บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
ผังโครงสรางองคกร
(ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555)

คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

นายอดิศร ประคุณหังสิต
นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ
นายสุรเดช วรนัฐสุนทร
นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป
นายนรากร ราชพลสิทธิ์

6. นางวงศทิพา ราชพลสิทธิ์
7. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ
8. นายวสันต อํานวยวัฒนกุล
9. นายศิริชัย ชูดวง

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ
2. นายสุรเดช วรนัฐสุนทร
3. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป

คณะกรรมการบริหาร
1. นายนรากร ราชพลสิทธิ์
2. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ

ฝายตรวจสอบภายใน

3. นายวสันต อํานวยวัฒนะกุล
4. นายศิริชัย ชูดวง

กรรมการผูจ ัดการ
นายนรากร ราชพลสิทธิ์

ผูจัดการทั่วไป
ฝายการตลาด

ผูจัดการทั่วไปฝาย
ควบคุมโครงการ

ผูจัดการทั่วไปฝาย
ออกแบบเครื่องจักร

ผูจัดการทั่วไปฝาย
ออกแบบไฟฟา

ผูจัดการทั่วไปฝาย
ตรวจสอบคุณภาพ

ผูจัดการทั่วไปฝายผลิต
และบริการ

นายศิริชัย ชูดวง

นายนรากร ราชพลสิทธิ์

นายจักรพงษ โภวาที

นายวิเชษฐ เมืองจันทร

นายวสันต อํานวยวัฒนะกุล

นายศุภพน กิตติธนาลักษณ

ฝาย
ขาย

ฝายควบคุม
โครงการ
และสโตร

ฝายคํานวณ
ตนทุน

ฝายออกแบบ
เครื่องจักร

ฝาย
ออกแบบ
ไฟฟา

ฝายพัฒนา
ระบบไฟฟา

ฝายเขียน
แบบ

ฝาย
ตรวจสอบ
คุณภาพ

ฝาย
ผลิต

ฝาย
ประกอบ

ฝาย
บริหารงาน
ประกอบ

ฝายควบคุม
คูมือ/เอกสาร
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ฝาย
บัญชี

ฝาย
จัดซื้อ

ผูจัดการทั่วไป
ฝายสนับสนุน
นายนิกรณ ณ ลําพูน

ฝาย
ฝาย
การเงิน บุคคล

ฝาย
ธุรการ

ฝาย
IT
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9.1 โครงสรางกรรมการของบริษัท
โครงสร างกรรมการของบริ ษัท ประกอบด ว ยคณะกรรมการ 3 คณะ ไดแ ก คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 9 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
ตําแหนง
/1/2
1. นายอดิศร
ประคุณหังสิต
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายเทอดศักดิ์
ยุทธนาวราภรณ/1/2
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสุรเดช
วรนัฐสุนทร/1/2
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิษฐา
สุวรรณประทีป/1/2
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
กรรมการผูจัดการ
6. นางวงศทิพา
ราชพลสิทธิ/1/2
์
กรรมการ
7. นายศุภพน
กิตติธนาลักษณ
กรรมการ
8. นายวสันต
อํานวยวัฒนะกุล/1/2
กรรมการ
9. นายศิริชัย
ชูดวง/1/2
กรรมการ
โดยมี นางฐิญานันท ดีประสิทธิ์ปญญา ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการบริษัท
เพิ่มเติมจํานวน 7 ทาน
2. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ไดมีมติแปรสภาพจากบริษัทจํากัด
เปนบริษัทมหาชนจํากัด และแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการบริษัทชุดใหม โดยมีวาระดํารงตําแหนงเริ่มตั้งแตวันที่ 6
กรกฎาคม 2555 เปนตนไป

ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งใน
สามตามอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงอีกก็ได
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได คือ นายนรากร ราชพลสิทธิ์
ลงลายมือชื่อรวมกับ นายศุภพน กิตติธนาลักษณ หรือ นายวสันต อํานวยวัฒนกุล หรือ นายศิริชัย ชูดวง รวมปน กรรมการ
สองทานลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ไวดังตอไปนี้
นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทแลว ใหคณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ดูแลและกําหนดนโยบายที่สําคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดําเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหาร
เงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกํากับดูแลดําเนิน
โครงการใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
3) กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายหรือดีกวาเปาหมายที่วางไว และกําหนดแนว
ทางแกไขกรณีที่มีปญหาอุปสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือดีกวาเปาหมายที่วางไว
4) จัดใหมีรายงานขอมูลทั่วไป และขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียหรือผู
ลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทันกาล และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5) รับ ทราบรายงานการตรวจสอบที่ สํา คั ญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ฝ า ยตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง ผู
ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝายตางๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7) จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อใหมีขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง (Succession Plan)
8) แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9) แตงตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวผูไดรับมอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่
อาจมี ค วามขั ด แย ง (“บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ” ให มี ค วามหมายตามที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
เวนแตเรื่องตอไปนี้ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุ นกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติทป
ี่ ระชุมผูถือหุน
 การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือ ขอ กําหนดของตลาดหลักทรัพ ยระบุให
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
 นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตอ งไดรับ ความเห็น ชอบจากที่ป ระชุมคณะกรรมการและที่ป ระชุมผูถือ หุน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของ บริษัท
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่ สําคัญ การ
มอบหมายให บุ ค คลอื่ น เข า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
- การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายเทอดศักดิ์
ยุทธนาวราภรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรเดช
วรนัฐสุนทร
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนิษฐา
สุวรรณประทีป1/
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางฐิญานันท ดีประสิทธิ์ปญญา ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : 1. กรรมการตรวจสอบผูมคี วามรูแ ละประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการของบริษัทและไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่
3/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ไดมีมติแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน และแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาขอบเขต อํ านาจ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดยึดถื อ
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ดังกลาวมาตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2555 เปนตนมา

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยครบวาระการดํารงตําแหนงตามวาระในวัน ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทั้งนี้เมื่อครบ
กําหนดออกตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกก็ได
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว ดังตอไปนี้
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบั ญชีภ ายนอกและผู บ ริ หารของบริษั ท รั บ ผิ ดชอบจั ด ทํ ารายงานทางการเงิ น ทั้ ง รายไตรมาสและราย
ประจําป
2) สอบทานใหบริ ษัทมีระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานรว มกั บผู ส อบบัญชีภ ายนอกและผูต รวจสอบภายใน (ถ ามี ) และพิจ ารณาความเป นอิ สระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจ ารณาคั ดเลื อกและเสนอแตง ตั้ งผู สอบบัญชี ของบริ ษัท รวมถึ ง พิจ ารณาค าตอบแทนของผู สอบบั ญชีโ ดย
คํา นึ ง ถึ ง ความน าเชื่ อ ถื อ ความเพีย งพอของทรั พ ยากรและปริ ม าณงานตรวจสอบของผูสอบบั ญชี นั้ น และ
ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) พิ จ ารณาเป ด เผยข อ มู ลของบริ ษั ท ในกรณี เ กิ ด รายการเกี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ให เ ปน ไปตามกฎหมายและข อ กํา หนดของตลาดหลั กทรั พย เพื่อ ใหมั่ น ใจว า รายการดั งกล า ว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เชน ทบทวน
นโยบายการบริ ห ารทางการเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง ทบทวนการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ของ
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ผูบริ หาร ทบทวนร วมกั บผู บริห ารของบริษั ทในรายงานที่ สําคั ญๆ ที่ต องเสนอต อสาธารณชนตามที่ กฎหมาย
กําหนด ไดแก บทรายงานและวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
7) จัดทํา รายงานกิจ กรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใ นรายงานประจํา ปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวควรประกอบดวย

ความเห็น เกี่ ยวกับ กระบวนการจัด ทํา และการเป ดเผยขอ มูลในรายงานทางการเงิน ของบริษั ทถึ ง
ความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาด วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

จํานวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขต
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
ความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนก็ได ทั้งนี้ดวยคาใชจายของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ก. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของยูเรกาฯ ทั้งนีใ้ หนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย
ข. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอ
สํานักงาน ทั้งนีล้ ักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของ
สวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ค. ไม เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พั น ธ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ยนตามกฏหมายในลั ก ษณะที่ เ ป น บิ ด า
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
ง. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในลักษณะที่อาจขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน
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ความสั มพันธ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง การทํ ารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบ
กิจ การ การเช า หรื อ ให เ ช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให ห รื อ รั บ ความ
ช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด ว ยการรั บ หรื อ ให กู ยื ม ค้ํ า ประกั น การให สิน ทรั พ ย เ ป น หลั ก ประกั น หนี้ สิน รวมถึ ง
พฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ
สามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การ
คํ า นวณภาระหนี้ ดั ง กล า วให เ ป น ไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ยแ ห งประเทศไทยว าด ว ยการเป ดเผยข อมู ลและการปฏิ บั ติก ารของบริ ษัท จด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ฉ. ไม เป น หรื อ เคยเป น ผูใ ห บริ การทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่ง รวมถึง การใหบ ริ การเป น ที่ป รึก ษากฎหมายหรื อที่ ป รึก ษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนีใ้ นกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ช. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ซ. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม
เปน หุน สว นที่ มีนัย ในหา งหุ นสว น หรื อเปนกรรมการที่มีสวนรว มบริหารงาน ลู กจา ง พนั กงาน ที่ป รึก ษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
ฌ. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ญ. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริ ษัทรวม บริษั ทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย งและไมเปน กรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แลว กรรมการอิสระอาจ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายศุภพน
กิตติธนาลักษณ
กรรมการบริหาร
3. นายวสันต
อํานวยวัฒนะกุล
กรรมการบริหาร
4. นายศิริชัย
ชูดวง
กรรมการบริหาร
(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทาน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารไว ดังตอไปนี้
1) ใหมีอํ านาจตัด สินใจในเรื่อ งการดํา เนินงานที่ สําคั ญของบริ ษั ท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือ ขนาดของ
กิจการ วัตถุประสงค แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัทเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
3) มี อํ า นาจกระทํ า การและแสดงตนเป น ตั ว แทนของกิ จ การต อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งและเป น
ประโยชนตอกิจการ
4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
5) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ
6) ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ของ
บริษัทที่เกินอํานาจสั่งการของฝายงานนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับ
มอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง”ให
มีความหมายตามที่กํา หนดไว ในประกาศของคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพยและตลาดหลักทรั พย ) มี สวนได เสียหรื ออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่ วไปของบริษัทที่
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
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9.2 ผูบริหาร
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัทมีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 8 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายนรากร
ราชพลสิทธิ์
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ
2. นายศุภพน
กิตติธนาลักษณ กรรมการบริหาร / ผูจัดการทั่วไปฝายผลิตและบริการ
3. นายวสันต
อํานวยวัฒนะกุล กรรมการบริหาร / ผูจัดการทั่วไปฝายตรวจสอบคุณภาพ
4. นายศิริชัย
ชูดวง
กรรมการบริหาร / ผูจัดการทั่วไปฝายการตลาด
5. นายจักรพงษ โภวาที
ผูจัดการทั่วไปฝายออกแบบเครื่องจักร
6. นายวิเชษฐ
เมืองจันทน
ผูจัดการทั่วไปฝายออกแบบระบบไฟฟา
7. นายศรัณย
พิริยะสุรวงศ
ผูจัดการทั่วไปฝายบัญชีการเงิน
8. นายนิกรณ
ณ ลําพูน
ผูจัดการทั่วไปฝายสนับสนุน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของกรรมการผูจัดการไว ดังตอไปนี้
1) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3) มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินและบริการเพื่อประโยชน
ของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคาที่มีวงเงินไมเ กินตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให การปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5) มี อํ า นาจกระทํ า การและแสดงตนเป น ตั ว แทนของบริ ษั ท ต อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งและเป น
ประโยชนตอบริษัท
6) อนุมัตกิ ารแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
7) เป นผู รับมอบอํ านาจของบริษั ทในการบริ หารกิจ การของบริ ษัท ใหเ ปน ตามวั ตถุ ประสงค ข อบั ง คับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหารทุกประการ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นควร จะไม
รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
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กําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ไดมีการกําหนดอํานาจอนุมั ติ
