
 
เอกสารแนบ 6 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)  
 

ชื่อ-สกุล นายวีระวัฒน  ชลวณิช 

ตําแหนง (1) ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

อายุ (ป) 65 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  Senior Executive Program Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) 

 -  MBA, Oregon State University, USA 

 -  Associate Diplomas, Industrial Management, Goteborg University, 

Sweden 

 -  พศ.บ. (บริหารธุรกิจ)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 -  DAP : Directors Accreditation Program : สมาคมสงเสรมิสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (2) และ (3)  

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 (หุน/%) 

6,125 หุน / 0.0012% 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2552 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไบโอแมส เพาเวอร 

 2543 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บจก. วังน้ําเขียว ไวนเนอร่ี   

 2541 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร 

 2540 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอส ที เอฟ อี 

 2539 – ปจจุบัน กรรมการ บจก. สยาม สตลี เทาเวอร  

 2537 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ศรีอูทอง 

 2535 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ซิกมาคอนกรีต แอนด 

คอนสตรัคชั่น 

ประวัติการเขารวมประชุม ป 2552 6 ครั้ง 

ประวัติการทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี - 
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ชื่อ-สกุล นายอานภุาพ  จามิกรณ 

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

อายุ (ป) 55 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Chemical Engineering, University of Tennessee (Knoxville), 

USA   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (2) และ (3)  

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 (หุน/%) 

0.000 หนวย / -% 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2546 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร 

 2535 – 2544 กรรมการบริหาร บจก. คูเวตปโตรเลียม (ประเทศไทย) 

ประวัติการเขารวมประชุม ป 2552 6 ครั้ง 

ประวัติการทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล ดร. วิชิต  แยมบุญเรือง 

ตําแหนง  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

อายุ (ป) 67   ป 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด Ph.D. School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, 

USA.  

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (2) และ (3)  

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 (หุน/%) 

0.000 หนวย / -% 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2546 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร 

 2543 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล 

 2542 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บจก. โกลเบิลบอนด 

ประวัติการเขารวมประชุม ป 2552 4 ครั้ง 

ประวัติการทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี - 
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ชื่อ-สกุล นายพิพิธ  พิชยัศรทัต 

ตําแหนง  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

อายุ (ป) 48 ป 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  NIDA 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (2) และ (3)  

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 (หุน/%) 

106,125 หนวย / 0.020% 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2546 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร 

 2545 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.สัมมากร 

 2545 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยประกันภัย 

 2544 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.สุวรรณชาต ในพระบรมราชูปถัมถ 

 2543 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บจก.มงคลชัยพฒันา 

 2543 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการ สํานักงานจดัการทรัพยสินสวนพระองค 

 2543 – ปจจุบัน รองผูอํานวยการ โครงการพัฒนาสวนพระองค 

ประวัติการเขารวมประชุม ป 2552 6ครั้ง 

ประวัติการทําผดิกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา - ไมมี - 

 

 

 

 

 


