
 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการจัดท าบญัชี และเลขานุการบริษัท 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                    

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/องคกร 

1 
 
 
 
 
 
 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
- ประธานกรรมการ 
   (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 
- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 19 กันยายน 2552 

69 - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร  
Delhi University ประเทศอินเดีย 

- หลักสูตร Role of the Director and the 
Board 2017, Institute of Directors (IOD) 
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี - พี่ชายของ นายอาลก โลเฮีย 
- บิดาของ นายอมิต โลเฮีย 

 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (14 แหง) 

2557 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2552 - 2559 

- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ (อาชีพหลัก) 
- Commissioner 
- President Commissioner 
- President Commissioner 
- President Commissioner 
- President Commissioner 
- President Commissioner 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- President Commissioner
ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

- Industries Chimiques Du Senegal S.A. 
- Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 
- Indorama Services UK Ltd. 
- PT. Irama Unggul  
- PT. Indorama Ventures Indonesia  
- PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
- PT. Indorama Polychem Indonesia 
- PT. Indorama Polypet Indonesia 
- PT. Indorama Petrochemicals  
- Indorama Commerce DMCC  
- Indorama Corporation Pte. Ltd   
- PT. Indo-Rama Synthetics Tbk  
- Indorama Eleme Petrochemicals Limited  
- Indorama Group Holdings Limited  

องคกรอื่น 

ไมมี 

 
 

  

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงานบริษัท/กิจการ/องคกร 

2 นายอาลก โลเฮีย 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการ
ดานความยั่งยืน  และการ
บริหารความเสี่ยง 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุมบริษัทฯ (อาชีพหลัก) 

- (กรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามตามหนังสือ
รับรอง) 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง  
 19 กันยายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ประเทศไทย 

- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร Delhi University 
ประเทศอินเดีย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 65/2007 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 

 
 

 

  

1,000,010 หุน 
(0.018%) 

- คูสมรสของนางสุจิตรา  
โลเฮีย 

- นองชายของนายศรี     
ปรากาซ โลเฮีย 

- บิดาของนายยาโชวาดัน 
โลเฮีย 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (24 แหง) 

2559 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2551 – ปจจุบัน 
2547 – ปจจุบัน 
2540 – ปจจุบัน 
2539 – ปจจุบัน 
2555 – 2561 
2552 – 2561 
2551 – 2561 
2547 – 2561  
2544 - 2561 
2537 – 2561 
2530 - 2561 
2550 - 2559 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- Commissioner 
- กรรมการ 
- Commissioner 
- Commissioner 
- Commissioner 
- Commissioner 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

- Viraa Limited 
- Capialla Limited  
- Aurelius Holdings Limited 
- Vega Aviation Limited  
- Brookgrange Investments Limited  
- PT. Indorama Polypet Indonesia  
- Auctus Holdings Limited  
- PT. Indorama Polychem Indonesia  
- PT. Indorama Petrochemicals  
- PT. Indorama Ventures Indonesia 
- PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส  
- บจ. บีคอน เคมีคอลส  
- Canopus International Limited  
- VOX Investment Limited  
- บจ. เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด)  
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส 
- บจ. อินโดรามา ปโตรเคม 
- บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส 
- บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส 
- บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด) 
- บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส 
- บจ. ออรัส สเปเชียลลิตี้  
- บจ. ไครโอวิวา (ประเทศไทย)  

องคกรอื่น 

ไมมี 

 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงานบริษัท/กิจการ/องคกร 

3 นางสุจิตรา โลเฮีย 
- กรรมการบริหาร  

(อาชีพหลัก) 
- ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอ
สังคม 

- รองประธานเจาหนาที่
บริหารกลุมบริษัทฯ 

- (กรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามตามหนังสือรับรอง) 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
   19 กันยายน 2552 
 
 

57 - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร Delhi 
University, ประเทศอินเดีย 

- Owner President Management Program, 
Harvard Business School 

- หลักสูตร Capital Market  Academy 
Leadership Program สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุนที่ 14 ประเทศไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 108/2014 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 

 

ไมมี 
(ถือหุนโดยคูสมรส 
1,000,010 หุน คิด
เปน 0.018%) 

- คูสมรสของนายอาลก    
โลเฮีย 

- มารดาของนายยาโชวาดัน 
โลเฮีย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (25 แหง) 

2562 – ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2551 – ปจจุบัน 
2547 – ปจจุบัน 
2540 – ปจจุบัน 
2539 – ปจจุบัน 
2555 – 2561 
2554 – 2561 
2551 – 2561 
2547 – 2561 
2544 - 2561 
2537 – 2561 
2530 – 2561 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- Commissioner 
- Commissioner 
- Commissioner 
- Commissioner 
- Commissioner 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ  
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- Volta Circle Limited 
- Viraa Limited 
- Capialla Limited 
- QAMA Investments Limited 
- Aurelius Holdings Limited 
- Vega Aviation Limited 
- Brookgrange Investments Limited 
- Auctus Holdings Limited 
- PT. Indorama Polychem Indonesia  
- PT. Indorama Petrochemicals  
- PT. Indorama Ventures Indonesia 
- PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
- PT. Indorama Polypet Indonesia  
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส  
- บจ. บีคอน เคมีคอลส  
- Canopus International Limited  
- VOX Investment Limited  
- บจ. เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด)  
- บจ. อินโดรามา ปโตรเคม 
- บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส 
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส 
- บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส 
- บจ. เอเชีย เพ็ท (ไทยแลนด)  
- บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส  
- บจ. ออรัส สเปเชียลลิตี้ 

องคกรอื่น (1 แหง) 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงานบริษัท/กิจการ/องคกร 

2562 – ปจจุบัน -    ประธาน -  มูลนิธิไอวีแอล 

 

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

  

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ
และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 
บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงานบริษัท/กิจการ/องคกร 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอมิต โลเฮีย 
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
- วันที่ไดรับแตงตั้ง  
 19 กันยายน 2552 

47 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรและการเงิน    
Wharton School of Business ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ไมมี              - บุตรชายของนายศรี      
ปรากาซ โลเฮีย 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (15 แหง) 

2559 - ปจจุบัน 
2557 -  ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
 
2555 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2549 – ปจจุบัน 
2547 – 2564 
 

2552 – 2561 
2559 – 2561 
2553 - 2562 

- กรรมการ (อาชีพหลัก) 
- รองประธานกรรมการ 
- Vice President 

Commissioner 
- รองประธานกรรมการ 
- Commissioner 
- Commissioner 
- Commissioner 
- Commissioner 
- Commissioner 
- รองประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ  
- กรรมการ 
 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- Indorama Services UK Ltd. 
- Indorama Chimiques Du Senegal S.A. 
- PT. Indo-Rama Synthetics Tbk 
 
- Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 
- PT. Indorama Ventures Indonesia 
- PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
- PT. Indorama Polychem Indonesia 
- PT. Indorama Polypet Indonesia  
- PT. Indorama Petrochemicals  
- Indorama Corporation Pte. Ltd. 
- Indorama Eleme Petrochemicals Limited 
-  IRS Universal Pte. Ltd.  