วงเงินไว ดังตอไปนี้
1) กรรมการผูจัดการมีอํานาจอนุมัตทิ ําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบและ/หรือสินคาอันเปนปกติธุระของบริษัท
ในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นในวงเงินไมเกิน 20 ลาน
บาท และอนุมัติการทําธุรกรรมทางการเงินไมเกิน 10 ลานบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมัติได ใหนําเสนอ
เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2) ประธานกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัตทิ ําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบและ/หรือสินคาอันเปนปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไมเกิน 40 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นในวงเงินไมเกิน 30
ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมทางการเงินไมเกิน 25 ลานบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมัติได ให
นําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3) คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบและ/หรือสินคาอันเปนปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นในวงเงินไมเกิน 40
ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมทางการเงินไมเกิน 40 ลานบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมัติได ให
นําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นควร จะไม
รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข อง
กําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัตไิ ว
อํานาจอนุมัติวงเงินดังกลาวขางตนจะตองไมขัดตอกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคั บ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดที่เกี่ยว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
9.3 การสรรหากรรมการ
กรรมการบริษัท
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัท แมวาบริษัทจะไมมีคณะกรรมการสรรหา แตการสรรหา
กรรมการของบริษัทจะกระทําโดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคัดเลือกโดยใชหลักเกณฑความรู ความสามารถ ประสบการณ
วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ รวมทั้งเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อนํา เสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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1) คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบดว ยกรรมการอยา งน อ ย 5 คน โดยกรรมการไม น อ ยกว า กึ่ งหนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้ ง หมดจะต อ งมี ถิ่ น อยู ใ นราชอาณาจั ก ร และกรรมการของบริ ษั ท จะต อ งเป น ผู มี คุ ณสมบั ติ ต าม
กฎหมายกําหนด
2) การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหใชวิธีเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2.2 ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
2.3 บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุด
กับส วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ จะต องออกจากตําแหน งในปแรกและป ที่สองภายหลังจดทะเบี ยนนั้ น ใหจั บ
สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
4) กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือ
วางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
และนอกจากนั้ น ให ไ ด รับ เบี้ ย เลี้ ย งและสวั ส ดิ ก ารต า งๆ ตามระเบี ย บของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ สิ ท ธิ ดั ง กล า วจะไม
กระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องพนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของบริ ษั ท ซึ่ ง ได รับ เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการในอั น ที่ จ ะได รั บ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกถึงบริษัท
และจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
6) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผู
นั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงของกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวยังประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8) ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่ค ณะกรรมการพิ จารณาเห็นสมควร
และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
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กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัทเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น
ซึ่ง กํ า หนดให มีจํ า นวนไม น อยกว า 3 คน โดยคัด เลื อกจากคณะกรรมการบริ ษั ท และผูที่ ไ ด รับคั ด เลื อกเป นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน ตอ งเป น ผูที่ มีค วามรู ดา นบั ญชีห รื อการเงิน เมื่อ กรรมการตรวจสอบวา งลงจนมี จํา นวนต่ํ ากวา 3 คน ให
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งใหครบจํานวนภายในระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนนอยกวา 3 คน
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผูมีความรูความสามารถ โดยจะตองไมเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหทําหนาที่ดูแล
บริหารกิ จการของบริษัท ตามที่ค ณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะตอ ง
รับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
9.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ประชุ มวิสามั ญผูถือหุ นครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวัน ที่ 6 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมได อนุมัติก ารกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ โดยกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในแตละปรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,800,000 บาทตอป ตามรายละเอียด
ดังนี้
ตําแหนง
คาเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท
25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
กรรมการตรวจสอบ
15,000
กรรมการ
10,000
กรรมการบริหาร
5,000
ทั้งนี้ คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่เปนตัวเงิน ในป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 เปนจํานวนรวม
375,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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รายชื่อกรรมการ

