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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 
ชื่อ-นามสกุล นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล 
อาย ุ 65 ปี                                                                          
สัญชาติ ไทย  
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
วันเร่ิมต้นด ารงต าแหน่งกรรมการ  29 พฤษภาคม 2551 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่ม-ี 
การศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและธรุกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิต 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

- Director Certification Program (DCP)   รุ่น 63/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Audit  Committee Program (ACP)   รุ่น 33/2010  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program  รุ่นที่ 9/2012 (Certificate of  Completion)  

                                                      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์การท างาน 
 -กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
  ก.ค.2559 – ปัจจุบัน    อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง       บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  
 ก.ค.2556 - ก.ค.2559   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 

มี.ค.2558 - ก.ค.2558  รองประธานคณะกรรมการ    บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) 
                             กรรมการตรวจสอบ           บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน)  

    ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง  
           บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) 
 -กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 ก.ค.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ      บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
   มี.ค.2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง     สถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 
   ก.พ.2559 - ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมการก ากับการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยสีารสนเทศ             
                                                                   สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
              พ.ย.2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุน ทาลิส จ ากดั  
   มิ.ย.2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท สยามสเนล จ ากัด  

   ม.ค.2556 - ม.ค.2559 ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       สถาบันคุม้ครองเงินฝาก  
              พ.ย.2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการเงินการคลัง          สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

   เม.ย.2549 - ปัจจุบัน     กรรมการ  บริษัท เพลินจิต แคปปติอล จ ากดั 
                        2553 - ปัจจุบัน       ที่ปรึกษา       บริษัท สยามราชธานี จ ากัด และบริษัทในเครือ  
   2552 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา  บริษัท ปุ๋ยเอนเอฟซี จ ากัด 
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   พ.ย.2549 - เม.ย.2557 กรรมการและที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ จดัการกองทุนกรุงศรีจ ากัด 
   2544 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา  บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟว่ิง จ ากัด 
   2537 - ก.ค.2559  ทีป่รึกษา  บริษัท นูทริกซ์ จ ากัด (มหาชน) 
    

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ      
บริษัทอันทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่ม-ี  
สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2559    - คณะกรรมการบริษัท 14/16 
       - คณะกรรมการตรวจสอบ 13/16 
        
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  -ไม่ม-ี  
ปะเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่ม-ี 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 
ชื่อ  นายโกศล วรฤทธินภา                                                           
อาย ุ  62 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
วันเร่ิมต้นด ารงต าแหน่งกรรมการ  19 กันยายน 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 6 เดือน  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 5.62 (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2559) 
การศึกษา            ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 การพัฒนาการจดัการโรงพยาบาล 
ประสบการณ์การท างาน 

-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารและกรรมการ  
   บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
-กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  ธ.ค.2557 - ก.พ.2560 บริษัท ดับบลิวซีไอโฮลดิ้ง จ ากัด 
ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จ ากัด 
ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน บริษัท วฒุิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จ ากัด 
ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน    บริษัท วุฒิศักดิ์ แกรนด์ อินเตอร์ จ ากัด 
ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 จ ากัด 
2522 - พ.ค. 2558         โรงพยาบาลทหารผ่านศึก       

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ      
บริษัทอันที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่ม-ี  
สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2559    -คณะกรรมการบริษัท 15/16 

     -คณะกรรมการบริหาร 1/1  
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  -ไม่ม-ี  
ปะเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง     กรรมการ  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่ม-ี 
 




