
ประวัติยอและขอมูลที่เกี่ยวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษทั 

 
1) ประวัติยอของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทฯ 
 
 1. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย (อายุ 76 ป)  
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ อินเดีย 
ที่อยู 40/49 แฟรวิวทาวเวอร ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 
วุฒิการศึกษา - B.Com. 

- F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) 
การอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP# 21/2002), IOD 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 01/02/2546 - ปจจุบัน 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ ไมม ี
ประสบการณในการทํางาน 
 

บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย 
- กรรมการอิสระ            บมจ. ไทยคารบอนแบล็ค 
บริษัททีไ่มไดอยูในตลาดหลักทรัพย 

- กรรมการ                    บจ.  อินโดไทยซินเทติคซ 
- กรรมการ                    บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร 
- กรรมการ                    บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ  
- กรรมการ                    บจ. ไทยเปอรออกไซด 

การเขารวมประชุมป 2554 - คณะกรรมการบริษัท:  6/6 ครั้ง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ:  5/5/ ครั้ง 

คุณสมบัติตองหาม ไมม ี
 
 2. นายวินัย สัจเดว (อายุ 76 ป)  
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ อินเดีย 
ที่อยู หอง 25/22 รีเจนซี่คอรท ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ 10110 
วุฒิการศึกษา Senior Cambridge 
การอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP# 21/2002), IOD 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 05/04/2537 - ปจจุบัน 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ ไมม ี
ประสบการณในการทํางาน 
 
 
 

บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย 
- ไมม ี
บริษัททีไ่มไดอยูในตลาดหลักทรัพย 
- กรรมการ                    บจ. อินโดไทยซินเทติคซ 

การเขารวมประชุมป 2554 - คณะกรรมการบริษัท:  6/6 ครั้ง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ:  5/5/ ครั้ง 

คุณสมบัติตองหาม ไมม ี
 
 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 



 3. นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล (อายุ 52 ป)  
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 
ประเภทกรรมการที่เสนอใหไดรับแตงตั้ง กรรมการ 
สัญชาติ อินเดีย 
ที่อยู 12อี ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110  

วุฒิการศึกษา - B.Com. (Hons), (Jai Narayan University, India)  
- F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) 
- Executive MBA (Sasin, Chulalongkorn University) 

การอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP #133/2010), IOD 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 01/03/2554 - ปจจุบัน 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ ไมม ี
ประสบการณในการทํางาน 
  

บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย 
- ไมม ี
บริษัททีไ่มไดอยูในตลาดหลักทรัพย 
- กรรมการ                  บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร 
- กรรมการ                  บจ. รามา เทรดดิ้ง 
- กรรมการ                  บจ. ไทย อนิดัสเตรียล แมนเนจเมนท แอนด  เทรดดิ้ง 
- กรรมการ                  Aditya Birla Grasun Chemicals (Fangchengang) Ltd. 
- กรรมการ                  บจ. เบอรลา จิงเวย ไฟเบอร ประเทศจีน 
- กรรมการ                  บจ. เอวี เซลล อิงค ประเทศแคนาดา  
- กรรมการ                  บจ. เอวี แนคคาวิค อิงค ประเทศแคนาดา  

การเขารวมประชุมป 2554 - คณะกรรมการบริษัท:  4/6 ครั้ง (เริ่ม 1/3/2554) 
คุณสมบัติตองหาม ไมม ี

 
2) ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ จํานวนหุน คิดเปน % ของหุนออกจําหนาย 
1. นายไซยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรยี 2,050 0.001 
2. นายวินัย สัจเดว 1,451,680 0.72 
3. นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล 0 0 

 
3) ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอ่ืนที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน/กิจการที่แขงขันหรือ

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท / กิจการ
อื่นทีไ่มใชบริษัท 

การดํารงตําแหนงในบริษัท /   
กิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่อง 

 จํานวน ประเภทกรรมการ จดทะเบียน กับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
1. นายไซยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรยี 1 กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยคารบอนแบล็ค 
4 ไมม ี

2. นายวินัย สัจเดว 0 ไมม ี 1 ไมม ี
3. นายแฮรี่ กฤษณะ อาการวาล 0 ไมม ี 7 ไมม ี

 
 
 
 
 



 
4) ลักษณะความสัมพันธของผูที่ไดรับการเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อของผูทีไ่ดรับการเสนอช่ือซึง่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 นายไซยัม ซนุเดอร มาฮันซาเรีย นายวินัย สัจเดว 

1.  การถือหุนในบริษัทฯ 

    - จํานวนหุน 

    - สัดสวนของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 

2,050 

0.001 

 

1,451,680 

0.72 

2.  เปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือ 

     ผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ/บริษัทยอย 

ไมม ี

 

ไมม ี

 

3.  มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัทฯ/  

     บริษัทในเครอื/บริษัทรวม/ ผูถือหุนรายใหญ หรอื  

     นิติบุคคลที่อาจจะมีความขดัแยงในปจจุบันหรือ   

     ในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมม ี

 

ไมม ี

 

    - เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 

      พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน 

      ประจํา 

ไมม ี

 

ไมม ี

 

   - เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี   

     หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 

ไมม ี

 

ไมม ี

 

   - มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / 

     ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/ การใหกูยมืเงินหรอื  

     การกูยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดวย 

ไมม ี

 

ไมม ี

 

 


