สิ่งเอกสารแนบ
ที่สง่ มาด้ วย 34
ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ เข้ าแทนที่
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหาเพื
้
่อคัดเลือกบุคคลมาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ แต่จะแต่งตังกรรมการ
้
โดยการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกกรรมการ มีดงั นี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
1.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่ มีอยู่ทงั ้ หมด เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยไม่ได้
1.3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
สําหรับ “กรรมการอิสระ” คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเป็ นอิสระใน
สาระ (Substance) อย่างแท้ จริ ง โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นตํ่ากว่าร้ อยละ 1 และเป็ นบุคคลที่ให้ บริ การด้ านวิชาชี พแก่บริ ษัทฯ
มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งมากกว่า 1 ปี ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ หรื อมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ไม่เป็ น
ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ และบริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เป็ นต้ น
รวมถึงไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี ้ “กรรมการอิ ส ระ” จะต้ องมี ค วามรู้ ความเข้ าใจและมี ป ระสบการณ์ ด้ านบัญ ชี แ ละการเงิ น เพื่ อ ให้ มี
คุณสมบัติที่จะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบได้ ด้วย
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1) นายอนุทนิ ชาญวีรกูล
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับแต่ งตัง้
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ ษัท
อายุ 52 ปี

ลักษณะการเป็ นกรรมการ

- เข้ าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
- ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งมาทังหมด
้
3 วาระ

การเข้ าร่ วมประชุม
- ในช่วงหนึง่ ปี ท่ีผา่ นมาเข้ าประชุมคณะกรรมการครบจํานวน 6 ครัง้
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- จํานวน 164,590,285 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.13

การศึกษาและการอบรม
-

-

ปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตมิ ศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
B.S. in dustrial Engineering, Hoftra University, New York, U.S.A.
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Financial statement for directors class 1/2008
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) ปี 2555 กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านการพัฒนาการเมืองและการเลือกตังระดั
้ บสูง รุ่นที่ 3 (พ.ต.ส. 3)
หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 (บ.ย.ส.17)
หลักสูตรบริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TepCot9)
หลักสูตรการบริ หารการท่องเทีย่ วสําหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 1 (กทส.1)
หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้ างเครื อข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN1)
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาํ หรับผู้บริ หาร ระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5)
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ประสบการณ์ การทํางาน

- รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งปั จจุบัน

การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) :
- กรรมการ *บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) :
- กรรมการ *บจ. เอชทีอาร์

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริหาร

- บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกับนายมาศถวิน ชาญวีรกูล (กรรมการและกรรมการผู้จดั การ)
- บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกับนางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ (ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย)

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
1. กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. วาระการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มี
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด ( มหาชน ) ไม่มี
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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2) นายชํานิ จันทร์ ฉาย
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับแต่ งตัง้
อายุ 61 ปี

กรรมการ

ลักษณะการเป็ นกรรมการ

- เข้ าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542
- ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งมาทังหมด
้
5 วาระ

การเข้ าร่ วมประชุม

- ในช่วงหนึง่ ปี ที่ผา่ นมาเข้ าประชุมคณะกรรมการครบจํานวน 6 ครัง้ และเข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 2/5* ครัง้

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จํานวน 21,892,433 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.35

การศึกษาและการอบรม
-

ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้ า
บริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทํางาน
-

-

กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ *บมจ. เอ็น ที เอส สตีล กรุ๊ป
รองประธานกรรมการ *บมจ. นครไทยสตริ ปมิล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริ หาร *สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ การสือ่ สารและโทรคมนาคม
*ประจําคณะกรรมาธิการการสือ่ สารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ ไขปั ญหาการดําเนินกิจการด้ านการสือ่ สารและสารสนเทศ
*ประจําคณะกรรมาธิการการสือ่ สารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ *สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ *บจ. เหล็กบูรพา อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ *บมจ. ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ *การเคหะแห่งชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ *การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ *บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
ประธานกรรมการ *บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ ปอเรชัน่
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-

กรรมการผู้อํานวยการ *บจ. ซี.เจ. มอร์ แกน
กรรมการ *บจ. เบตง กรี น เพาเวอร์
กรรมการ *บจ. เบตง ไบโอฟูเอล
กรรมการผู้อาํ นวยการ *บจ. ซีเจเอ็ม คอนซัลท์

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งปั จจุบัน

การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (3 แห่ง) :
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ * บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
- กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร *บมจ. บีเอ็มพิ เอ็นเนอร์ ยี่
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *บมจ. อาร์ พีซจี ี
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) :
- กรรมการ *บจ. ชุมพรไบโอฟูเอล

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
1. กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีป่ รึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. วาระการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มี
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด ( มหาชน ) ไม่มี
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
หมายเหตุ *นายชํานิ จันทร์ ฉาย ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2560
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3) พลตํารวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับแต่ งตัง้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ
65 ปี

ลักษณะการเป็ นกรรมการ

- เข้ าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือน เมษายน 2561 เป็ นเวลา 19 ปี )
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 22 ปี
- ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งมาทังหมด
้
6 วาระ

การเข้ าร่ วมประชุม

- ในช่วงหนึง่ ปี ที่ผา่ นมาเข้ าประชุมคณะกรรมการครบทังหมด
้
6 ครัง้
และเข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบจํานวน 5 ครัง้

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
- จํานวน 0 หุ้น

การศึกษาและการอบรม
-

ปริ ญญานิติศาสตร์ บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญานิติศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริ หารงานตํารวจขันสู
้ ง รุ่นที่ 16
หลักสูตรบริ หารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า)
ปริ ญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.45)
นักบริ หารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (นบยส.6) สํานักงานอัยการสูงสุด
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non – Finance Director (FND) รุ่นที่ 30
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 117
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
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ประสบการณ์ การทํางาน
-

ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้ านกฎหมายและสอบสวน *สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กรรมการ (กรรมการอิสระ) *ธนาคารออมสิน
กรรมการ (กรรมการอิสระ) *องค์การสุรา
กรรมการ (กรรมการอิสระ) *องค์การตลาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย *มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) *ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ *คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ที่ปรึกษา (ด้ านกฎหมาย) *บจก. ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งปั จจุบัน

การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (4 แห่ง) :
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *บมจ. ลีซ อิท
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน (0 แห่ง) : - ไม่มี

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
1. กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. วาระการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
ไม่มี
2. ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด ( มหาชน ) ไม่มี
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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