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สิ่งที่ส่งมำด้วย 3 :  

 

 

 

 

พลต ำรวจเอกสุนทร ซ้ำยขวัญ 

อำยุ 76 ปี 

 

สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท  

/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 

13 ปี  

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

 บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการอิสระ บมจ. วนชยั กรุ๊ป จ ากดั  
- ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 

 กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
- ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน บรูพา 

  กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภำพเป็น 
กำรแข่งขนัทำงธุรกิจกับบริษัท :  - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท  ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.36) 
- ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

-  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูเพื่อการสร้างชาติ รุ่นท่ี 6/2561 
-  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 201/2558 
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 9/2556 
-  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 15/2556 
-  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 18/2556 
-  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 

14/2556 
-  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 42/2556 
-  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 41/2548 

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- 2556 - ปัจจบุนั        รองประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์   
คอน สตีล   

- 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก.มิลล์คอน บรูพา 

 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับกำรเลือกตัง้ แทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำม
วำระและนิยำมกรรมกำรอิสระ 
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- 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี    
- 2548 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บมจ. วนชยั กรุ๊ป   

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนกำรถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) : 0.00 
กำรเป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :   - ไมม่ี - 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  และ
วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  
การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7  ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง
เป็นอิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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นำยปรำรถนำ บงกชมำศ                                                                                        
อำยุ 61 ปี  
                
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 

13 ปี 

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

 บริษัทจดทะเบียน :   -ไมม่ี- 

 กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการผู้จดัการ บจก. ยนูิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี 
- กรรมการผู้จดัการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบญัชี 

  กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภำพเป็น 
กำรแข่งขนัทำงธุรกิจกับบริษัท :  - ไมม่ี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสงู  

รุ่น 14 
 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2550 

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

- 2562 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบญัชี จ ากดั 
- 2553 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล 
- 2536 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก.ยนูิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี  

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนกำรถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) : 0.02 
กำรเป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :   - ไมม่ี - 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  และ
วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10  ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1.  ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2.  ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัท

ยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา 
ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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2. ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง
เป็นอิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
            MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
52 Thaniya Plaza Building 29th floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 662.652.3333  www.millconsteel.com 

 

นำงสำวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
อำยุ 40 ปี 
 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
เป็นกรรมการบริษัท 

13 ปี  

ต าแหน่งในองค์กรอืน่ 
(กรรมการ / ผู้บริหาร) 

    บริษัทจดทะเบียน :  
- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์  

    กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน บรูพา 
- กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิง้ 

     กิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมสีภำพเป็น 
     กำรแข่งขันทำงธุรกิจกับบริษัท :  - ไมม่ี - 
 

คุณวุฒทิางการศึกษา - ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวัติการอบรม 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 61/2550  

ประวัติการท างาน 
(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 

-  2563 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 
คา่ตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์  

- 2561  -  ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. บี จิสติกส์ 
- 2561  -  ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิง้ 
- 2559  -  ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 
- 2558  -  ปัจจบุนั ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล  
- 2551  -  ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล    
- 2551  -  ปัจจบุนั กรรมการ บจก.  มิลล์คอน บรูพา   
- 2550  -  ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล  

ลักษณะความสัมพันธ์ สัดส่วนกำรถอืหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) : 0.08 
กำรเป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร/ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย  :    

- เป็นน้องสาวของนายสทิธิชยั  ลสีวสัดิ์ตระกลู ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และเป็นพ่ีสาว
ของ นางสาวสรีุรัตน์ ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการบริษัท 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม 

วาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตาม
วาระ  และวาระท่ี 6 เร่ือง พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
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การเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10  ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3 ครัง้ จากทัง้หมด 3 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทรัพยากรมนษุย์ 13 ครัง้ จากทัง้หมด 13 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 1.  ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทและบริษัท

ยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา 
ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังานลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่ง
เป็นอิสระของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


