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ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 

ชื่อ-นามสกุล นายปรีชา นันท์นฤมิต 

อาย ุ 61 ปี                                                                          

สัญชาติ ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, 

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร, กรรมการผู้จดัการ 

วันเร่ิมต้นด ารงต าแหน่งกรรมการ  23 ธันวาคม 2556 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี 4 เดือน 

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี ้  9 ปี 4 เดือน 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  391,081,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.21 (ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2562)  

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์             
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
- หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Hamilton Medical AG, ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
- Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation, ประเทศญี่ปุ่น 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี
 บริษัทท่ัวไป  1  บริษัท 

ประสบการณ์การท างาน 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร   บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม  

 พ.ค. 2561 - มี.ค.2562     รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม  

เม.ย.2557 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการบริหาร   บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

         ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ  บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

2556 - 2560       ที่ปรึกษาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่  บมจ.ปตท. ระบบท่อจัดจ าหนา่ยกา๊ซ 
        ธรรมชาติ หน่วยธรุกิจก๊าซธรรมชาต ิ

2556 - 2560  ที่ปรึกษารองผู้อ านวยการใหญ่  

    ฝ่ายบรหิารทั่วไป    บมจ.การบินไทย   
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- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 พ.ค.2559 - ม.ค.2560 กรรมการ     บจก.ไอเฮลธ์ วี-แคร์  

 ธ.ค.2557 - มี.ค.2560 ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ  บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป 

 ก.ย.2557 - ม.ค.2560 กรรมการ     บจก.ดับบลิวซไีอ โฮลดิ้ง 

 ธ.ค.2557 - ม.ค.2560 ประธานกรรมการ    บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร ์

 ธ.ค.2557 - ม.ค.2560 ประธานกรรมการ    บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์  

 ธ.ค.2557 - พ.ค.2560 ประธานกรรมการ    บจก.ดับบลิว เวลเนส อินเตอร ์

 ธ.ค.2557 - พ.ค.2560 ประธานกรรมการ    บจก.ดับบลิว. เอส. เซอร์จีรี่ 2014 

 2555 - มิ.ย.2558    ที่ปรึกษารองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายการเทคโนโลย ี 
         สารสนเทศและระบบสื่อสาร  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ       

 บริษัทอันทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่ม ี   

สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2561    - คณะกรรมการบริษัท 20/22  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  - ไม่มี    

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง     - ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - ไม่มี  
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 
ชื่อ  นายจักรกรสิน์ โลหะเจริญทรัพย ์                                                           

อาย ุ  59 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ต าแหน่ง  กรรมการ, กรรมการบริหาร 

วันเร่ิมต้นด ารงต าแหน่งกรรมการ  วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 11 เดือน  

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี ้  3 ปี 11 เดือน 

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1,003,071,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.11 (ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2562) 

การศึกษา           -     ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัท
ไทย 

- มาตรฐานในการบริหาร การจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2549 

จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี
 บริษัทท่ัวไป  6 บริษัท 
 

ประสบการณ์การท างาน 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

พ.ค.2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ, กรรมการบริหาร   บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ม.ค.2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ     บจก.สยามสเนล 

ม.ค.2560 - พ.ย.2561 กรรมการ     บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป 

ม.ค.2560 - พ.ย.2561 กรรมการ     บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ 

ก.ย.2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ     บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซีอินเตอร ์

ก.ย.2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ     บจก.ดับบลิว.เอส.เซอร์เจอรี่ 2014 
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ก.ย.2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ     บจก.ดับบลิว เวลเนส อินเตอร ์

ก.ย.2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ     บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง  

ส.ค.2556 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ, กรรมการ   บจก.สเปซเมด 

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ      

 บริษัทอันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่ม ี  

สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2561   - คณะกรรมการบริษัท 12/12  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  - ไม่มี   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง     - กรรมการ, กรรมการบรหิาร  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - ไม่มี  

  


