เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของ บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ

ตําแหนง

ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ
(ป)
62

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล
- หลักสูตร DAP รุนที่ 48/2005

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร
0.0

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา
ตําแหนง
2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
2553-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ
2540-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

2552-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2546-ปจจุบัน

นายถกล ถวิลเติมทรัพย

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ

56

- มัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวัดธาตุทอง
- หลักสูตร DAP รุนที่ 32/2003

8.0

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ
2553-ปจจุบัน กรรมการ
2547-ปจจุบัน กรรมการ
2551-ปจจุบัน กรรมการ

พี่ชายของนาย
2517-ปจจุบัน
สมเกียรติ ถวิลเติม
ทรัพย และอาของนาย 2536-ปจจุบัน
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย
2531-ปจจุบัน
2522-ปจจุบัน

2551-ปจจุบัน กรรมการ
2532-ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อหนวยงาน / บริษทั

ประเภทธุรกิจ

ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ ธนาคาร
ไทย
หนวยงานสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย
บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหาชน)
ตลาดกลางสินคาเกษตร อสังหาริมทรัพย
บริษัท ไทยแอกโกร เอ็กซเซนจ จํากัด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
(มหาชน)
บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส จี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริการธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน

บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอืน่
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

บริษัท ชุมพร โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท บํารุงราษฎร เอ็ม.ซี. จํากัด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ครบุรี แคปตอล จํากัด
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอรยี่ จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาครบุรี จํากัด
บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จํากัด
บริษัท บางลึกการเกษตร จํากัด

ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอืน่
ผลิตเอธานอลจากกากน้ําตาล
ผลิตกระแสไฟฟาโดยใหกากออยเปน
เชื้อเพลิงหลัก
ดําเนินธุรกิจใหบริการดานเครื่องจักรกล
การเกษตรและยานยนตตางๆ
พัฒนาที่ดินเพือ่ ทําสวนปาลมน้าํ มัน

ชื่อ-นามสกุล
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย

ตําแหนง

อายุ
(ป)

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 48
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานการตลาด

สัดสวน
ความสัมพันธ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
9.0 นองชายของนายถกล 2534-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และเศรษฐศาสตร
ถวิลเติมทรัพย และอา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ
ของนายอิสสระ ถวิล
และผูชวยกรรมการ
เติมทรัพย
ผูจัดการสายงานการตลาด
2553- ปจจุบัน กรรมการ
2547-ปจจุบัน กรรมการ
2551-ปจจุบัน กรรมการ
2551-ปจจุบัน กรรมการ

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 32
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานบริหาร
และสํานักงาน

- ปริญญาตรี
สาขาการบริหารอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยคารเนกี เมลลอน
- หลักสูตร DCP รุนที่ 132/2010
- หลักสูตร DAP รุนที่ 78/2009
- หลักสูตร FSD รุนที่ 7/2010
- ISO 9000 : 2000 Lead Auditor
Training Course
- ISO 14001 : 2004 Lead
Auditor Training Course

14.1

2532-ปจจุบัน กรรมการ
หลานของนายถกล 2546-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ถวิลเติมทรัพย และ
นายสมเกียรติ ถวิล
และผูชวยกรรมการ
เติมทรัพย
ผูจัดการสายงานบริหาร
และสํานักงาน
2549-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ
2544-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ
2550-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ
2544-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ
2553-ปจจุบัน กรรมการ
2547-ปจจุบัน กรรมการ
2551-ปจจุบัน กรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน / บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ

บริษัท ครบุรี แคปตอล จํากัด
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอรยี่ จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาครบุรี จํากัด

ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอืน่
ผลิตเอธานอลจากกากน้ําตาล
ผลิตกระแสไฟฟาโดยใหกากออยเปน
เชื้อเพลิงหลัก
ดําเนินธุรกิจใหบริการดานเครื่องจักรกล
การเกษตรและยานยนตตางๆ
พัฒนาที่ดินเพือ่ ทําสวนปาลมน้าํ มัน
ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ

บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จํากัด
บริษัท บางลึกการเกษตร จํากัด
บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร จํากัด

