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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 
ชื่อ-นามสกุล นายปรีชา นันท์นฤมิต  
อาย ุ 58 ปี                                                                          
สัญชาติ ไทย  
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ, 
 กรรมการผู้จดัการสายงานธุรกจิเครื่องมือทางการแพทย์ 
วันเร่ิมต้นด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 มกราคม 2557  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 3 เดือน  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  265,274,600 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 2.88 
 
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกสค์ณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 และวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Intensive Care Ventilator,Advance Ventilation Medical AG,ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
 Patien Monitoring System, Telemedicine Nihon Kohden Corporation ,ประเทศญี่ปุ่น 
ประสบการณ์การท างาน 
 -กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
 2557-ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
 2557-ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  
      กรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจเครื่องมือแพทย์  
              2556-ปัจจุบัน             ที่ปรึกษา รองผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายบรหิารทั่วไป บริษัทการบินไทยจ ากัด 

(มหาชน) 
              2556-ปัจจุบัน             ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
                                 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
 -กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2557-ปัจจุบัน           กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟาร์มาวี อินเตอร์ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ แกรนด ์อินเตอร์ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จ ากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิว.เอส.เซอร์จีรี่ 2014 จ ากัด  

2555-2558              ที่ปรึกษารองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงฝา่ยการเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
        ระบบสื่อสาร  

   2528-2556               กรรมการผู้จดัการ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (เครื่องมือแพทย)์ 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ      
บริษัทอันที่แจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่ม-ี  
สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2558    -คณะกรรมการบริษัท 11/12  
       -คณะกรรมการบริหาร 3/3  
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  -ไม่ม-ี  
ปะเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง     กรรมการ  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่ม-ี 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
 
ชื่อ  นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์                                                           
อาย ุ  54 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ต าแหน่ง  -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

-กรรมการ 
วันเร่ิมต้นด ารงต าแหน่งกรรมการ  19 กันยายน 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 6 เดือน  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 
การศึกษา            ปริญญาโท การบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 -Director Certification Program (DCP) รุ่น 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 4 (มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 
-Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-การเงินการธนาคาร Copenhagen Business School (ประเทศเดนมาร์ก) 

 -การพัฒนาอุตสาหกรรม Research Institute of Management (RVB Institute) ประเทศเนเธอแลนด์ 
ประสบการณ์การท างาน 

-กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2556-ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, กรรมการบริหารและกรรมการ  
   บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
2554-2556  กรรมการบริษัท ฮอมพอท จ ากัด (มหาชน) 
-กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  มิ.ย. 2558-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัทสยามสเนล จ ากัด 
  พ.ค. 2557-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิกอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 

     กรรมการ บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  
 กรรมการ บริษัท แกรนด์ซี พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด  

เม.ย. 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทสเปซเมด จ ากัด 
ก.ย. 2556-ปัจจุบัน  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารการลงทุน 

กองทุนเงินทดแทนส านักงานกองทุนเงินทดแทน 
  2555-2556  อนุกรรมการ คณะกรรมการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน 

ของผู้ประกอบการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล 

2554-2556  นักวิชาการประจ า คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร 
2553-2556  ผู้อ านวยการด้านการลงทุนภาคพืน้เอเชีย กองทุน  Shore Cap  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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2547-2556 กรรมการบริหาร บริษัท จันทร์ธารารสีอร์ทแอนด์สปา จ ากัด 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ      
บริษัทอันที่แจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่ม-ี  
สัดส่วนการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2558    -คณะกรรมการบริษัท 12/12  
       -คณะกรรมการบริหาร 3/3  
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา  -ไม่ม-ี  
ปะเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง     กรรมการ  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่ม-ี 
 