(ชื่อเดิมคือ Isin International Pte. Ltd.) 

- UIB Insurance Brokers (India) Private Ltd. 
- Indorama Group Holdings Limited 
- Indorama Commerce DMCC 

องคกรอื่น 
ไมมี 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

5. นายยาโชวาดัน โลเฮีย 
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการดานความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานความยั่งยืน  
(อาชีพหลัก) 

- (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง) 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
24 เมษายน 2562 

 
 
 

34 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรและการจัดการ
เชิงธุรกิจ Warwick Business School, 
Warwickshire ประเทศอังกฤษ 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    
    (IOD) ประเทศไทย 
 หลักสูตร Directors Certification Program   

(DCP) รุนที่ 214/2015 
 

ไมมี  -  บุตรชายของนายอาลก  
    โลเฮีย และนางสุจิตรา  
    โลเฮีย 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แหง) 
2558 – ปจจุบัน  -     ประธานกรรมการ - บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่น (10 แหง) 

2564 – ปจจุบัน 
 
2561 – ปจจุบัน 
 
2561 – ปจจุบัน 
2561 – ปจจุบัน 
 
2561 – ปจจุบัน 
2561 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2561 – 2563  

- Commissioner  
 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 
- กรรมการ 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- PT. Indorama Ventures Sustainable Solutions 
     Indonesia 

- Medco Plast Co. for Packing & Packaging 
systems (S.A.E.) 

- บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จํากัด 

(มหาชน) 
- บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด 
- บริษัท ทีพีที ปโตรเคมีคอลส จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จํากัด 
- บริษัท บีคอน เคมีคอลส จํากัด 
- บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จํากัด 
- บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส จํากัด 

 

องคกรอื่น 

ไมมี 

 

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/องคกร 

6 นายดีลิป กุมาร อากาวาล 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการดานความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง 

- ประธานเจาหนาที่
บริหารธุรกิจ Combined 
PET, IOD และ Fibers 
(อาชีพหลัก) 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานการเงิน (รักษาการ
ชั่วคราว) 

- (กรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามตามหนังสือ
รับรอง) 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
       27 เมษายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร University of 
Udaipur ประเทศอินเดีย 

- Chartered  Accountant, The Institute of 
Chartered  Accountants of India 
ประเทศอินเดีย 

- Cost  Accountant  Institute of Cost & 
Management  Accountants of India 
ประเทศอินเดีย 

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท The Institute of 
Company Secretaries  of India (ICSI) 
ประเทศอินเดีย 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุนที่ 65/2007 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 182/2013 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 

- หลักสูตร E-learning CFO Orientation 
Accounting and Financial Preparation 
(CFO’s Orientation Course) ศูนย
สงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ป 
2564 

555,959 หุน 
(0.010%) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี  

บริษัทอื่น (66 แหง) 

2564 – ปจจุบัน 
2564 – ปจจุบัน 
2564 – ปจจุบัน 
2564 – ปจจุบัน 
 
 
2563 – ปจจุบัน 
2563 – ปจจุบัน 
2563 – ปจจุบัน 
2563 – ปจจุบัน 
2562 – ปจจุบัน 
 
2562 – ปจจุบัน 
2562 – ปจจุบัน 
2562 – ปจจุบัน 
2562 – ปจจุบัน 
2561 – ปจจุบัน 
2561 – ปจจุบัน 
2561 – ปจจุบัน 
2560 – ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
 
2559 – ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 

- กรรมการ 
- ผูจัดการ 
- ประธานกรรมการ 
- Non-Executive/ 

Non-Independent 
Director 

- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- ผูจัดการ 
- กรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 

 
- ประธานกรรมการ 
- ผูจัดการ 
- ผูจัดการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 

- Indorama Ventures Sustainable Recycling LLC 
- Huvis Indorama Advanced Materials, LLC 
- Avgol Industries 1953 Ltd. 
- Indo Rama Synthetics (India) Limited 

 

 

- Indorama Ventures Recycling Poland Sp. Z.o.o. 
- Indorama Ventures Propylene Oxides LLC 
- Indorama Ventures Oxides International LLC 
- Indorama Ventures Oxides Australia PTY Limited 
- Indorama Ventures Sustainable Solutions 

Fontana, Inc. 
- Indorama Ventures Oxides LLC 
- PT. Indorama Petrochemicals 
- Indorama Loop Technologies LLC 
- Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC 
- Indorama Ventures Polimeros S.A. 
- IVL Dhunseri Polyester Company S.A.E. 
- Indorama Ventures Corpus Christi Holding LLC 
- Indorama Ventures Exporter Inc. 
- IVL Dhunseri Petrochem Industries Private 

Limited 
- Indorama Ventures Quimica S.L.U. 
- Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC 
- Indorama Ventures Olefins LLC 
- Indorama Ventures Northern Investments Inc. 
- Indorama Ventures Gestion Inc. 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/องคกร 

 
2557 – ปจจุบัน 
 
2557 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
2554 – ปจจุบัน 
 
2554 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 
2547 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
2544 – ปจจุบัน 

 
- ประธานกรรมการ 
 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการผูจัดการ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูจัดการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 

- Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim 
Şirketi 

- Indorama Ventures Adana PET Sanayi Anonim  
Şirketi  

- Indorama Ventures Ecomex, S. de R.L. de C.V. 
- บจ. อินโดรามา เวนเจอรส โกลบอล เซอรวิสเซส 
- Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc. 
- PT. Indorama Polypet Indonesia  
- Indorama Ventures Logistics  LLC  
- Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC 
- Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd. 
- PT. Indorama Ventures Indonesia 
- PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
- Indorama Ventures Poland Sp. Z o.o. 
- StarPet Inc.  
- Auriga Polymers Inc.  
- IVL Holding S. de R.L. de C.V.   
- Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. 

de C.V.  
- Indorama Ventures Polycom S. de R.L. de C.V. 
- Indorama PET (Nigeria) Ltd.  
- IVL Belgium N.V.  
- บจ. อินโดรามา ปโตรเคม  
- บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส  
- Indorama Polymers Rotterdam B.V.  
- Indorama Polymers Workington Limited  
- Indorama Holdings Rotterdam B.V.  
- AlphaPet Inc.  
- UAB Indorama Holdings Europe 
- UAB Indorama Polymers Europe 
- บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส  
- UAB Orion Global PET 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/องคกร 

