บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 :

ประวัตโิ ดยสังเขปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระและนิยามกรรมการอิสระ
นายประวิทย์ หอรุ่ งเรือง
อายุ 55 ปี
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการพัฒนาทรัพยามนุษย์ / ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การใหญ่
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง 3 ปี
เป็ นกรรมการบริษัท
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
บริษัทจดทะเบียน :
(กรรมการ / ผู้บริหาร)
- ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- 4 บริ ษัท
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็ น
การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- โครงการอบรมหลักสูตรบริ หารธุรกิจปริ ญญาโทระยะสัน้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการเสริ มสร้ างผู้จดั การยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 249/2561

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประวัติการอบรม
บทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน
(ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา)

-

กรรมการ บมจ. สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชัน่
กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. มิลล์คอน สตีล
กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล
ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การใหญ่ บมจ. มิลล์คอน
สตีล
- 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2560 – 2561
กรรมการบจก. โอเชี่ยน ซัพพลายส์
- 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการบจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้ าง
- 2550 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารบจก. ซันเทค เมทัลส์
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม
การเข้ าร่ วมประชุม

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

ในกรณีที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ

วาระที่ 5 เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
และวาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 3 ครัง้ จากทังหมด
้
3 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการพัฒนาทรัพยามนุษย์ 15 ครัง้ จากทังหมด
้
15 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการบริ หาร 12 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทและบริษัทย่อยใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
1. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริ ษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
นายวิภธู า ตระกูลฮุน
อายุ 54 ปี
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริ หารการลงทุน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง 6 ปี
เป็ นกรรมการบริษัท
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
(กรรมการ / ผู้บริหาร)

บริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. ทริ พเพิล ไอ โลจิสติกส์
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนส อะไลเม้ นท์
กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- 1 บริ ษัท
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็ นการ
แข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศิ
นทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาเร็ จหลักสูตรสาหรับกรรมการบริ ษัท ในการเรี ยนรู้บทบาทหน้ าที่เบื ้องต้ น และความรับ
ผิดตามกฎหมายของกรรมการเพือ่ การเริ่ มต้ นอาชีพกรรมการอย่างมัน่ ใจ ซึง่ ได้ รับการ
รับรองหลักสูตรจาก ตลท. และ ก.ล.ต.
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประวัติการอบรม
บทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัติการทางาน
(ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา)

-

2562 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ ง
- 2559 – ปั จจุบนั กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล
- 2559 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทริ พเพิล ไอ โลจิสติกส์
- 2558 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้ นท์
- 2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริ หารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน
สตีล
- 2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บจก.ครี เอทีฟ พาวเวอร์
ลักษณะความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย : ไม่มี
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอ
วาระที่ 5 เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุม
และวาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
การเข้ าร่ วมประชุม

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารการลงทุน 2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทและบริษัทย่อยใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
1. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริ ษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

ในกรณีท่ดี ารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาววณิชย์
อายุ 43 ปี
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารการลงทุน /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริ ษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง 5 ปี
เป็ นกรรมการบริษัท
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
บริษัทจดทะเบียน :
(กรรมการ / ผู้บริหาร)
- ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
-

3 บริ ษัท
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็ น
การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี - ปริ ญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัติการอบรม
บทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัติการทางาน
(ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา)

-

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
กรรมการบริ หารความเสีย่ งบมจ. มิลล์คอน สตีล
กรรมการบริษัท บมจ. มิลล์คอน สตีล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. มิลล์
คอน สตีล
- 2558 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited
- 2553 - ปั จจุบนั กรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา
- 2552 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บมจ.มิลล์คอน สตีล
ลักษณะความสัมพันธ์
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : - ไม่มี การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย : - ไม่มี ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอ
วาระที่ 5 เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุม
และวาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
การเข้ าร่ วมประชุม
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ จากทังหมด
้
9 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครัง้ จากทังหมด
้
12 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 2 ครัง้ จากทังหมด
้
2 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 0 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 ครัง้ จากทังหมด
้
15 ครัง้
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
52 Thaniya Plaza Building 29 floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333 www.millconsteel.com
th

37

บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทและบริษัทย่อยใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
1. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริ ษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริ ษัท
ย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ในกรณีที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
อายุ 31 ปี
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัท กรรมการกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ ง ยังไม่เคยเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
เป็ นกรรมการบริษัท
ตาแหน่ งในองค์ กรอืน่
บริษัทจดทะเบียน :
(กรรมการ / ผู้บริหาร)
- ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- 7 บริ ษัท
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็ นการ
แข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี - ปริ ญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัติการอบรม
บทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
ประวัติการทางาน
(ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา)

-

2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

- 2561 – ปั จจุบนั
- 2561 – ปั จจุบนั
- 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ บจก. มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิ ตอล
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. มิลล์คอน สตีล
กรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล
กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
กรรมการ บมจ. สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชัน่
กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์ เทค
กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริ่ ง
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ บมจ. มิลล์คอน
สตีล
กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้ าง
กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์

- 2559 – 2562
กรรมการ บจก. บิลค์ วัน กรุ๊ป
- 2559 – 2562
กรรมการ บจก. บิลค์ เอเซีย
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 0.12
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/บริษัทย่ อย : น้ องสาวของนางสาว
สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ลักษณะความสัมพันธ์
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บริษัท มิลล์ คอน สตีล จากัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม
การเข้ าร่ วมประชุม

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

- ไม่มี -

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 1 ครัง้ จากทังหมด
้
3 ครัง้ *
เข้ าร่วมประชุมกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 ครัง้ จากทังหมด
้
15 ครัง้
หมายเหตุ : นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการกากับดูแลกิจการเมื่อ
วันที่ 15 พ.ค. 2562

1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทและบริษัทย่อยใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
1. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริ ษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริ ษัทและบริษัท
ย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

ในกรณีที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
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