
ประวัตย่ิอและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

1) ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 

 1. นางราชาสรี เบอร์ล่า (อายุ 70 ปี)  

ตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริษัท 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแต่งตัง้ กรรมการบริษัท 

สญัชาต ิ อินเดีย 

ท่ีอยู่ Ilplazo Little Gibbs, Malabar Hill, Bombay, India 

วฒุกิารศกึษา - Bachelor of Arts (Chennai University, India) 

การอบรม ไม่มี 

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 10/10/2538 - ปัจจบุนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ เป็นมารดาของนายกมุาร มงักาลมั เบอร์ล่า 

ประสบการณ์ในการทํางาน 

 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

- กรรมการ                    บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค 

บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

- กรรมการ                    บจ.  อินโดไทยซินเทติคซ์ 

- กรรมการ                    บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 

- กรรมการ                    บจ. อดติยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย)  

- กรรมการ                    บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์  

- กรรมการ                    บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

การเข้าร่วมประชมุปี 2557-58 - คณะกรรมการบริษัท:  0/4 ครัง้ (เป็นกรรมการท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ) 

คณุสมบตัต้ิองห้าม ไม่มี 

 

 2. นายประบู นาเรนท์ มาตู้  (อายุ 81 ปี)  

ตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

สญัชาต ิ อินเดีย 

ท่ีอยู่ 168/61 เพรสทีจทาวเวอร์ ห้อง 10-ดี ซอยสขุมุวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

วฒุกิารศกึษา - B.Tech. Advanced Chemical Engineering, University of Nagpur, India 

การอบรม ไม่มี 

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 14/11/2557 - ปัจจบุนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ ไม่มี 

ประสบการณ์ในการทํางาน 

  

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

- ไม่มี 

บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

- ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชมุปี 2557-58 - คณะกรรมการบริษัท:  1/4 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ:  1/4 ครัง้ 

(ไดร้ับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระเมื่อวนัที ่14 พฤศจิกายน 2557  

แทนนายนีร์มาล กมุาร ดาลาน ซ่ึงไดล้าออกเมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2557) 

คณุสมบตัต้ิองห้าม ไม่มี 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 



 

 3. นายคริสนา คิสชอร์ มาเฮชวาร่ี (อายุ 60 ปี)  

ตําแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริษัท 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแต่งตัง้ กรรมการบริษัท 

สญัชาต ิ อินเดยี 

ท่ีอยู่ Flat no.22, Altamount Road, Mumbai 400 026, India 

วฒุกิารศกึษา - M.Com. (Pune University) 

- F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) 

การอบรม ไม่มี 

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 01/03/2554 - ปัจจบุนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ ไม่มี 

ประสบการณ์ในการทํางาน 

 

 

 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

- ไม่มี 

บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

- กรรมการ                   Aditya Birla Management Corporation Pvt.Ltd. 

- กรรมการ                   BGH Exim Ltd. 

- กรรมการ                   บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ 

- กรรมการ                   บจ. อดติยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการ                   บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภณัฑ์ 

- กรรมการ                   บจ. กราซมิ อินดสัตรีย์ ประเทศอินเดีย 

- กรรมการ                   Aditya Birla Science & Technology Co.,Ltd., India 

- - กรรมการ                 Domsjo Fabriker AB, Sweden 

- กรรมการ                   บจ. อดติยา กรุ๊ป เอบี ประเทศสวีเดน 

- กรรมการ                   บจ. เบอร์ลา่ ลาว พลัพ์ แอนด์ แพลนเทชัน่ ประเทศลาว 

- กรรมการ                   บจ. เบอร์ลา่ จิงเวย์่ ไฟเบอร์ ประเทศจีน 

- กรรมการ                   บ. เอวี แนคคาวคิ อิงค์ ประเทศแคนาดา 

- กรรมการ                   บ. เอวี เซลล์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 

- กรรมการ                   พีที อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย 

- กรรมการ                   บ. เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 

- กรรมการ                   Aditya Birla Grasun Chemicals (Fangcheggang) Ltd.,China 

การเข้าร่วมประชมุปี 2557-58 - คณะกรรมการบริษัท:  2/4 ครัง้ (เป็นกรรมการท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ) 

คณุสมบตัต้ิองห้าม ไม่มี 

 

2) ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คดิเป็น % ของหุ้นออกจําหน่าย 

1. นางราชาสรี เบอร์ล่า 0 0 

2. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  0 0 

3. นายคริสนา คสิชอร์ มาเฮชวาร่ี 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขนัหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท / กิจการ

อ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัท 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท /   

กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ือง 

 จํานวน ประเภทกรรมการ จดทะเบียน กบัธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1. นางราชาสรี เบอร์ล่า 1 กรรมการ 

บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค 

5 ไม่มี 

2. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  0 ไม่มี 0 ไม่มี 

3. นายคริสนา คสิชอร์ มาเฮชวาร่ี 0 ไม่มี 16 ไม่มี 

 
4) ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

รายช่ือของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือซึง่มีคณุสมบตั ิ

เป็นกรรมการอิสระ 

  นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 

- จํานวนหุ้น 

- สดัส่วนของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 

0 

0 

2. เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย 

ไม่มี 

 

3. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัทฯ/บริษัทใน

เครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิตบิคุคลท่ีอาจจะมี

ความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง 

หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไม่มี 

 

 - เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษา

กฎหมาย) 

ไม่มี 

 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/

บริการ/การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของ

รายการด้วย 

ไม่มี 

 

 


