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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2555                  7 คร้ัง

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา       - ไม่มี -

ดร.วิชิต   แย้มบุญเรือง
กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5



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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2555                  7 คร้ัง

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา       - ไม่มี -

ช่ือ-สกุล                          นายอานุภาพ  จามิกรณ์
ตำาแหน่ง (1)                กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)                          58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา             - ปริญญาโท Chemical Engineering, University 
                                     of Tennessee (Knoxville), USA  
                                   - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                   -  DAP : Directors Accreditation Program : 
                                      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                                   -  Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   

2546 – ปัจจุบัน                กรรมการตรวจสอบ   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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2555                       10 คร้ัง

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา             - ไม่มี -

นายอานุภาพ จามิกรณ์ 
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบ 5



ช่ือ-สกุล                      นายพิพิธ  พิชัยศรทัต
ตำาแหน่ง (1)            กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ (ปี)                      51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา          -  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
                                   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                -  รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                -  DCP : Directors Certification Program : 
                                           สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                                -  Audit Committee Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
                                -  CEO Succession & Effective Leadership Development: 
                                   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (2) และ (3)       106,125 หุ้น / 0.020%
ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2555 (หุ้น/%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   

2546 – ปัจจุบัน                กรรมการตรวจสอบ   บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์

2553 - ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.เพียวพลังงานไทย

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.เอสซีที สหภัณฑ์

ปัจจุบัน                     กรรมการ   บจก.จตุรทิศขนส่ง

ปัจจุบัน                       กรรมการ   บจก.เพียวไบโอดีเซล

2549 – ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท์

2545 – ปัจจุบัน            กรรมการ   บมจ.สัมมากร

2545 – ปัจจุบัน            กรรมการ   บมจ.ไทยประกันภัย

2544 – ปัจจุบัน            กรรมการ   บจก.สุวรรณชาต ในพระบรมราชูปถัมถ์

2543 – ปัจจุบัน            กรรมการผู้จัดการ บจก.มงคลชัยพัฒนา

2543 – ปัจจุบัน            ผู้ช่วยผู้จัดการ     สำานักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

2543 – ปัจจุบัน            รองผู้อำานวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2555                       10 คร้ัง

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา             - ไม่มี -

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5