2539 – ปจจุบัน 
2557 – 2564 
 
2554 – 2564 
2554 – 2564 
2554 – 2564 
 
2561 - 2562 
2558 – 2560 
2558 - 2560 
2553 – 2560 
2558 – 2559 
2558 - 2559 
2557 – 2559 
2557 – 2559 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 

 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 

 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- President 
- President 

- บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด)  
- บจ. เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด)  
- Indorama Ventures Ecomex Services, S. de R.L. 

de C.V.  
- KP Equity Partners Inc.  
- Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V. 
- Indorama Ventures Servicios Corporativos, S. de 

R.L. de C.V. 
- Indorama Ventures Brazil Participacoes S.A. 
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส โพลีเมอรส (ระยอง) 
- Micro Polypet Private Ltd. 
- UAB Ottana Polimeri Europe 
- Sanchit Polymers Private Ltd. 
- Eternity Infrabuild Private Ltd. 
- Indorama Ventures USA LLC 
- Indorama Ventures Polyholding LLC 

องคกรอื่น 

ไมมี 

 

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/องคกร 

7 นายอุเดย พอล ซิงห กิล 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการดานความยั่งยืน

และการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

ดานกลยุทธ 
- (อาชีพหลัก) 
- (กรรมการผูมีอํานาจ 
- ลงนามตามหนังสือ

รับรอง) 
- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 27 เมษายน 2554 
 
 
 
 

68 - MBA (Marketing Management), College 
of Basic Sciences, PAU, Ludhiana, 
Punjab ประเทศอินเดีย 

- ทุน Fulbright (International Trade) 
University of California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 95/2012 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 182/2013 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 

183,336 หุน 
(0.003%)  

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (22 แหง) 

2560 – ปจจุบัน 
 
2562 – 2564 
2562 – 2564 
2561 – 2564 
2561 – 2564 
2560 – 2564 
 
2560 – 2564 
 
2559 – 2564 
 
2558 – 2564 
 
2558 – 2564 
 
2558 – 2564 
2557 – 2564 
2557 – 2564 
2556 – 2564 
 
2554 – 2564 
2554 – 2564 
2554 – 2564 
2554 – 2564 
2554 – 2564 
2554 – 2564 

- กรรมการ 
 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ  
 
- ประธานกรรมการ 
 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 

 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- CEO 
 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- Glanzstoff Industries S.A. (ชื่อเดิมคือ Glanzstoff 
Industries A.G.) 

- Sinterama S.p.A. 
- Indo Rama Syntetics (India) Limited 
- Wellman Neufchateau Recyclage S.A. 
- Avgol Industries 1953 Ltd. 
- Performance Fibers Operations México, S. de 

R.L. de C.V.           
- Performance Fibers Services, S. de R.L. de 

C.V.                                                             
- Performance Fibers (Kaiping) No.3 Company 

Limited 
- Performance Fibers (Kaiping) Company 

Limited 
- Performance Fibers (Kaiping) No.2 Company 

Limited 
- Performance Fibers (Hong Kong) Limited 
- PHP Fibers GmbH  
- PHP Fibers Inc.  
- Indorama Germany GmbH (ชื่อเดิมคือ Trevira 

Holdings GmbH) 
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส 
- PT. Indorama Polychem Indonesia 
- PT. Indorama Ventures Indonesia 
- PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
- KP Equity Partners Inc.  
- Wellman International Limited 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/องคกร 

2555 – 2561 
2554 – 2561 
 

- กรรมการ 
- ผูจัดการ 
 

- FiberVisions Corporation  
- Indorama Ventures Performance Fibers 

Holdings USA LLC 

องคกรอื่น (2 แหง) 

2563 – ปจจุบัน 
2563 - ปจจุบัน 
 

- กรรมการ 

- Advisory Board 
- International Textile Manufacturers Federation 
- โครงการวิจัย "BIOTEXFUTURE” ของ RWTH 

Aachen University และ Adidas AG 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/องคกร 

8    นายซันเจย อาฮูจา 
- กรรมการบริหาร 
- รักษาการประธาน
บริหารกลุมธุรกิจ 
Combined PET 
 (อาชีพหลัก) 

- (กรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามตามหนังสือ
รับรอง) 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
13 พฤศจิกายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 - Chartered Accountant, The Institute 
of Chartered Accountants of India 
ประเทศอินเดีย 

- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุนที่ 175/2013 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเทศไทย 

- หลักสูตร E-learning CFO Refresh, 
Training for Continuing Accounting 
Knowledge (CFO’s Refresh Course) 
ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน 
(TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(SET) ป 2563 

- หลักสูตร E-learning CFO Orientation 
Accounting and Financial Preparation 
(CFO’s Orientation Course) ศูนย
สงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
ป 2563 

- หลักสูตรการเงินพื้นฐาน ศาสตรที่นัก
บัญชีรุนใหมควรรู สถาบันอบรมบัญชี ซีพี
ดี ติวเตอร ป 2564 

 
 

132,697 หุน 
(0.002%) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (17 แหง) 

2562 – ปจจุบัน 
 
2562 – ปจจุบัน 
 
2561 – ปจจุบัน 
2561 – ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2558 – ปจจุบัน 
2557 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2556 – ปจจุบัน 
2555 – ปจจุบัน 
2561 – 2563 
2557 – 2563 
 
2555 - 2563 
2558 – 2562 
 
2559 - 2560 
2558 - 2560 

- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 

- Indorama Ventures Global Shared Services Private 
Limited 

- Indorama Ventures Oxides Ankleshwar Private 
Limited 
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอรส 

- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส  
- IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited 
- บจ. อินโดรามา ปโตรเคม 
- บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส 
- IVL Belgium N.V. 
- บจ. อินโดรามา เวนเจอรส โกลบอล เซอรวิสเซส 
- Indorama Ventures Europe B.V. 
- IVL Singapore Pte. Ltd. 
- บจ. อินโดรามา โฮลดิ้งส 
- Indorama Ventures Adana PET Sanayi Anonim 

Şirketi 
- Indo Polymers Mauritius Limited 
- Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim 

Şirketi 
- Micro  Polypet  Private Limited 
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส โพลีเมอรส (ระยอง) 

 

องคกรอื่น 

ไมมี 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม จํานวนหุนที่ถือ
และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 
บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงานบริษัท/กิจการ/องคกร 

9 นายระเฑียร ศรีมงคล 
-  ประธานกรรมการอิสระ 
- รองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
   ตรวจสอบ  
- กรรมการดาน 
   ความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
   19 กันยายน 2552 
 
