
ประวตัยิอและขอมลูทีเ่กีย่วของของผูทีไ่ดรบัการเสนอชือ่เปนกรรมการบรษิทั 
 

1) ประวตัยิอของบคุคลที่ไดรบัการเสนอชือ่เปนกรรมการบรษิัทฯ 
 
 1. นางราชาสร ีเบอรลา  (อาย ุ72 ป)  

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริษัท 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอใหไดรับ
แตงตัง้ 

กรรมการ 

สัญชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู Adityayan, 20, Carmichael Road, Mumbai, India 
วุฒิการศึกษา - Bachelor of Arts, Chennai University, India 
การอบรม  ไมมี 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ 

10/10/2538 - ปจจุบัน 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการ 

เปนมารดาของนายกุมาร มังกาลัม เบอรลา 

ประสบการณในการทํางาน 
 

บริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย 
- กรรมการ         - บมจ. ไทยคารบอนแบล็ค 

บริษัทท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย 
- กรรมการ                    - บจ. อินโดไทย ซินเทติคส 
- กรรมการ                    - บจ. อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) 
- กรรมการ                    - บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ 
- กรรมการ                    - บจ. ไทยเปอรออกไซด 

 

การเขารวมประชุมป 2559-60 - คณะกรรมการบริษัท:  0/5 คร้ัง (เปนกรรมการท่ีมีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ) 
คุณสมบัติตองหาม ไมมี 

 
 2. นายดลิปิ ซงิห กอร (อาย ุ60 ป)  

ตําแหนงปจจุบัน ไมมี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอใหไดรับ
แตงตัง้ 

กรรมการ 

สัญชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู 2002-A-2002-B Springs-I, Island City Centre G.D. Ambedkar Marg,  

Dadar (East), India 
วุฒิการศึกษา - B.Tech., Chemical Engineering, Nagpur, India 
การอบรม ไมมี 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ 

ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการ 

ไมมี 

ประสบการณในการทํางาน 
  

บริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี              

บริษัทท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี               

 

การเขารวมประชุมป 2559-60 - คณะกรรมการบริษัท:  -ไมมี-  
คุณสมบัติตองหาม ไมมี 

  
 
 

สิง่ทีส่งมาดวยลาํดบัที ่3



3. ดร. บรี กาปรู (อาย ุ53 ป)   
ตําแหนงปจจุบัน ไมมี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอใหไดรับ
แตงตัง้ 

กรรมการ 

สัญชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู 47 ออคิด ทาวเวอร ชั้น 23 หอง 23เอ สุขุมวิท ซอย 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
วุฒิการศึกษา - B.Tech., Chemical Engineering, Indian Institute of Technology, India 

- M.Tech., Chemical Engineering, Indian Institute of Technology, India 
- Ph.D., Chemical Engineering, The University of New York, USA 

การอบรม ไมมี 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ 

ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
กรรมการ 

ไมมี 

ประสบการณในการทํางาน 
 
 
 

บริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี  
บริษัทท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย 
- กรรมการ                    - บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร 
- กรรมการ                    - บจ. อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) 
- กรรมการ                    - บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ 

 

การเขารวมประชุมป 2559-60 - คณะกรรมการบริษัท:  -ไมมี- 
คุณสมบัติตองหาม ไมมี 

 
2) ขอมูลการถอืหุนสามญัในบรษิัท ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) ของผูทีไ่ดรับการเสนอชือ่ (ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560) 

ผูทีไ่ดรับการเสนอชือ่ จํานวนหุน คดิเปน % ของหุนออกจาํหนาย 
1. นางราชาสรี เบอรลา 0 0 
2. นายดิลิป ซิงห กอร 0 0 
3. ดร. บีร กาปูร 0 0 

 
3) ขอมูลการดาํรงตาํแหนงกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน/บรษิัทอืน่ที่ไมใชบรษิทัจดทะเบียน/กจิการทีแ่ขงขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกิจ

ของกลุมบรษิัทฯ 

ผูทีไ่ดรับการเสนอชือ่ บรษิัทจดทะเบียน 
บรษิัท / กจิการ

อืน่ที่ไมใชบรษิัท 
การดาํรงตาํแหนงในบรษิัท /   

กิจการทีแ่ขงขนัหรอืเกีย่วเนือ่ง
 จํานวน ประเภทกรรมการ จดทะเบียน กับธรุกิจของกลุมบรษิทัฯ 
1. นางราชาสรี เบอรลา 1 กรรมการ 

บมจ. ไทยคารบอนแบล็ค 
4 ไมมี 

2. นายดิลิป ซิงห กอร 0 ไมมี 0 ไมมี 
3. ดร. บีร กาปูร 0 ไมมี 3 ไมมี 

 
4) ลักษณะความสมัพนัธของผูที่ไดรบัการเสนอชือ่ซึง่มคีุณสมบตัเิปนกรรมการอสิระ 
 -ไมมี 
 


