
ประวัติย่อและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 
1) ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
 
 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า  (อายุ 52 ปี)  
ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู่ Adityayan, 20, Carmichael Road, Mumbai, India 
วุฒิการศึกษา - F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) 

- M.B.A. (London Business School) 
การอบรม  ไม่มี 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 07/06/2536 - ปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ 

เป็นลูกชายของนางราชาสรี เบอร์ล่า 

ประสบการณ์ในการทํางาน 
 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- ประธานกรรมการ      - บมจ. เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- กรรมการ                 - บจ. อินโดไทยซินเทติคส์ 
- กรรมการ                 - บจ. อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการ                 - บจ. ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ 
- กรรมการ                 - บจ. ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2561-62 - คณะกรรมการบริษัท:  0/4 คร้ัง (เป็นกรรมการท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) 
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 



 2. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ (อายุ 62 ปี)  
ตําแหน่งปัจจุบัน ไม่มี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู่ 2002-A-2002-B Springs-I, Island City Centre G.D. Ambedkar Marg,  

Dadar (East), India 
วุฒิการศึกษา - B.Tech. (Advanced Chemical Engineering), University of Nagpur, India 
การอบรม ไม่มี 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 21/07/2560 - ปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ในการทํางาน 
  

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- ไม่มี              
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- กรรมการ                 - Aditya Birla Management Corp.Pvt.Ltd.,India 
- กรรมการ                 - บจ. อดิตยา กรุ๊ป เอบี ประเทศสวีเดน 
- กรรมการ                 - บจ. เอวี กรุ๊ป เอ็นบี อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- กรรมการ                 - บจ. เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา 
- ประธานกรรมการ       - บจ. เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ ประเทศจีน 
- กรรมการ                 - Birla Carbon India Private Ltd., India 
- กรรมการ                 - Domsjo Fabriker AB, Sweden 
- กรรมการผู้จัดการ       - บจ. กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย 
- กรรมการ                 - บจ. พีที อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2561-62 - คณะกรรมการบริษัท:  2/4 คร้ัง (เป็นกรรมการท่ีมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) 
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. นายบีร์ กาปูร์ (อายุ 55 ปี)   
ตําแหน่งปัจจุบัน ไม่มี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู่ 52/98 ทาวเวอร์ปาร์ค ช้ัน 19 ห้อง 19ซี สุขุมวิท ซอย 3 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
วุฒิการศึกษา - B.Tech., M.Tech. (Chemical Engineering), Indian Institute of Technology, 

Kanpur, India 
- Ph.D. (Chemical Engineering), The City University of New York, USA 

การอบรม ไม่มี 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 21/07/2560 - ปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ในการทํางาน 
 
 
 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- ไม่มี  
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- กรรมการ                 - บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร ์
- กรรมการ                 - บจ. อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการ    
- กรรมการ    
- กรรมการ     
- กรรมการ          

- บจ. ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ 
- บจ. เบอร์ล่า จิงเว่ย์ ไฟเบอร์ ประเทศจีน 
- บจ. พีที อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย 
- บจ. พีที อินโด ลิเบอร์ตี้ เท็กซ์ไทล์ ประเทศอินโดนีเซีย 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2561-62 - คณะกรรมการบริษัท:  4/4 ครั้ง 
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มี 

 
2) ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นออกจําหน่าย 
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า   - - 
2. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ - - 
3. นายบีร์ กาปูร์  - - 

 
3) ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการท่ีแข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท / กิจการ
อ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท /  
กิจการที่แข่งขันหรือ

เกี่ยวเน่ือง 
 จํานวน ประเภทกรรมการ  กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า   1 ประธานกรรมการ 

บมจ. เบอร์ล่า คาร์บอน 
(ไทยแลนด์) 

4 ไม่มี 

2. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ 0 ไม่มี 9 ไม่มี 
3. นายบีร์ กาปูร์  0 ไม่มี 6 ไม่มี 

 
4) ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 -ไม่มี- 


