
ประวัติย่อและข้อมูลที่เก่ียวข้องของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

 

1) ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 

 1. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา (อายุ 77 ปี)   
ตําแหน่งปัจจุบัน ไม่มี 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาติ อินเดีย 
ท่ีอยู่ 25/22 โอเรียลเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
วุฒิการศึกษา - Bachelor of Arts (B.A.) 
การอบรม ไม่มี 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 09/09/2563 - ปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ 

ไม่มี 

ประสบการณ์ในการทํางาน 
 
 
 

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- กรรมการอิสระ - บมจ. เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) 
บริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
- ไม่มี                     

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563-2564 - คณะกรรมการบริษัท:  2/4 คร้ัง (ดํารงตําแหน่งเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 2/5 คร้ัง 

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มี 
 
 2. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ (อายุ 64 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 
- กรรมการ                 - 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 2563-2564 - คณะกรรมการบริษัท:  4/4 คร้ัง  
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มี 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 



 3. นายบีร์ กาปูร์ (อายุ 57 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 ไฟเบอร์ 
- 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 ลิเบอร์ต้ี เท็กซ์ไทล์ ประเทศอินโดนีเซีย 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563-2564 - คณะกรรมการบริษัท:  4/4 ครั้ง 
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มี 

 
2) ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564) 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นออกจําหน่าย 
1. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา 33,440 0.016 
2. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ - - 
3. นายบีร์ กาปูร์ 100 0.000 

 
3) ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/กิจการท่ีแข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท / กิจการ
อ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท /  
กิจการท่ีแข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ือง 
 จํานวน ประเภทกรรมการ  กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
1. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา 1 กรรมการอิสระ - ไม่มี 
2. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ - ไม่มี 9 ไม่มี 
3. นายบีร์ กาปูร์ - ไม่มี 6 ไม่มี 

 
 
 



4) ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
  ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
  นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา 

1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จํานวนหุ้น (หุ้น) 
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด (ร้อยละ) 

 
33,440 
0.016 

2. เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย 

ไม่มี 
 

3. มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปน้ีกับบริษัทฯ/บริษัท 
ในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ นิติบุคคลท่ี
อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

ไม่มี 
 

 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ไม่มี 
 

 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุ
ขนาดของรายการด้วย 

ไม่มี 
 

 
 