1. นายอดิศร
2. นายเทอดศักดิ์
3. นายสุรเดช
4. นางสาวนิษฐา
5. นางวงศทิพา
6. นายนรากร
7. นายศุภพน
8. นายวสันต
9. นายศิริชัย

ประคุณหังสิต
ยุทธนาวราภรณ
วรนัฐสุนทร
สุวรรณประทีป
ราชพลสิทธิ์
ราชพลสิทธิ์
กิตติธนาลักษณ
อํานวยวัฒนะกุล
ชูดวง

ตําแหนง

คาเบี้ยประชุม
(บาท)

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/1
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/1
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/1
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/1
กรรมการ/1
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร/1
กรรมการ / กรรมการบริหาร/1
รวม

75,000
80,000
65,000
65,000
30,000
15,000
15,000
15,000
15,000
375,000

ป 2555 สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2555
จํานวนครั้งที่เขารวม จํานวนครั้งที่เขารวม จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท/1
ตรวจสอบ
บริหาร/2
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
4/4
4/4
3/3
3/3

2/2
2/2
2/2
-

-

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจํานวน 7 ทาน และกรรมการใหมไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทครบทั้ง 3 ครั้ง
ในชวงตั้งแต 27 กุมภาพันธ 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 4 ทาน และจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ยังไมมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3 / 2555 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

สวนที่ 2 หนา 60

บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนผูบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 8 ทาน โดยในป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัท
มีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และคาสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้
ป 2554
ม.ค. – มิ.ย. 2555
คาตอบแทนผูบริหาร
จํานวนราย
จํานวนเงิน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
(คน)
(ลานบาท)
(คน)
(ลานบาท)
เงินเดือน คานายหนาและโบนัส
6
7.67
8
5.57
คาตอบแทนอื่น ๆ ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยง
6
0.32
8
0.22
ชีพ กองทุนประกันสังคมและคาลวงเวลา
รวม
7.99
5.79
คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
- ไมมี 9.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมตลอดทั้งปตามปกติเปนประจําทุกไตรมาส และจะมีการประชุมพิเศษ
เพิ่ ม ตามความจํ า เป น โดยมี ก ารกํา หนดวาระที่ ชั ด เจนและได สง หนั ง สือ นั ด ประชุ มพร อ มระเบี ยบวาระการประชุ ม ให แ ก
คณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเปนการลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2555 คณะกรรมการมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง
ประธานกรรมการทําหนาที่ดูแลจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเอกสารและขอมูลเพื่อการอภิปรายปญหา
สําคัญ นอกจากนีก้ ลุมบริษัทยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งกําหนดการประชุมทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการสวนใหญเขารวมประชุมครบถวน เวนแตติดภารกิจสําคัญเรงดวน
9.6 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท มีนโยบายนํา หลัก การ การปฏิ บัติต ามข อพึง ปฏิบั ติที่ดี (Code of Best Practices) ใชเ ปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเปนการเสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความ
มีประสิท ธิภ าพของฝายบริ หารจัด การ อั นจะทําใหเ กิดความเชื่ อมั่ นขึ้น ในกลุม ผูถื อหุน ผูลงทุ นและผู ที่ เกี่ ยวของทุก ฝาย ซึ่ ง
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้
1)

สิทธิของผูถือหุน

บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุน
สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรร
รมการ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือ
หุน เพื่ อ ตัด สิน ใจในเรื่ องที่ มีผลกระทบตอ บริ ษั ท เชน การจั ด สรรเงิ นป นผล การกํ าหนดหรื อการแกไ ขข อ บัง คั บและหนัง สื อ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
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นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตาง ๆ ขางตนแลว บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้

จัด ให มีก ารประชุ มใหญ สามัญประจํ า ปทุ กป โดยจะจัด ภายใน 4 เดื อน นับ จากวั นสิ้ นสุ ดรอบบัญชีใ นแตละป
พรอมทั้งจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหแกผูถือหุนรับทราบลวงหนา
กอนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลาติดตอกัน 3 วันกอนที่จะถึง
วันประชุมไมนอยกวา 3 วัน โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย

เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทพรอมทั้งชี้แจงสิทธิของผูถือหุนใน
การเขาประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน

ในกรณีที่ ผูถื อหุ นไม สามารถเข าร วมประชุม ดว ยตนเอง บริ ษัท จะเป ดโอกาสใหผูถือ หุน สามารถมอบฉัน ทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดเพื่อสนับสนุนการใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุน โดยใช
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม

กอนการประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
ผานอีเมลแอดแดรสของนักลงทุนสัมพันธหรืออีเมลแอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและจะเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือ
ตั้งคําถามในวาระตางๆ อยา งอิสระ กอนการลงมติใ นวาระใดๆ เพื่อ ใหผูถือ หุนได ใหขอ มูลรายละเอียดในเรื่อ ง
ดังกลาวอยางเพียงพอตอการตัดสินใจอนุมัติทํารายการใดๆ โดยในวาระที่ผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม บริษัทจะ
จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในแต ล ะสาขาเป น ผู ใ ห คํ า ตอบภายใต ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามขอมูลรายละเอียดในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของได
2)

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ดวยความเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร
ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย ดังนี้

การปฏิบั ติแ ละอํา นวยความสะดวกตอ ผูถื อหุ นอย า งเทา เที ยมกัน และไม กระทํ าการใดๆ ที่เ ปน การจํ ากั ดหรื อ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน

การกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูโดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง

การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมใน
แตละเรื่อง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่
เหมาะสม หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอผูมีสวน
ไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับขอมูล (รวมทั้งคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) รวมถึงไดกําหนดโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัท หรือ
การนํา ข อมู ลของบริ ษั ท ไปใชเ พื่ อประโยชน สว นตนไว แ ลว ตามนโยบายการป อ งกั น การนํ าข อ มูลภายในไปใช
ประโยชน รวมทั้งไดใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการของบริษัทและผูบริหาร ในหนาที่การรายงานการถือ
หลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (กลต.) ตามมาตรา 59 แห ง
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พระราชบั ญญั ติ หลั ก ทรั พย แ ละตลาดหลั กทรัพ ย พ.ศ.2535 รวมทั้ งจะแจ งข า วสารและข อกํ าหนดต างๆ ของ
สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหแกคณะกรรมการของบริษัท และผูบริหารตามที่ไดรับ
แจงจากทางหนวยงานดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
3)

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
พนักงาน และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก คูแขง คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการ
สนับสนุนและรับฟงขอคิดเห็น ตลอดจนการสรางสัมพันธอันดีกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงาน
และพัฒนาใหธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตและขยายตัวไดในอนาคต โดยบริษัทจะจัดใหใหทุกกลุมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยาง
เทาเทียมกันและเปนธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้

ผูถือหุน : บริษัทจะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทใน
ระยะยาว รวมทัง้ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

พนักงาน : บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสําคัญในการพัฒนาองคกรใหมีความ
เติบโต บริษัท จึงสนับสนุ นในการพัฒนาศัก ยภาพของทรัพ ยากรบุคคลให เกิด ประโยชนสูงสุ ดตอ บริษั ท รวมทั้ ง
สงเสริมการทํางานในลักษณะเปนทีมเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการทํางาน และจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีความปลอดภั ยตอ พนักงาน รวมทั้งปฏิบัติ ตอพนั กงานทุก คนอยางเทาเทียม เป นธรรม โดยใหผ ลตอบแทนที่
เหมาะสม

คูคา: ปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการคาที่สุจริตโดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการคาและคํามั่นที่ให
ไวกับคูคาอยางเครงครัด

คูแขง : ปฏิบัติตอคูแขงอยางมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกาแหงการแขงขันที่ดี โดยการหลีกเลี่ยงการ
แขงขันดวยวิธีไมสุจริต

