
   

เอกสารแนบ 3 

ขอมูลเบื้องตน ของกรรมการทีจ่ะครบกําหนดตามวาระ 
และไดรับการเสนอชื่อกลบัเขามาดํารงตําแหนงใหม 
 

ช่ือ-สกุล ดร. วิชิต  แยมบุญเรือง 

ตําแหนง (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ (ป) 68 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  Ph.D. School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA   

 -  MA, Economic, Columbia University, USA 

 -  เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -  DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 -  DCP : Directors Certification Program : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 -  Audit Committee Program : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 -  The Role of Chairman  : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (2) และ (3)  

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 (หุน/%) 

0.000 หุน / - % 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป  2546 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร 

ยอนหลัง 2543 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล 

 2542 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บจก. โกลเบิลบอนด 

 2522 – 2543 ผูอํานวยการธุรกิจการ กล่ัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 

ช่ือ-สกุล นายสุทัศน  ขันเจริญสุข 

ตําแหนง (1) กรรมการ 

อายุ (ป) 52 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 -  วท.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -  DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 -  Board Performance Evaluation : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (2) และ (3)  

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 (หุน/%) 

9,425 หุน / 0.002% 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป  2539 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร 

ยอนหลัง 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวพลังงานไทย 

 2544 – 2547 กรรมการผูอํานวยการ บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท 

 2534 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท 

 

 



   

เอกสารแนบ 3 

ช่ือ-สกุล นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน 

ตําแหนง (1) กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร 

อายุ (ป) 53 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา -    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิศวกรรมเคมีและคอมพิวเตอรควบคุมโรงงาน)   

      มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย วิทยาเขตดาวิส รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 -    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรและเศรษฐศาสตรระดับสูง (ระหวางศึกษาระดับปริญญาโท)       

     มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สเตท โพลิเทคนิค วิทยาเขตโพโมนา รัฐแคลิฟอรเนีย  

     ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

 -     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -     DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (2) และ (3)  

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 (หุน/%) 

8,309,075 หุน / 1.57% 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป  2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /  บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร 

ยอนหลัง  กรรมการ  

 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. เพียวไบโอดีเซล 

 2549 – ปจจุบัน กรรมการ บ. เพียวสัมมากรเวลลอปเมนท จํากัด 

 2541 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. ออนเนสท แอนด เอฟเชียน 

 2543 – 2547 กรรมการผูจัดการ บจก. สยามกัลฟ ปโตรเคมีคัล 

 2547 – 2550 กรรมการ บจก. อารพีซีเอเชีย 

 2545 – 2548 กรรมการ บจก. เพียวพลังงานไทย 

 2539 – 2543 กรรมการผูจัดการ บจก. ระยองเพียวริฟายเออร 

 2537 – 2538  ประธานกรรมการ บจก. ออนเนสท แอนด เอฟเชียน 

 2535 – 2536 ผูจัดการโครงการ บจก. สีชังสยามโซลเวนท และ บจก. 

สีชังทอง   เทอรมินัล 

 2530 – 2534 วิศวกรโครงการ บจก. บางจากปโตรเลียม 

 2524 – 2529 วิศวกรกระบวนการผลิตและควบคุม บจก. เอสโซ ประเทศไทย 

 2522 – 2523  วิศวกร บจก. น้ํามันพืชอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ     (1)     ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ 1) นายศุภพงศ กฤษณกาญจน นายสัจจา 

   เจนธรรมนุกูล นายสุมิตร ชาญเมธี นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกัน และ 

                ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 2) นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร  

                             ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือรวมกับ นายวีระวัฒน ชลวณิช หรือ นาย  

                สุทัศน ขันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

(2) รวมสวนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

(3) สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553  ราคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาทตอหุนและเรียกชําระแลว ณ 17                

               กุมภาพันธ 2553  เทากับ  529,870,229 หุน 

 