 

62 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย 

- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย 

- ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย”สําหรับนัก
บริหารระดับสูง (รุนที่ 9) สถาบันพระปกเกลา 
ประเทศไทย 

- ปริญญาบัตร หลักสูตร “การปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุน 
51/21)” วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประเทศไทย 

- หลักสูตร Capital Market  Academy 
Leadership Program รุนที่ 11 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ประเทศไทย 
 หลักสูตร Director Certificate Program 

(DCP) รุนที่ 8/2001  
 หลักสูตร Role of the Chairman 

Program รุนที่ 19/2008  
 หลักสูตร Financial Statements 

         Demystified for Director รุนที่ 1/2009 

991,400 หุน 
(0.018%) 

 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น (4 แหง) 

2564 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2555 – ปจจุบัน 
 
2561 – 2564 
 
 
 
 
2556 - 2563 
 
 

- ประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการลงทุน ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนและ
กรรมการมีอํานาจ 

- กรรมการ และประธาน
เจาหนาที่บริหาร (อาชีพหลัก) 

- กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน  

- กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

- บมจ. เอ็กซสปริง แคปปตอล 
 
 
 
 

- บมจ. บัตรกรุงไทย 
 
- บมจ. ไรมอน แลนด 
 
 
 
 
- บมจ. วันทูวัน คอนแทคส  
 

บริษัทอื่น (5 แหง) 

2564 – ปจจุบัน 
2564 – ปจจุบัน 
 
2564 – ปจจุบัน 
 
2564 – ปจจุบัน 
 
2564 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ และกรรมการ
มีอํานาจ 
ประธานกรรมการ และกรรมการ
มีอํานาจ 
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการมีอํานาจ 
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการมีอํานาจ 

- บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด 
- บริษัท เอ็กซสปริง ดิจิทัล จํากัด 

 
- บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็กซสปริง เอ เอ็ม ซี 
จํากัด 

- บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 
 

- บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็กซสปริง 
จํากัด 

องคกรอื่น (3 แหง) 

2562 – 2564 
2561 – 2564 
2560 – 2564 

- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- อุปนายกสมาคม 

- ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
- การยาสูบแหงประเทศไทย 
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

10 นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหา พิจารณา
คาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 19 กันยายน 2552 
 
 
 

72 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก 
จังหวัดลําปาง ประเทศไทย 

- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 64/2005 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศ
ไทย 

 

4,534,932 หุน 
(0.081%) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 บริษัท เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปน 1 บริษัท) 

ปจจุบัน 
 
 
ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการ
จัดการ (อาชีพหลัก) 

- กรรมการ 

- บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล และบริษัทยอย 
 
 
- NH Hotel Group S.A. 

บริษัทอื่น (42 แหง) 

ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น และบริษัทยอย 
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทยอย 
- บมจ. โรงแรมราชดําริ และบริษัทยอย 
- บริษัท แปซิฟกครอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

องคกรอื่น 

ไมมี 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

11 ดร.ศิริ การเจริญดี 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหา พิจารณา
คาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
   27 เมษายน 2553 
 
 
 
 

74 - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) 
Monash University ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2, 1st division) 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Sydney 
ประเทศออสเตรเลีย 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ประเทศไทย 
 หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 4/2003  
 หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 60/2005 
 หลักสูตร Audit Committee Program 

รุนที่ 6/2005  
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 

5/2007 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- หลักสูตร Advanced Management Program 

(AMP)  รุนที่ 113/1995 Harvard Business 
School 

 

ไมมี ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น (5 แหง) 
2542 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2558 – 2561 
 
 
2557 – 2561 
 
2543 – 2561 
 
 
2543 – 2560 

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการการลงทุน และ
ประธานกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- กรรมการอิสระ กรรมการ  ตรวจสอบ 
และประธาน กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และ
พิจารณาคาตอบแทน และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 
 
 
 
 
- บมจ. ไรมอนดแลนด 
 
 
- บมจ. สมิติเวช 
 
- บมจ. โพสต พับลิชชิง   
 
 
- บมจ. น้ํามันพืชไทย  

บริษัทอื่น (3 แหง)  

2562 – ปจจุบัน 
 
2559 – ปจจุบัน 
 
 
2546 – ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ 
ประธานกรรมการสรรหา (อาชีพหลัก) 

- บมจ. นวเวช อินเตอรเนชั่นแนล 
 

-  บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด 
 
 

- บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด  

องคกรอื่น (3 แหง) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

2561 – ปจจุบัน 
 
 
 
2546 – ปจจุบัน 
 
 
2553 – 2560 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และประธาน
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

- คณะกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลง
และประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 

- อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน
และงบประมาณ 

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

 
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

12 นายคณิต สีห 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการสรรหา พิจารณา
คาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ 

-  กรรมการดานความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
   27 เมษายน 2553 
 
 

 71 - MBA, Finance and Quantitative Method, 
University of New Orleans, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญ
ทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) ป 2003 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

- หลักสูตร Global Leadership 
Development Program (GLDP) ป 2004 
International Centre for Leadership in 
Finance (ICLIF) ประเทศไทย 

- หลักสูตร Capital Market Academy 
Leadership Program รุนที่ 9 ป 2009 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย  

- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุน
ที่ 16 ป 2019 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

- หลักสูตร Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุนที่ 36 ป 2020 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประเทศไทย 

300,000 หุน 
(0.005%) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แหง) 

2541 – ปจจุบัน 
 
2561 - 2563 

- รองผูจัดการใหญ  
(อาชีพหลัก) 

- กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

-  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
 

-  บมจ. ไทยออยล 
 

บริษัทอื่น (4 แหง)

2543 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2542 – ปจจุบัน 
2543 - 2562 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส  
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส 
- บมจ. ทีพีที ปโตรเคมิคอลส 
- บจ.บางกอกอินดัสเทรียลแกส 

องคกรอื่น

ไมมี 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

13 นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา 
- กรรมการอิสระ 
-  ประธานกรรมการสรรหา 
พิจารณาคาตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการ 

- กรรมการดานความยั่งยืน
และการบริหารความเสี่ยง 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
   20 ตุลาคม 2557 
 
 
 

67 - Master of Science Industrial 
Engineering and Engineering 
Management มหาวิทยาลัย Stanford, 
Stanford  แคลิฟอรเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- Bachelor of Science Civil 
Engineering, University of the Pacific 
Stockton แคลิฟอรเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ประเทศไทย 

    หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 196/2014  

   หลักสูตร Strategic Board Master Class 
   (SBM) รุนที่ 3/2018 
 

750,000 หุน 
(0.013%) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แหง)
2559 – ปจจุบัน 
 
