
ประวัตยิอและขอมลูทีเ่กีย่วของของผูทีไ่ดรบัการเสนอชือ่เปนกรรมการบรษิทั 

 

1) ประวัตย่ิอของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

 1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย  (อายุ 83 ปี)  

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

สญัชาต ิ อินเดีย 
ท่ีอยู ่ 40/49 แฟร์วิวทาวเวอร์ ชัน้ 20 ซอยสขุมุวิท 18 แขวงคลองเตย เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 

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

การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP# 21/2002), IOD 
ระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 01/02/2546 - ปัจจบุนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ ไมม่ี 
ประสบการณ์ในการทํางาน 
 

บริษัทท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการอิสระ         - บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 
บริษัทท่ีไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการ                     - บจ. อินโด ไทย ซินเทติคส์ 
- กรรมการ                     - บจ. ไทยอคริลคิ ไฟเบอร์ 
- กรรมการ                     - บจ. ไทย โพลฟีอสเฟตและเคมภีณัฑ์ 
- กรรมการ                     - บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

 

การเข้าร่วมประชมุปี 2560-61 - คณะกรรมการบริษัท:  4/4 ครัง้ 
คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ี 

 

 2. นายวนัิย สัจเดว (อายุ 83 ปี)  

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

สญัชาต ิ ไทย 
ท่ีอยู ่ ห้อง 25/22 รีเจนซี่คอร์ท ซอยสขุมุวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวฒันา  

กรุงเทพฯ 10110 
วฒุิการศกึษา Senior Cambridge 

การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP# 21/2002), IOD 
ระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 05/04/2537 - ปัจจบุนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ ไมม่ี 
ประสบการณ์ในการทํางาน 
  

บริษัทท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
- ไมม่ี              

บริษัทท่ีไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการ                     - บจ. อินโด ไทย ซินเทติคส์ 

 

การเข้าร่วมประชมุปี 2560-61 - คณะกรรมการบริษัท:  4/4 ครัง้ 
คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ี 

 

 

 

สิง่ทีส่งมาดวยลาํดบัที ่3 



 3. นายประบู นาเรนท์ มาตู้ (อายุ 84 ปี)   

ตําแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

สญัชาต ิ อินเดีย 

ท่ีอยู ่ 168/61 เพรสทีจทาวเวอร์ ห้อง 10-ดี ซอยสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

วฒุิการศกึษา - B.Tech. (Advanced Chemical Engineering), (University of Nagpur, 

India) 

การอบรม ไมม่ี 

ระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการ 14/11/2557 - ปัจจบุนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ ไมม่ี  

ประสบการณ์ในการทํางาน 

 

 

 

บริษัทท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- กรรมการอิสระ         - บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 

บริษัทท่ีไมไ่ด้อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

- ไมม่ี               
 

การเข้าร่วมประชมุปี 2560-61 - คณะกรรมการบริษัท:  3/4 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ี 

 

2) ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วนัที่ 31 มีนาคม 

2561) 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จาํนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นออกจาํหน่าย 

1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย 2,050 0.001 

2. นายวินยั สจัเดว 1,449,480 0.72 

3. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ 9,000 0.004 

 

3) ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการที่แข่งขนัหรือ

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท / 

กิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 
/  กิจการที่แข่งขนัหรือ

เกี่ยวเน่ือง 

 จาํนวน ประเภทกรรมการ จดทะเบียน กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

1. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย 1 กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 

4 ไมม่ ี

2. นายวินยั สจัเดว 0 ไมม่ี 1 ไมม่ี 

3. นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้ 1 กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยคาร์บอนแบลค็ 

0 ไมม่ ี

 

 

 

 

 



4) ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

  
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัต ิ
เป็นกรรมการอิสระ 

  นายไซยมั ซุนเดอร์ 
มาฮันซาเรีย 

นายวนัิย  
สัจเดว 

นายประบู  
นาเรนท์ มาตู้ 

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 

    - จํานวนหุ้น 

    - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

2,050 

0.001 

 

1,449,480 

0.72 

 

9,000 

0.004 

2. เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทยอ่ย 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

3. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัทฯ/

บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจจะมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 

2 ปีท่ีผา่นมา 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ

ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ/การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยืม

เงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

 

 


