
ช่ือ-สกุล                       นายศุภพงศ์  กฤษณกาญจน์
ตำาแหน่ง (1)             กรรมการ
อายุ (ปี)                        56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา        - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
                                (สาขาวิศวกรรมเคมีและคอมพิวเตอร์ควบคุมโรงงาน)  
                     - มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส รัฐแคลิฟอร์เนีย 
                                ประเทศสหรัฐอเมริกา
                              - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระดับสูง 
                                 (ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท)มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
                                 สเตท โพลิเทคนิค วิทยาเขตโพโมนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
                              - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                              - DAP : Directors Accreditation Program : 
                                สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (2) และ (3)       8,309,075 หุ้น / 1.57%
ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 (หุ้น/%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   

2538–ปัจจุบัน            กรรมการ   บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์

2546- ก.พ.2555            ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์

2549–ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท์

2551–ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.เพียวซิลิกา มายน่ิง (เดิมช่ือ บจก.เบญจปิโตรเลียม)

2551–ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.จตุจักร ออยล์

2551–ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.ไทยควอทซ์ มายน่ิง (เดิมช่ือ บจก.บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม)

2551–ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.เพียวอินเตอร์เทรด (เดิมช่ือ บจก.อิสานรุ่งเรือง ปิโตรเลียม)

2551–ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.ทศทิศโลจิสติกส์ (เดิมช่ือ บจก.เมโทร ปิโตรเลียม)

2551–ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก. เพียวพลังงานไทย

2551–ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.อาร์พีซี แมเนจเมนท์ (เดิมช่ือ บจก.มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม)

2551–ปัจจุบัน             กรรมการ   บจก.จตุรทิศ ขนส่ง

2551– ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม

ปัจจุบัน                       กรรมการ   บจก. เอสซีที สหภัณฑ์

2550-2552,ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก. เพียวไบโอดีเซล

2541– ปัจจุบัน             กรรมการ   บจก.ออนเนสท์ แอนด์ เอฟิเชียน

ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่

นายศุภพงศ์   กฤษณกาญจน์
กรรมการ

เอกสารแนบ 2



ช่ือ-สกุล                          นายสุทัศน์  ขันเจริญสุข
ตำาแหน่ง (1)                กรรมการ
อายุ (ปี)                          54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา              - MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                   - วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                   - DAP : Directors Accreditation Program : 
                                     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                                   - Board Performance Evaluation : 
                                     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (2) และ (3)       425 หุ้น / 0.00008%
ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 (หุ้น/%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   

2539– ปัจจุบัน                กรรมการ   บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์

ปัจจุบัน                          กรรมการ   บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม

ปัจจุบัน                          กรรมการ   บจก. เพียวซิลิกา มายน่ิง (เดิมช่ือ บจก.เบญจปิโตรเลียม)

ปัจจุบัน                          กรรมการ   บจก. จตุจักร ออยล์

ปัจจุบัน                           กรรมการ    บจก. ไทยควอทซ์ มายน่ิง (เดิมช่ือ บจก.บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม)

ปัจจุบัน                          กรรมการ   บจก.ทศทิศโลจิสติกส์ (เดิมช่ือ บจก.เมโทร ปิโตรเลียม)

ปัจจุบัน                          กรรมการ   บจก.อาร์พีซี แมเนจเมนท์ (เดิมช่ือ บจก.มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม)

2550- ปัจจุบัน                กรรมการ   บจก. เพียวพลังงานไทย

ปัจจุบัน                          กรรมการ   บจก. เอสซีที สหภัณฑ์

ปัจจุบัน                          กรรมการ   บจก. จตุรทิศขนส่ง

ปัจจุบัน                          กรรมการ   บจก. เพียวไบโอดีเซล

2534– ปัจจุบัน                กรรมการ   บจก. เพทโทร-อินสตรูเมนท์

นายสุทัศน์  ขันเจริญสุข
กรรมการ

เอกสารแนบ 2



หมายเหตุ  (1)  ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ 1) นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสัจจา 
เจนธรรมนุกูล นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท หรือ 2)
นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข หรือนายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท (2) รวมส่วนของคู่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (3)  สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 ราคาท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้นและเรียกชำาระแล้ว
 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เท่ากับ  529,870,229 หุ้น

ช่ือ-สกุล                   ดร. วิชิต  แย้มบุญเรือง
ตำาแหน่ง (1)         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)                   71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา      - Ph.D. School of Public and International Affairs, 
                              University of Pittsburgh, USA  
                            - MA, Economic, Columbia University, USA
                            - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                            -  DAP : Directors Accreditation Program : 
                               สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                            -  DCP : Directors Certification Program :
                               สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                            -  Audit Committee Program : 
                               สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                            -  The Role of Chairman  : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (2) และ (3)       - หุ้น / 0.000%
ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 (หุ้น/%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   

2546–ปัจจุบัน         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก. เพียวซิลิกา มายน่ิง (เดิมช่ือ บจก.เบญจปิโตรเลียม)

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก. จตุจักร ออยล์

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก.ไทยควอทซ์ มายน่ิง (เดิมช่ือ บจก.บูรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม)

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก.ทศทิศโลจิสติกส์ (เดิมช่ือ บจก.เมโทร ปิโตรเลียม)

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก.อาร์พีซี แมเนจเมนท์ (เดิมช่ือ บจก.มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม)

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก. เพียวพลังงานไทย

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก. เอสซีที สหภัณฑ์

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก. จตุรทิศขนส่ง

ปัจจุบัน                   กรรมการ บจก. เพียวไบโอดีเซล

2553– 2555         กรรมการ บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท์

2543– ปัจจุบัน         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. จัสมินอินเตอร์เนช่ันแนล

2542– ปัจจุบัน         ประธานคณะกรรมการ บจก. โกลเบิลบอนด์

ดร.วิชิต   แย้มบุญเรือง
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 2