 
2558 – ปจจุบัน 

- กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล และประธาน
กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

- บมจ. บางกอก โพสต  
 
 
- บมจ. บูทิค คอรปอเรชั่น 

 

บริษัทอื่น  

ไมมี 

องคกรอื่น 

ไมมี 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือและ

สัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

14 นายเทวินทร วงศวานิช  
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการดานความ
ยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
      24 เมษายน 2562 

63 - ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

- ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ประเทศไทย 

- ปริญญาโท M.Sc (Petroleum 
Engineering) University of Houston 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท M.Sc (Chemical 
Engineering) Rice University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเคม)ี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท   
ไทย  (IOD) ประเทศไทย 

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 21/2002 
 หลักสูตร Financial Statement for Directors 
(FSD) รุนที่ 6/2009 
 หลักสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุนที่ 13/2011 
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) รุนที่ 15/2015  
 หลักสูตร Ethical Leadership Program 
(ELP) รุนที่ 7/2017 
- หลักสูตร Senior Executive Program 

(SEP) รุนที่ 7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

100,000 หุน 
(รอยละ 0.002) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น (4 แหง) 

2562 – ปจจุบัน 
 
 
2562 – ปจจุบัน 
 
 
 
2558 – 2561 
 
 
 
2558 – 2561 

- รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

-   กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการ กํากับดูแล
กิจการที่ดี 

-   กรรมการ เลขานุการ
คณะกรรมการ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ 

-   ประธานกรรมการ 

- บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร 
 
 
- บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน 

 
 
 

- บมจ. ปตท. 
 
 
 
- บมจ. ไออารพีซี 

บริษัทอื่น (1 แหง)  

  2562 – ปจจุบัน - ประธานกรรมการ - บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย) 

องคกรอื่น (17 แหง) 

2563 – ปจจุบัน 
 
 
2563 – ปจจุบัน 
2563 – ปจจุบัน 
 
 
2562 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2562 – ปจจุบัน 
 
 

- กรรมการ 
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการและประธาน

อนุกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
ประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ (กพข.) 
(อาชีพหลัก) 

- ประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาศักยภาพดานการ
แขงขันของตลาดทุน 

- คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG 
Economy) 

- สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  

 
 

- สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

 
 

 
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือและ

สัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

- หลักสูตร Program for Global Leadership 
(PGL) รุนที่ 3 Harvard Business School 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนัก
บริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 10 สถาบัน
พระปกเกลา 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุน 6 ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนที่ 22
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บยส.) รุน 16 สํานักงานศาล
ยุติธรรม 

- หลักสูตรวุฒิบัตรการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 7 
สถาบันพระปกเกลา 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุนที่ 3/2556 สถาบัน
วิทยาการพลังงาน 

2562 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2557 - ปจจุบัน 
 
2554 – ปจจุบัน 
2562 – 2563 
 
2559 – 2562 
2557 – 2562 
 
 
2560 – 2561 
2560 – 2561 
2559 – 2561 
2558 - 2561 
 
2558 – 2560 
 
2557 - 2561 

- ประธานคณะกรรมการ
บริหารหนวยบริหารและ
จัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ (พบข.) 

- กรรมการใน Board of 
Trustees 

- สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส 
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
- นายกสภามหาวิทยาลัย 
- ประธานกรรมการศูนยเพื่อ  

การพัฒนาความสามารถใน
การแขงขัน 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการ 

 
- นายกสมาคม 
 
- กรรมการ 

- สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ 

 
 
 
- สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) 

 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการ

มหาชน 
- สถาบันวิทยสิริเมธี 
- สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) 

 
 

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
- คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (กวทช.) 
- สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระ

บรมราชูปถัมภ (สนจ.) 
- คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ (กพข.) 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ
และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 
บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

15 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 
- กรรมการอิสระ  
- กรรมการสรรหา พิจารณา

คาตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการ 

- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
30 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

60 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรีดานการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 
รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศ
ไทย 

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ประเทศไทย 
 หลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุนที่ 0/2000 
 หลักสูตร The Role of The Chairman 

Program (RCP) รุนที่ 30/2013 
 หลักสูตร The Role of The 

Compensation Committee Program 
(RCC) รุนที่ 16/2013 

 หลักสูตร Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุนที่ 36/2020 

 หลักสูตร Directors Leadership 
Certification Program (DLCP) รุนที่ 
0/2020 (Dry Run) 

 
  

ไมมี ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แหง) 
2562 – ปจจุบัน 
 
2559 – ปจจุบัน 
 
 

- กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการบริหาร (อาชีพ
หลัก) 

- บมจ. เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 
 
- บมจ. แม็คกรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 

บริษัทอื่น (2 แหง) 

2561 – ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการ 
 

- บมจ. บูโอโน (ประเทศไทย)  
- บจ. ทอป ที 2015 
 

องคกรอื่น (5 แหง) 

2564 – ปจจุบัน 
2561 - ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
2559 – ปจจุบัน 
2559 - 2560 
 

- กรรมการอุทธรณ 
- กรรมการ 
- กรรมการและเหรัญญิก 
- กรรมการธรรมาภิบาล 
- ที่ปรึกษา 

-  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
-  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  มูลนิธิรากแกว 
-   ธนาคารแหงประเทศไทย 
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

16 ดร. ฮาราลด ลิงค 
- กรรมการอิสระ 
- วันที่ไดรับแตงตั้ง 
 1 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

67 - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(การจัดการ) สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย ประเทศไทย 

- Master of Business Administration, 

University of St. Gallen Switzerland, 

ประเทศสวิตเซอรแลนด 

- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประเทศไทย ป 2560 

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกัน

ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) 

(รุน 17) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

(วปอ.) ป 2547 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน 11 สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการ

พลังงาน (วพน.) รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการ

พลังงาน 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการ

พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

2,000,000 หุน 
(0.036%) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น (3 แหง) 

2553 – ปจจุบัน 
 
 
 
2536 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
2561 – 2563 
 
2541 - 2563 

- กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนและ
สรรหากรรมการ 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานคณะกรรมการ
จัดการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (อาชีพหลัก) 

- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 
 

- บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 
 
 
 
- บมจ. บี.กริม เพาเวอร 

 
 
 
 

- บมจ. บี.กริม เพาเวอร 
 

- บมจ. ปูนซีเมนต นครหลวง 

บริษัทอื่น (101 แหง) 

ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 1 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 3 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 4 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 5 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 1 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 2 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 5 จํากัด 
- บริษัท อมตะ ซิตี้ ระยอง จํากัด 
- บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 1 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร 2 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 1 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (แหลมฉบัง) 2 จํากัด 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

