สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
นายธเนตร ขาเชิดชูไชย
อายุ 55 ปี
(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 เมษายน 2554
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
8 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2544 – เมษายน 2563)
กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึง่ จะดารงตาแหน่งรวมรวม 11 ปี 9 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) 101/2002
Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006
Director Accreditation Program (DAP) 6/2003
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางาน
บริษัทจดทะเบียน
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน Logistic Manager บริษัท ไทยโพลีอะคริลกิ จากัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 – 2560 กรรมการ บริษัท มาลาคี จากัด
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2562
การประชุมผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริการความเสี่ยง
1/1 ครั้ง
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่เป็น
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการ
ไม่เป็น
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
-24-
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นายมนตรี ประจันพาณิชย์
อายุ 54 ปี
(กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 เมษายน 2554
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
8 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2544 – เมษายน 2563)
กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระหนึง่ จะดารงตาแหน่งรวมรวม 11 ปี 9 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม
DODT. (Organization Development and Transformation) Cebu Doctors University, Philippines
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation program (DAP) 99/2002
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
1.93%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางาน
บริษัทจดทะเบียน
2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษทั ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เมต จากัด
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท วีอาร์สเตปฟี่ จากัด
2553 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จากัด
2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท พาโนวิชั่น จากัด
2548 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม เอวี มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2562
การประชุมผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่เป็น
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการ
ไม่เป็น
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
-25-
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นางสาวปานจิต ฉิมพาลี
อายุ 46 ปี
(กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 เมษายน 2554
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
8 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2544 – เมษายน 2563)
กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดารง
ตาแหน่งรวมรวม 11 ปี 9 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม
ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) 20/2015
Company Secretary Program (CSP) 56/2014
Director Accreditation Program (DAP) 99/2012
*ปี 2562 ได้รบั การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีไม่ต่ากว่า 6 ชั่วโมงต่อปีตามประกาศกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาบงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคมดูแลการทาบัญชีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ทางาน
บริษัทจดทะเบียน
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด(มหาชน)
2552 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเชียซอฟต์ จากัด (มหาชน)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2562
การประชุมผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5 ครั้ง
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่เป็น
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึง่ ได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการ
ไม่เป็น
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
-26-