ผลิตและจําหนายน้ํายางขนและน้ํายางแปรรูป

บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร จํากัด

ปลูกตนยางพาราและจําหนายน้ํายางสด

บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนท จํากัด

ผลิตและจําหนายปุย และอาหารเสริมพืช

บริษัท ทะเลทรัพย จํากัด

ใหเชาอาคารและลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท ครบุรี แคปตอล จํากัด
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอรยี่ จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาครบุรี จํากัด

ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอืน่
ผลิตเอธานอลจากกากน้ําตาล
ผลิตกระแสไฟฟาโดยใหกากออยเปน
เชื้อเพลิงหลัก
ดําเนินธุรกิจใหบริการดานเครื่องจักรกล
การเกษตรและยานยนตตา งๆ
น้ํายา,เคมีภัณฑทําความสะอาด เครื่องจักร
และอุปกรณ

2551-ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จํากัด

2551-ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
นายอํานาจ รําเพยพงศ

ตําแหนง

อายุ
(ป)

กรรมการ และ
34
กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

นายศรัณย สมุทรโคจร

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

45

-

-

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ

กรรมการอิสระและประธาน 63
กรรมการตรวจสอบ

-

-

นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

65

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
0.1
ไมมี
2549-ปจจุบัน กรรมการและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
2549-ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ
มหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา
ผูจัดการ
หลักสูตร DAP รุนที่ 82/2010
2549-ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการ
2549-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
0.0
ไมมี
2553-ปจจุบัน กรรมการบริหารและ
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน
สาขาลอสแอนเจลิส
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2545-2552 กรรมการผูจัดการ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
สาขา นอทริดซ
หลักสูตร DAP รุนที่ 42/2005
0.0
ไมมี
2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรรมการตรวจสอบ
อิลลินอยส เออรบารนาร - แชม
ประธานกรรมการบริษัท
2535-ป
จ
จุ
บ
น
ั
เปญ
ประธานกรรมการบริหาร
2551-ป
จ
จุ
บ
น
ั
หลักสูตร ACP รุนที่ 13/2006
วุฒิวิศวกร (วย. 736)
2524-ป
จ
จุ
บ
น
ั
หลักสูตร DAP รุนที่ 52/2006
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฮัสสัน
- หลักสูตร DCP รุนที่ 18/2002

0.0

ไมมี

2549-2552 ประธานกรรมการ
2538- 2549 กรรมการผูจัดการ
2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2552-ปจจุบัน กรรมการ
2551-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ
2550-ปจจุบัน กรรมการและ
กรรมการบริหาร
2550-ปจจุบัน กรรมการ
2549-2551 กรรมการ
2547-ปจจุบัน กรรมการ
2536-ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2522 - 2549 กรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน / บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร จํากัด

ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
ผลิตและจําหนายน้ํายางขนและน้ํายางแปรรูป

บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร จํากัด

ปลูกตนยางพาราและจําหนายน้ํายางสด

บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหนายปุย และอาหารเสริมพืช
จําหนายเคมีภัณฑ วัสดุกอสราง สินคา
อิเล็กทรอนิกส สินคาเพื่อการบริโภคฯ
ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
ธุรกิจรานอาหาร

บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
สภาวิศวกร
บริษัท ซีดา จํากัด
บริษัท ซีดา จํากัด
บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
กลุมอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา จํากัด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาธุรกิจไทย-จีน
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด
(มหาชน)

ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
นิติบคุ คล ทําหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
รับออกแบบและใหคาํ ปรึกษางานกอสราง
รับออกแบบและใหคาํ ปรึกษางานกอสราง
ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
ตัวแทนอุตสาหกรรมเพื่อประสานงานระหวาง
ภาครัฐและเอกชน
ผลิตและจําหนายกระเบื้อง
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
หนวยงานเอกชน
หนวยงานรัฐบาล
หนวยงานรัฐบาล
ดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอืน่
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
58

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DCP รุนที่ 92/2007

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร
0.0
ไมมี
2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2553-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2545-ปจจุบัน กรรมการ
2533-ปจจุบัน กรรมการบริหาร

นางพรพรรณ บุญชัยศรี

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการบัญชีและ
การเงิน

43

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.0

ไมมี

นายภราดร จินดาวงศ

ผูอํานวยการสายงานการ
ผลิตและวัตถุดิบ

43

- ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
46 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

0.0

ไมมี

นางสาวสุรวีร พวงทอง

ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

0.0

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน / บริษทั
บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
บริษัท 75 ซี พี อี จํากัด
บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
บริการตรวจสอบบัญชี