(วธอ.) รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

- การปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการ

ขับเคลื่อนเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(หลักสูตรอบรมภายใน) โดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ป 

2563 
 

ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (อางทอง) 2 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (อางทอง) 3 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (อูตะเภา) จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (ชลบุรี) 2 จํากัด 
- บริษัท อมตะ เพาเวอร (ระยอง) จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร เซอรวิส จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (บอวิน) 2 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร โฮลดิ้ง (แหลมฉบัง) 

จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด 
- บริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร เพาเวอร จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เสนา โซลาร เพาเวอร จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร เซอรวิส จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (ดับบลิวเอชเอ) 1 จํากัด 
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร เอสพีวี 1 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอรเซอรวิส (แหลมฉบัง) 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริมแอนโก จํากัด 
- บริษัท บี.กริม แอรคอนดิชั่นนิ่ง จํากัด 
- บริษัท บี.กริม แอรคอนดิชั่นนิ่ง โฮลดิ้ง จํากัด 
- บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค บิลดิ้ง จํากัด 
- บริษัท บี.กริม อัลมา ลิงค บิลดิ้ง เซอรวิสเซส 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริม คันทรี คลับ จํากัด 
- บริษัท บี.กริม ดร. เกฮารด ลิงค บิลดิ้ง จํากัด 
- บริษัท บี.กริม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
- บริษัท บี.กริม อินเตอรแนชั่นแนล เซอรวิส จํากัด 
- บริษัท บี.กริม จอยน เว็นเจอร โฮลดิ้ง จํากัด 
- บริษัท บี.กริม มารีไทม จํากัด 
- บริษัท บี.กริม มัลติ โปรดักส จํากัด 
- บริษัท ฮามอน บี.กริม จํากัด 
- บริษัท เอช แอนด โก จํากัด 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บริษัท พุดนํ้า จํากัด 
- บริษัท อนาคต จํากัด 
- บริษัท บี.กริม คูลลิ่ง จํากัด 
- บริษัท ลิงค แมนูแฟคเจอริ่ง 1999 จํากัด 
- บริษัท นิวโกมารเก็ตติ้ง จํากัด 
- บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จํากัด 
- บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอรต แอนด อินดัสเตรียล 

ซัพพลายส จํากัด 
- บริษัท เอื้องนาง จํากัด 
- บริษัท เอื้องสาย จํากัด 
- บริษัท กริม อินสตอลเลชั่น เซอรวิสเซส จํากัด 
- บริษัท บี. กริม เฮ็ลธแคร จํากัด 
- บริษัท ไบโอมอนเด (ประเทศไทย) จํากัด 
- บริษัท พิมาลัย รีสอรท แอนด สปา จํากัด 
- บริษัท เมทัลเวิรค เซอรวิสเซส จํากัด 
- บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 
- บริษัท บี.กริม แบบคอค เพาเวอร จํากัด 
- B.Grimm Energy Investments Corporation 
- B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 
- B.Grimm Industrial Investments 

Corporation 
- B.Grimm Investments Pte. Ltd. 
- Amata Power (Bien Hoa) Limited 
- Viet Thai Solar Joint Stock Company 
- B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (เอไออี-เอ็มทีพี) จํากัด 
- บริษัท รามคําแหง 191 จํากัด  
- บริษัท อหิงสา เคทีเค จํากัด 
- บริษัท ซีเมนส เอนเนอรยี่ จํากัด 
- บริษัท วสุธารา จํากัด 
- บริษัท เซฟวิ่งสเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
- บริษัท โซลารวา จํากัด 
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ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 

 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บริษัท ทีพีเอส คอมเมอรเชี่ยล จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร 1 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร 1 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร 2 จํากัด 
- บริษัท เดอะ ยูนิซัส กรีน พาวเวอร จํากัด 
- บริษัท ไทย วินด เพาเวอร (มุกดาหาร) จํากัด 
- บริษัท บอทองวินดฟารม จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (ชนแดน) จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (ชะอํา) จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (ชัยบาดาล) 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (ซับใหญ) จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (บําเหน็จณรงค) 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (ยางตลาด) 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร รูฟท็อป จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (วานรนิวาส) 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (ศรีบุญเรือง) 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริม โซลาร เพาเวอร (สระแกว) 1 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร สมารท โซลูชั่น จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร (อางทอง) 1 จํากัด 
- บริษัท บี.กริม เพาเวอร แอลเอ็นจี เจวี จํากัด 
- บริษัท บี.กริม ส.นภา โซลาร เพาเวอร จํากัด 
- บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จํากัด 
- บริษัท โปรเกรส อินเตอรเคม (ประเทศไทย) 

จํากัด 
- บริษัท บี.กริม สเปคตรัม โซลาร เพาเวอร จํากัด 
- บริษัท สยาม ดิจิทัล เลนดิ้ง จํากัด 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง/ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท มาสิ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 

องคกรอื่น (1 แหง) 

ปจจุบัน - กรรมการ - สภากาชาดไทย 

 

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

17 นายอะลาสแตร มารค 
พอรท 
- ประธานเจาหนาที่

บริหารกลุมธุรกิจ 
Integrated Oxides 
and Derivatives  

- วันที่ดํารงตําแหนง 
 1 มกราคม 2565 
 
 
 

55 - ปริญญาโทสาขาการศึกษา Cambridge 
University 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี Teesside 
University 

- Manufacturing Leaders Programme 
- TPM, RCM maintenance and reliability 

improvement 
- Bain and BCG program and change 

management 
- McKinsey consultants TOPS 

manufacturing improvement 
- Techniques for Continuous 

Improvement Teams  
- Belbin, McBerr and SHL personal 

psychology assessments 
- Work Structuring organisation 

development 
- Neuro linguistic programming 
- Kepner Tregoe project management 

and techniques of capex estimation 
- IOSH managing safely certificate 
- BST Leadership in safety 

 

ไมมี ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (1 แหง) 

2542 – 2563 รองประธาน Global  Huntsman Corporation 

องคกรอื่น 

ไมมี 

 

 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

18 นายคริสโตเฟอร  
แอนโทนี่ เคนนีลลี่ 
- ประธานเจาหนาที่

บริหารกลุมธุรกิจ Fibers 
- วันที่ดํารงตําแหนง 
 1 มกราคม 2565 
 
 
 

54 - ปริญญาตรี Economics and Marketing, 

Swinburne University ประเทศ

ออสเตรเลีย 

 

ไมมี ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (2 แหง) 

2562 – 2563 
2551 - 2562 

ประธานทวีปยุโรป 
ประธานทวีปเอเชีย 

- Juul Labs 
- Tetra Pak International 

 

องคกรอื่น 

ไมมี 

 

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

19 นายเคลาซ โฮลซ 
- ประธานเจาหนาที่

บริหารดานทรัพยากร
บุคคล 

- วันที่ดํารงตําแหนง 
 1 มกราคม 2565 
 
 
 

57 - Business Administration, the 

University of Applied Sciences, 

Wiesbaden. 

