สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2.
เอกสารประกอบวาระที่ 5
ประวัตยิ ่ อของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการเพิม่ เติม
1. ดร.นิคม ชมภูหลง
 อายุ

64 ปี

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

 การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มี

(ณ วันที่ 8 เมษายน 2563)
 คุณวุฒิ
- พ.ศ. 2523 ปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขา ภูมิศาสตร์ วิชาโทศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ มหาสารคาม
- พ.ศ. 2534 ปริ ญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ มหาสารคาม
- พ.ศ. 2552 ปริ ญญาเอก สาขา การปฏิรูปและพัฒนาองค์กร จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เซบู ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ DODT (Doctor of Organization Development and Transformation) from Philippines
- พ.ศ. 2556 ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต ป.รด. สาขา การวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
- ไม่มี –
 ประสบการณ์ การทางาน
กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ศึกษานิเทศก์ 9 หัวหน้าฝ่ ายบริ การทางการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สปจ.มหาสารคาม
- ดารงตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
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 กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั - ไม่มี  การมีส่วนได้ เสี ยในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษทั /บริษทั ใหญ่ /บริษทั ย่ อย/บริษทั ร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้ อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ การให้กยู้ ืมเงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)
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2. นายศุภชัย จิรเสงีย่ มกุล
 อายุ

48 ปี

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

 การถือหุ้นในบริษทั

0.82 %

(ณ วันที่ 8 เมษายน 2563)
 คุณวุฒิ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บญั ฑิตด้านวิศวกรไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัญฑิตด้านบริ หารการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
- ไม่มี –
 ประสบการณ์ การทางาน
กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ปี 2537-2541

Project Engineer บริ ษทั MEE จากัด

- ปี 2541-2544

รองผูจ้ ดั การฝ่ ายลิฟท์และเครื่ องจักรกลดูแลด้านงานลิฟท์และเครื่ องจักรกล
บริ ษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด

- ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ลิบร้าเน็ตเวิร์คแอนด์เซอร์วิส จากัด
 กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั

- ไม่มี -

 การมีส่วนได้ เสี ยในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษทั /บริษทั ใหญ่ /บริษทั ย่ อย/บริษทั ร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้ อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ การให้กยู้ ืมเงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)\
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3. นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
 อายุ

56 ปี

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

 การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มี

(ณ วันที่ 8 เมษายน 2563)
 คุณวุฒิ
- พ.ศ. 2522 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น โรงเรี ยนวัดเจ้ามูล
- พ.ศ. 2524 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรี ยนทวีธาภิเษก
- พ.ศ. 2529 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขานิติศาตร์
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ไม่มี
 ประสบการณ์ การทางาน
กิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
กิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ประกอบอาชีพทนายความ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2531 จนถึงปัจจุบนั
- เป็ นเจ้าของสานักงานนิตินนท์ ทนายความ
- เป็ นกรรมการบริ ษทั นิตินนท์ ลอว์กรุ๊ ป จากัด
 กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษทั - ไม่มี  การมีส่วนได้ เสี ยในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษทั /บริษทั ใหญ่ /บริษทั ย่ อย/บริษทั ร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้ อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ การให้กยู้ ืมเงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)
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