
ประวัตย่ิอและข้อมูลที่เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 
1) ประวัตย่ิอของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 
 1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย (อายุ 79 ปี)  
ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 
สญัชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู ่ 40/49 แฟร์วิวทาวเวอร์ ชัน้ 20 ซอยสขุมุวิท 18 แขวงคลองเตย เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 
วฒิุการศกึษา - B.Com. 

- F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) 
การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP# 21/2002), IOD 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 01/02/2546 - ปัจจบุนั 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ ไมมี่ 
ประสบการณ์ในการทํางาน 
 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการอิสระ            บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

- กรรมการ                    บจ.  อินโดไทยซินเทติคซ์ 
- กรรมการ                    บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- กรรมการ                    บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์  
- กรรมการ                    บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

การเข้าร่วมประชมุปี 2556-7 - คณะกรรมการบริษัท:  4/4 ครัง้  
- คณะกรรมการตรวจสอบ:  4/4 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้าม ไมมี่ 
 
 2. นายวนัิย สัจเดว (อายุ 79 ปี)  
ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 
สญัชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู ่ ห้อง 25/22 รีเจนซี่คอร์ท ซอยสขุมุวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 
วฒิุการศกึษา Senior Cambridge 
การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP# 21/2002), IOD 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 05/04/2537 - ปัจจบุนั 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ ไมมี่ 
ประสบการณ์ในการทํางาน 
 
 
 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- ไมมี่ 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการ                    บจ. อินโดไทยซินเทติคซ์ 

การเข้าร่วมประชมุปี 2556-7 - คณะกรรมการบริษัท:  4/4 ครัง้  
- คณะกรรมการตรวจสอบ:  4/4 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้าม ไมมี่ 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 3 



 3. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล (อายุ 55 ปี)  
ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแตง่ตัง้ กรรมการ 
สญัชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู ่ 11ดี คาลิสต้า แมนชัน่ ซอยสขุมุวิท 11 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
วฒิุการศกึษา - B.Com. (Hons), (Jai Narayan University, India)  

- F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) 
- Executive MBA (Sasin, Chulalongkorn University) 

การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP #133/2010), IOD 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 01/03/2554 - ปัจจบุนั 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ ไมมี่ 
ประสบการณ์ในการทํางาน 
  

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- ไมมี่ 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการ                  บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 
- กรรมการ                  บจ. รามา เทรดดิง้ 
- กรรมการ                  บจ. ไทย อินดสัเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์  เทรดดิง้ 
- กรรมการ                  บจ. อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการ                  Aditya Birla Grasun Chemicals (Fangchengang) Ltd.  
- กรรมการ                  บจ. เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ ประเทศจีน 
- กรรมการ                  บจ. เอวี แนคคาวิค อิงค์ ประเทศแคนาดา  
- กรรมการ                  บจ. เอวี เซลล์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- กรรมการ                  บจ. เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ ประเทศลาว 
- กรรมการ                  เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา  

การเข้าร่วมประชมุปี 2556-7 - คณะกรรมการบริษัท:  4/4 ครัง้ 
คณุสมบติัต้องห้าม ไมมี่ 

 
2) ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ (ณ วันที่ 31มีนาคม 2557) 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นออกจําหน่าย 
1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย 2,050 0.001 
2. นายวินยั สจัเดว 1,451,680 0.72 
3. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล 0 0 

 
3) ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กจิการที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท / กิจการ
อ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท /   
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ือง 

 จํานวน ประเภทกรรมการ จดทะเบียน กบัธรุกิจของกลุม่บริษัทฯ 
1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย 1 กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 
4 ไมมี่ 

2. นายวินยั สจัเดว 0 ไมมี่ 1 ไมมี่ 
3. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล 0 ไมมี่ 10 ไมมี่ 

 
 
 



4) ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 
  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
รายช่ือของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือซึง่มีคณุสมบติั 

เป็นกรรมการอิสระ 
  นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย นายวินยั สจัเดว 

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 
    - จํานวนหุ้น 
    - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
2,050 
0.001 

 
1,451,680 

0.72 
2. เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย 
ไมมี่ 

 
ไมมี่ 

 
3. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัทฯ/บริษัทใน

เครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุคลท่ีอาจจะมี
ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ไมมี่ 
 

ไมมี่ 
 

 - เป็นกรรมการทีมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง 
หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา 

ไมมี่ 
 

ไมมี่ 
 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไมมี่ 
 

ไมมี่ 
 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/สินค้า/
บริการ/การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของ
รายการด้วย 

ไมมี่ 
 

ไมมี่ 
 

 