 

ไมมี ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น (1 แหง) 

2556 – 2563 กรรมการผูจัดการ Trevira GmbH 

องคกรอื่น 

ไมมี 

 

 

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

20 นายมาโนช กุมาร ชารมา 
- หัวหนาฝายบัญชี 
- วันที่ดํารงตําแหนง 
 ป 2012 
 
 
 

55 - Chartered Accountant, The Institute of 

Chartered Accountants of India 

ประเทศอินเดีย 

- หลักสูตร E-learning CFO Orientation 

Accounting and Financial Preparation 

(CFO’s Orientation Course) ศูนย

สงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ป 

2563 

- หลักสูตร E-learning CFO Refresh, 

Training for Continuing Accounting 

Knowledge (CFO’s Refresh Course) 

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน 

(TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) ป 2563 

- หลักสูตรการเงินพื้นฐาน ศาสตรที่นักบัญชี

รุนใหมควรรู สถาบันอบรมบัญชี ซีพีดี ติว

เตอร ป 2564 

28,631 หุน 
(0.001%) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น 

ไมมี 

องคกรอื่น 

ไมมี 

 

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทําบัญชีและเลขานุการบริษัท                                            | เอกสารแนบ 1.1 

 

ชื่อ – นามสกุล/ ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

จํานวนหุนที่ถือ

และสัดสวนการ 

ถือหุนใน 

บมจ. อินโดรามา  

เวนเจอรส 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/กิจการ/องคกร 

21 นายโซวิค รอย เชาวดูรี่ 
- ผูอํานวยการ และเลขานุการ
บริษัท 

- วันที่ดํารงตําแหนง 
 15 กุมภาพันธ 2553 
 
 

56 - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร University of 
Calcutta ประเทศอินเดีย 

- Chartered Accountant, The Institute of 
Chartered Accountants of India ประเทศ
อินเดีย 

- Chartered Institute of Management 
Accountants London – Intermediate 

- หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุนที่ 113/2010 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประเทศไทย 

48,590 หุน 
(0.001%) 

ไมมี บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

บริษัทอื่น 

ไมมี 

องคกรอื่น 

2562 – ปจจุบัน 
2563 – 2564 
 
 
2563 - 2564 
2558 – 2562 

- กรรมการและเหรัญญิก 
- ประธานคณะกรรมการ
รวมดานการคาและการ
ลงทุน 

- กรรมการ 
- รองประธาน 

- มูลนิธิไอวีแอล 

- หอการคาอเมริกันในประเทศไทย 

 

 

- หอการคาไทย - ไอรแลนด 
- หอการคาอินเดีย – ไทย 

 

 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย และบริษัทรวม                                                                                                                         | เอกสารแนบ 1.2 

 

 

เอกสารแนบ 1.2     รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย และบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
รายชื่อบริษัท บริษัทยอย/ บริษัทรวม 

รายชื่อ IVL IVGS IRP PFL APT IPI IRPTA TPT GIVL PFK PFK2 PFK3 PFHK PTIVI PTIPII PTIP PTIPPI IVLS IDPIL IRSL IVOAPL IVGSS IVLB 

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย X                       

2) นายอาลก โลเฮีย //   //                    

3) นางสุจิตรา โลเฮีย //   //                    

4) นายอมิต โลเฮีย /                       

5) นายยาโชวาดัน โลเฮีย //  //   // // //                

6) นายดีลิป กุมาร อากาวาล // X,// X,// // X,//  X,// X,// X,//     // // // //  // /   X,// 

7) นายอุเดย พอล ซิงห กิล //                       

8) นายระเฑียร ศรีมงคล /                       

9) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค /                       

10) ดร. ศิริ การเจริญดี /                       

11) นายคณิต สีห /     /  /                

12) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา /                       

13) นายซันเจย อาฮูจา // // //   // // //          // //  // // // 

14) นายเทวินทร วงศวานิช /                       

15) นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร /                       

16) ดร. ฮาราลด ลิงค /                       

17) นายอะลาสแตร มารค พอรท                        

18) นายคริสโตเฟอร เคนนีลลี่       X,//    // // // X,//           

19) นายเคลาซ โฮลซ                        

20) นายมาโนช กุมาร ชารมา                        

หมายเหตุ:   X = ประธานกรรมการ        / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร     



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย และบริษัทรวม                                                                                                                         | เอกสารแนบ 1.2 

 

 

หมายเหตุ:   X = ประธานกรรมการ        / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร  

 

 

รายชื่อบริษัท 

 

บริษัทยอย/ บริษัทรวม 

รายชื่อ WNR IG GmbH TG 
PHP 

Fibers 
WIL STM GLX OGP IRPE IRHE IVE IRPR IVRBV MJR IRHR IVP IVRP IVQS IVAP IVCP IRPW IVL LLC IVOG LLC 

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย                        

2) นายอาลก โลเฮีย  
  

  
  

     
  

         

3) นางสุจิตรา โลเฮีย       
 

                

4) นายอมิต โลเฮีย                        

5) นายยาโชวาดัน โลเฮีย                        

6) นายดีลิป กุมาร อากาวาล        X,// // //  //   // // // X,// X,// X,// // // // 

7) นายอุเดย พอล ซิงห กิล       //                 

8) นายระเฑียร ศรีมงคล                        

9) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค                        

10) ดร. ศิริ การเจริญดี                        

11) นายคณิต สีห                        

12) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา                        

13) นายซันเจย อาฮูจา           //        //     

14) นายเทวินทร วงศวานิช                        

15) นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร                        

16) ดร. ฮาราลด ลิงค                        

17) นายอะลาสแตร มารค พอรท                       // 

18) นายคริสโตเฟอร เคนนีลลี่  // //  // // X,//                  

19) นายเคลาซ โฮลซ  // //                     

20) นายมาโนช กุมาร ชารมา                        



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย และบริษัทรวม                                                                                                                         | เอกสารแนบ 1.2 

 

 

รายชื่อบริษัท บริษัทยอย/ บริษัทรวม 

รายชื่อ IVAH Alphapet Auriga SPT IVXP PHP Inc. IVOL IVEI IVCCH HIAM ITL IVSS   IVOX IVSSF IVPO IVOINT IVNI IVGI IVLMX IVPM IVPolycom 

