
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

1 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 

ชื่อ-นามสกุล นายมนัส แจม่เวหา 

อาย ุ 62 ปี                                                                          

สัญชาติ ไทย  

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันเร่ิมต้นด ารงต าแหน่งกรรมการ  27 กรกฎาคม 2559 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี 8 เดือน 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่ม-ี 

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงทางด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่7/2557 สถาบันวิทยาการ

การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า 
- หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2557  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั

ไทย (IOD)  
- หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
- หลักสตูร Audit Committee (ACP)รุ่นที่ 41/2555 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

26 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

  ก.ค. 2560 -  ปัจจุบัน     กรรมการ  บริษัท ออล อินสไปร์ ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

20 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

 15 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสีย่ง  
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        บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2559       กรรมการ  บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  

  2560 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

  2559 - ปัจจุบัน   กรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  2559 - ปัจจุบัน   กรรมการ  การไฟฟ้านครหลวง (รัฐวิสาหกิจ) 

2558 - 2559   ประธานกรรมการ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

     (รัฐวิสาหกิจ) 

 2556 -2558   กรรมการ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

        (รัฐวิสาหกิจ) 

   2555 - ต.ค. 2559   อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

   2554 - 2555   รองปลัดกระทรวงการคลัง   ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

   2554 -2556   กรรมการ                       ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)  

   2552-2558   กรรมการ                       การประปานครหลวง (รัฐวิสาหกิจ)  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ      

 บริษัทอันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่ม ี  

สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2560    - คณะกรรมการบริษัท 20/21 
        - คณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  - ไม่มี   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง     - กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

       ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - ไม่มี  
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 
ชื่อ  นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต ์                                                           

อาย ุ  66 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันเร่ิมต้นด ารงต าแหน่งกรรมการ  17 มิถุนายน 2556 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 4 ปี 9 เดือน  

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น   - ไม่ม-ี  

การศึกษา           -     ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสังคมศึกษา(ISS) กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

- หลักสตูร Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554 

- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) พฤษภาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

26 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
     บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

ก.ค.2559 –ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

มิ.ย.2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

เม.ย.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) 
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- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  ต.ค.2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง 

  2557 - 2560  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด  

  2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จ ากัด 

  ก.ย.2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท สเปซเมด จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ      

 บริษัทอันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่ม ี  

สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2560   - คณะกรรมการบริษัท 21/21 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  - ไม่มี   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง     - กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,  

         กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - ไม่มี  

  


