5.30%

นองสาว ดร.วิจิตร เตชะ
เกษม

2542 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการ
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร
บริษัท อัลเทอรเมด จํากัด
- กรรมการบริหาร
บริษัท แวมป อินเทลลิเจนท โปรดักส จํากัด
- กรรมการบริหาร
บริษัท พาโนวิชั่น จํากัด
- กรรมการบริหาร
บริษัท พีเอ็ม เอวี มารเก็ตติ้ง จํากัด
- กรรมการ กรรมการบริหารและผูจัดการทั่วไป
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจัดการฝายธุรการ
บริษัท ฟลเตอร จํากัด (มหาชน)

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

11. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี
(กรรมการ กรรมการบริหาร ผูชวย
ผูจัดการทั่วไป(ฝายบัญชีและ
การเงิน) และผูจัดการฝายการเงิน

12. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล
(กรรมการบริหาร)

13. นายอนุพงศ ตั้งปณิธานนันท
(กรรมการบริหาร)

อายุ
(ป)
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สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท

- ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP) รุน
ที่ 99/2012 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย

-

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยมหานคร

-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณ ทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2553 - ปจจุบัน

2552 -2553
2550 - 2552
-

ไมมี

2539 – ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน

ไมมี

2555 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2540 - 2554

14. นายพัฒนพงษ คงคารัตน
(กรรมการบริหาร ผูจัดการฝายขาย
และการตลาด และผูจัดการฝาย
ทรัพยากรมนุษยและกิจการทั่วไป
(รักษาการ))
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- ปริญญาตรี นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-

ไมมี

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7

2544 - ปจจุบัน

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการ กรรมการบริหารและผูชวยผูจัดการทั่วไป(ฝาย
บัญชีและการเงิน) และผูจัดการฝายการเงิน
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- ผูจัดการฝายบัญชี
บริษัท เอเซียซอฟต จํากัด (มหาชน)
- ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
- กรรมการบริหาร
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- ผูจัดการทั่วไป
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
- กรรมการบริหาร
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยผูจัดการทั่วไปสายสนับสนุนเทคนิค
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
- ผูจัดการอาวุโส ฝายซอมบํารุง
บริษัท เนฟโฟรแคร (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการบริหาร ผูจัดการฝายการขายและการตลาด และ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและกิจการทั่วไป
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

15. นายสมชาย หงษา
(กรรมการบริหารและผูจัดการฝาย
บริการทางเทคนิค)

43

16. นายจักรพันธุ สวัสดิเทพ
(กรรมการบริหารและผูจัดการฝาย
บัญชี)

33

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- ปริญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณ ทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

-

ไมมี

ชวงเวลา
2545 - ปจจุบัน

-

ไมมี

2555 – ปจจุบัน
2547 - 2555

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- ผูจัดการฝายบริการทางเทคนิค
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

- กรรมการบริหารและผูจัดการฝายบัญชี
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
- พนักงานตรวจสอบอาวุโส
บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

บริษัท

บริษัทที่เกี่ยวของ
1

1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม

3

4

5

X
I

4. นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ

I, III

5. นายธเนตร ขําเชิดชูไชย

I, III

6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

I, III

6 7
I

I, II, V

3. นายมานิต ธีระตันติกานนท

7. นายโตสิต วิสาลเสสถ

2
I,V

8

I

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I

20

I

I

I,III
I
I,III

I
I,III

I

I,V

8. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

I,II,V

I

9. นายมนตรี ประจันพาณิชย

I

I

10.นายธนพรรจน ตันติวัฒนจิตร

I,II,V

I

11.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

I,II,V

V

12. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล

II, V

V

13. นายพัฒนพงษ คงคารัตน

II, V

V

14. นายสมชาย หงษา

II, V

V

15.นายอนุพงศ ตั้งปณิธานนันท

II,V

V

16.นายจักรพันธุ สวัสดิเทพ

II,V

V

I,V

I,II,V

I

I,V

I
I,II

21

I,II

I

หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ V = ผูบริหาร
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I,II

I,II

บริษัทฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ :
1. บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด

2. บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด

3. บริษัท กินดื่ม ทูซิท จํากัด

5. บริษัท จรัล 92 เรสทัวรองต จํากัด

6. บริษัท ซาลาเปาและเคก บานคุณกบ เดลิเวอร
รี่ จํากัด
10. บริษัท พาโนวิชั่น จํากัด
14. บริษัท ไมดาลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

7. บริษัท ทีวีไดเร็ค อินโดไซนา จํากัด

4. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด
(มหาชน)
8. บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

11. บริษัท พิมพพิชิต จํากัด
15. บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด (มหาชน)

12. บริษัท พีเอ็มเอวี.มารเก็ตติ้ง จํากัด
16. บริษัท ลอมไชย ดีเวลลอปเมนท จํากัด

18. บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอดไวสรี่ จํากัด

19. บริษัท อัลเทอรเมด จํากัด

20.บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)

9. บริษัท นราโฮลดิ้ง จํากัด
13. บริษัทเมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย)
จํากัด
17. บริษัท แวมป อินเทลลิเจนท โปรดักส จํากัด
21. บริษัท เอสโนวเลจด จํากัด

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ชื่อ-สกุล
1. นายสมบูรณ เตชะเกษม
2. ดร. วิจิตร เตชะเกษม
3. นายธนพรรจน ตันติวัฒนจิตร
4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท นิวแมคอาเธอร จํากัด
ชื่อ-สกุล
1. นายมนตรี ประจันพาณิชย
2. นายธนพรรจน ตันติวัฒนจิตร
3. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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