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย                      

2) นายอาลก โลเฮีย  
  

                  

3) นางสุจิตรา โลเฮีย                      

4) นายอมิต โลเฮีย                      

5) นายยาโชวาดัน โลเฮีย                      

6) นายดีลิป กุมาร อากาวาล X,// // // // //  // // // // // // // // // // // // X,// X,// X,// 

7) นายอุเดย พอล ซิงห กิล                      

8) นายระเฑียร ศรีมงคล                      

9) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค                      

10) ดร. ศิริ การเจริญดี                      

11) นายคณิต สีห                      

12) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา                      

13) นายซันเจย อาฮูจา                      

14) นายเทวินทร วงศวานิช                      

15) นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร                      

16) ดร. ฮาราลด ลิงค                      

17) นายอะลาสแตร มารค พอรท       //      //  // //      

18) นายคริสโตเฟอร เคนนีลลี่       //    //            

19) นายเคลาซ โฮลซ                      

20) นายมาโนช กุมาร ชารมา                      

หมายเหตุ:   X = ประธานกรรมการ        / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร  
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รายชื่อบริษัท บริษัทยอย/ บริษัทรวม 

รายชื่อ IVPSA IRPN EIPET MEDCO  AVG1953 IVO AUS 

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย       

2) นายอาลก โลเฮีย       

3) นางสุจิตรา โลเฮีย       

4) นายอมิต โลเฮีย       

5) นายยาโชวาดัน โลเฮีย    X   

6) นายดีลิป กุมาร อากาวาล X,// // //  X,// // 

7) นายอุเดย พอล ซิงห กิล       

8) นายระเฑียร ศรีมงคล       

9) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค       

10) ดร. ศิริ การเจริญดี       

11) นายคณิต สีห       

12) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา       

13) นายซันเจย อาฮูจา       

14) นายเทวินทร วงศวานิช       

15) นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร       

16) ดร. ฮาราลด ลิงค       

17) นายอะลาสแตร มารค พอรท       

18) นายคริสโตเฟอร เคนนีลลี่      //  

19) นายเคลาซ โฮลซ       

20) นายมาโนช กุมาร ชารมา       

หมายเหตุ:   X = ประธานกรรมการ        / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร 
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รายชื่อบริษัท 

1. IVL  บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

2. IVGS  บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส โกลบอล เซอรวิสเซส จํากัด 

3. IRP  บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 

4. PFL  บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 

5. APT  บริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด) จํากัด   

6. IPI  บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จํากัด (มหาชน) 

7. IRPTA  บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด 

8. TPT  บริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคอลส จํากัด (มหาชน) 

9. GIVL  Guangdong IVL PET Polymer Company Limited 

10. PFK  Performance Fibers (Kaiping) Company Limited 

11. PFK2  Performance Fibers (Kaiping) No.2 Company Limited 

12.  PFK3  Performance Fibers (Kaiping) No.3 Company Limited 

13. PFHK  Performance Fibers (Hongkong) Limited 

14. PTIVI  PT. Indorama Ventures Indonesia 

15. PTIPII  PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 

16. PTIP  PT. Indorama Petrochemicals 

17. PTIPCI  PT. Indorama Polychem Indonesia 

18. PTIPPI  PT. Indorama Polypet Indonesia  

19. IVLS  IVL Singapore Pte. Ltd. 

20. IDPIL  IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited 

21. IRSL  Indo Rama Synthetics (India) Limited 

22. IVOAPL  Indorama Ventures Oxides Ankleshwar Private Limited 

23. IVGSS  Indorama Ventures Global Shared Services Private Limited 

24. IVLB  IVL Belgium N.V. 

25. WNR  Wellman Neufchateau Recyclage S.A. 

26.  IG GmbH  Indorama Germany GmbH 

27. TG   Trevira GmbH 

28. PHP Fibers PHP Fibers GmbH 
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29. WIL  Wellman International Limited 

30. STM  Sinterama S.p.A. 

31. GLX  Glanzstoff Industries S.A. 

32. OGP  UAB Orion Global Pet 

33. IRPE  UAB Indorama Polymers Europe 

34. IRHE  UAB Indorama Holdings Europe 

35. IVE  Indorama Ventures Europe B.V. 

36. IRPR  Indorama Polymers Rotterdam B.V. 

37. IVRBV  Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V. 

38 MJR  MJR Recycling B.V. 

39. IRHR  Indorama Holdings Rotterdam B.V. 

40. IVP  Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 

41 IVRP  Indorama Ventures Recycling Poland Sp. z o.o. 

42. IVQS  Indorama Ventures Quimica S.L.U. 

43. IVAP  Indorama Ventures Adana PET Sanayi Anonim Sirketi 

44. IVCP  Indorama Ventures Corlu PET Sanayi Anonim Sirketi 

45. IRPW  Indorama Polymers Workington Limited 

46. IVL LLC  Indorama Ventures Logistics LLC 

47. IVOG LLC   Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC 

48. IVAH  Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc. 

49. Alphapet  AlphaPet, Inc. 

50. Auriga  Auriga Polymers Inc. 

51. SPT  StarPet Inc. 

52.  IVXP  Indorama Ventures Xylenes & PTA LLC 

 53. PHP Inc.  PHP Fibers Inc. 

 54. IVOL  Indorama Ventures Olefins LLC 

 55. IVEI  Indorama Ventures Exporter Inc. 

56. IVCCH  Indorama Ventures Corpus Christi Holding LLC 

57. HIAM  Huvis Indorama Advanced Materials, LLC 
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 58. ILT  Indorama Loop Technologies, LLC 

 59. IVSS  Indorama Ventures Sustainable Solutions LLC 

 60. IVOX  Indorama Ventures Oxides LLC 

 61. IVSSF  Indorama Ventures Sustainable Solutions Fontana, Inc. 

 62. IVPO  Indorama Ventures Propylene Oxides LLC 

 62. IVOINT  Indorama Ventures Oxides International LLC 

 63. IVNI  Indorama Ventures Northern Investments Inc. 

 64. IVGI  Indorama Ventures Gestion Inc. 

 65. IVLMX  IVL Holding, S. de R.L. de C.V. 

 66. IVPM  Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V. 

 67. IVPolycom Indorama Ventures Polycom, S. de R.L. de C.V. 

 68 IVPSA  Indorama Ventures Polimeros S.A. 

 69. IRPN  Indorama PET (Nigeria) Limited 

 69. EIPET  Egyptian Indian Polyester Company 

 70. MEDCO  Medco Plast Co. for Packing & Packaging systems (S.A.E.) 

 71. AVG1953  Avgol Industries 1953 Limited 

 72. IVO AUS  Indorama Ventures Oxides Australia PTY Ltd. 
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