จัดสัมมนาใหความรูทางวิชาชีพและกฎหมาย
บริการทางกฎหมาย บัญชี และตรวจสอบ
บัญชี
2522-ปจจุบัน หุนสวนผูจัดการ
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
บริการตรวจสอบบัญชี
2550-2553 กรรมการอิสระ/ กรรมการ บริษัท ทริปเปลที บรอด แบนด จํากัด (มหาชน) สื่อสารและโทรคมนาคม
ตรวจสอบ
2553-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
สายงานการบัญชีและ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
การเงิน
2546-2552 รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท บลู สตาร มารเก็ตติ้ง จํากัด
ผลิตและจําหนายเสื้อยืด เสื้อแจคเก็ต
ผูจัดการฝายบัญชี/การเงิน
2549-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานการ บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลิตและวัตถุดิบ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
บริษัท พารากอน แมเนจเมนท จํากัด
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอุตสาหกรรม
2540-2549 กรรมการผูจัดการ

2540-ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน
2535-2536 สมุหบัญชี

บริษัท น้าํ ตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท รุงเรื่องปาลมออย จํากัด

ผลิต จําหนายน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ
ผลอยไดภายในประเทศและตางประเทศ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของ2)

บริษัทยอย
ชื่อ

บริษัทฯ

นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นายอํานาจ รําเพยพงศ
นายศรัณย สมุทรโคจร
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ
นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ
นางพรพรรณ บุญชัยศรี
นายภราดร จินดาวงศ
นางสาวสุรวีร พวงทอง
หมายเหตุ

1)

X
I
II
III
IV
V
VI
VII

X, II
I, II, V
I, II, IV, V
I, II, IV, V
I, IV
I, IV
I, III
I, III
I, III
V
V
V

บจ.
จักรกล
เกษตร

I
I
I

= ประธานกรรมการ
= กรรมการบริษัท
= กรรมการบริหาร
= กรรรมการตรวจสอบ
= กรรมการบริหารความเสี่ยง
= ผูบริหาร
= หุนสวนผูจัดการ
= กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

บจ. ผลิต
ไฟฟาคร
บุรี

I
I
I

บจ. คร
บุรีไบโอ
เอ็นเนอรยี่

I
I
I

1

I, V
I
I

2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

6

II
I, II, V

I, II, V
V

I, II, V
I, V

7

I
I

8

9

10

11

II

X

I, V

I, III
I, II, V

I

I, II

I, II, V
I, V

บริษัท ครบุรี แคปตอล จํากัด
บริษัท ทะเลทรัพย จํากัด
บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร จํากัด
บริษัท เอ็น. วาย. พืชไร จํากัด
บริษัท บํารุงราษฎร เอ็ม. ซี. จํากัด
บริษัท บางลึกการเกษตร จํากัด
บริษัท ชุมพร โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด(มหาชน)
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
บริษัท แปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารของบริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของ2)

บริษัทยอย
ชื่อ

บริษัทฯ

นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นายอํานาจ รําเพยพงศ
นายศรัณย สมุทรโคจร
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ
นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ
นางพรพรรณ บุญชัยศรี
นายภราดร จินดาวงศ
นางสาวสุรวีร พวงทอง
หมายเหตุ

1)

X
I
II
III
IV
V
VI

X, II
I, II, V
I, II, V, IV
I, II, V, IV
I, IV
I, IV
I, III
I, III
I, III
V
V
V

บจ.
จักรกล
เกษตร

I
I
I

= ประธานกรรมการ
= กรรมการบริษัท
= กรรมการบริหาร
= กรรรมการตรวจสอบ
= กรรมการบริหารความเสี่ยง
= ผูบริหาร
= หุนสวนผูจัดการ

บจ. ผลิต
ไฟฟาคร
บุรี

I
I
I

บจ. คร
บุรีไบโอ
เอ็นเนอรยี่

12

13

I

V

14

15

16

17

18

19

20

I
I
I

21

22

I
II, IV
X, II, VII

X
I, V
II

2)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

บริษัท ไทยแอกโกร เอ็กซเชนจ จํากัด
บริษัท เอส จี อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีดา จํากัด
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา จํากัด
บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด
หางหุนสวนจํากัด สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท 75 ซี พี อี จํากัด
บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)

VI

V

I

