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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 

ชื่อ-นามสกุล นายปรีชา นันท์นฤมิต 
อายุ 62 ปี                                                                          
สัญชาติ ไทย  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ  23 ธันวาคม 2556 
จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 8 ปี 4 เดือน  
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้   11 ปี 4 เดือน 
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.16% 
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์              
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Intensive Care Ventilator, Advance Ventilation Hamilton Medical AG, ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
- Patient Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation, ประเทศญี่ปุ่น 

จำนวนบริษัทท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ 
 บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 
 บริษัททั่วไป  ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 
ประสบการณ์การทำงาน 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม  
พ.ค. 2564 - มี.ค. 2562     รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม  
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการบริหาร   บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
ธ.ค. 2556 - ก.ค. 2563     ประธานกรรมการ    บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560   กรรมการ      บจก.ไอเฮลธ์ วี-แคร์ 
ธ.ค. 2557 - มี.ค. 2560   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป  
ก.ย. 2557 - ม.ค. 2560 กรรมการ      บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2560 ประธานกรรมการ    บจก.วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ 
ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2560 ประธานกรรมการ     บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ 
ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2560          ประธานกรรมการ     บจก.ดับบลิว .เอส. เซอร์รี่ 2014  
ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2560          ประธานกรรมการ    บจก.ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์  

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ       
 บริษัทอันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563    - คณะกรรมการบริษัท 16/16 
        - คณะกรรมการบริหาร 8/8  
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   - ไม่มี    
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง     - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - ไม่มี 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 

ชื่อ  นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์                                                           
อายุ  61 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ตำแหน่ง  กรรมการและกรรมการบริหาร  
วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ  21 พฤษภาคม 2561 
จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  2 ปี 11 เดือน  
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้   5 ปี 11 เดือน 
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น    3.26% 
การศึกษา           ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                       ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- มาตรฐานในการบริหาร การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 

จำนวนบริษัทท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 

 บริษัททั่วไป  4 
ประสบการณ์การทำงาน 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร   บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 2560 - ก.ค. 2563 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 ฟาร์มาซีอินเตอร์ 
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ     บจก.ดับบลิว.เอส.เซอร์เจอรี่ 2014 
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ     บจก.ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ 
ก.ย. 2557 - พ.ย. 2562 กรรมการ     บมจ.ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง 
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  บจก.สเปซเมด 

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ      
 บริษัทอันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563   - คณะกรรมการบริษัท 16/16  
       - คณะกรรมการบริหาร 7/8 
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   - ไม่มี   
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง     - กรรมการและกรรมการบริหาร 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - ไม่มี  
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 

ชื่อ  นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์                                                           
อายุ  68 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ตำแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ  17 มิถุนายน 2556 
จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท  7 ปี 10 เดือน  
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้   10 ปี 10 เดือน 
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น   - ไม่มี -  
การศึกษา           ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  

- หลักสูตร Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554 
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการไทย 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย ปี 2552 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  

จำนวนบริษัทท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น  1 

 บริษัททั่วไป  1 
ประสบการณ์การทำงาน 

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน   อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง    บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี 

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง    การประปานครหลวง 
ธ.ค. 2557 - ส.ค. 2562 กรรมการอิสระ     บจก.วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์  
ธ.ค. 2557 - 2560   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป 
ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บจก.สเปซเมด 

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ      
 บริษัทอันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563   - คณะกรรมการบริษัท 15/16 
       - คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 
       - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 
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       - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 10/10 
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา   - ไม่มี   
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง     - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,  
         ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
         และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   - ไม่มี  