ลูกคา : บริ ษัทมีค วามมุ งมั่นที่ จะผลิ ตสินค าที่มีคุ ณภาพและใหบริก ารที่ดี แกลูก คาโดยทําการคา กับลูก คาดว ย
ความซื่อสัตยและเปนธรรม

สังคม : บริษัทใหความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของสํานักงานบริษัท
ทั้งนี้บ ริษัท ไดกํ าหนดแนวทางที่ตอ งปฏิ บัติเ พื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย แตละกลุ มไว อยา ง
ชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พรอมทั้งเผยแพรและรณรงคใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน ยึดถือเปน
หลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคน
4)

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเผิดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑก ารเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท
ซึ่งมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูล งทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
โดยบริษั ทจะเผยแพรขอ มูลสารสนเทศของบริ ษัท ตอ ผูถื อ หุน นั กลงทุ น และสาธารณชนผา นช อ งทางและสื่ อการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมถึงเว็บไซตของบริษัท คือ www.eurekadesign.co.th
ในสวนของงานดานผูล งทุนสัมพันธนั้นบริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ อยางไรก็ตามในเบื้องตนบริษัทได
มอบหมายใหเลขานุการของบริษัททําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ผู
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ถือหุนและนักลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวได ที่ คุณฐิญานันท ดีประสิทธิ์ปญญา โทรศัพท 0 2192 3737 ตอ 204
หรือ ที่ E-mail address: ir@eurekadesign.co.th
5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนไดกับบริษัท โดย
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการติด ตามผลการดําเนินงาน
เปนรายไตรมาส อีกทั้งยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชนของบริษัทและผู
ถือหุนโดยรวม
ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน
4 ทาน และกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทําหนา ที่
ถวงดุลในการออกเสี ยงพิจารณาเรื่องตา งๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริ หารเพื่อใหเ กิดประโยชน สูงสุดต อ
บริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 2 ชุด คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริห าร โดยบริ ษั ทได มีก ารแบง แยกบทบาทหนา ที่ ความรั บผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห ารที่ มี ต อผู ถื อ หุ นไว อ ยา งชั ดเจนเพื่อ ความเป นอิ สระในการตั ด สิ นใจและ
นําเสนอวิสัยทัศน ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวภายใตหัวขอโครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดระบุไว

คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจํานวน 4 ทาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความคลองตัวโดยมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหเปนคนละบุคคล
กัน เพื่อปองกันมิ ใหบุคคลใดมีอํานาจโดยไมจํากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป นผูกําหนดอํานาจหนาที่แ ละคัดเลือ ก
บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงดังกลาว
ทั้งนี้บริษั ทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งทํ าหนาที่ ใหคําแนะนําดา นกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตอ ง
ทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดรายงานคาตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไวอยางชัดเจนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลัก ทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยค าตอบแทนดังกลาวตองไดรับการอนุ มัติจ ากการประชุ มผูถื อหุน สามั ญ
ประจําป (Annual General Meeting (AGM)) ทุกป กรณีที่กรรมการของบริษัทไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น เชน การเปนกรรมการตรวจสอบรวมดวย เปนตน จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งตองพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบดวย
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดกํา หนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอัก ษร โดยนโยบายดังกลา ว
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 / 2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555

สวนที่ 2 หนา 64

บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

โดยบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายกํากับดูแลกิจการเนื่องจากเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และจะสงเสริม ใหบริ ษัทมีค วามมั่นคงและเจริญเติบโตไดอ ยางยั่ งยืน ในระยะยาว สํ าหรับ การกํ าหนดแนวทางในการ
ดํา เนิ นงานนั้น บริ ษัท ให ความสํา คั ญเรื่อ งการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัท จะมีก าร
ประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในรวมกันเปนประจําทุกปตั้งแตป 2555 เปนตนไป เพื่อใหบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการจะจั ด ให มี ก ารทบทวนนโยบายและการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล า วเป น ประจํ า นอกจากนี้
ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดแลว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและ
ขอบังคับตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม ทั้งนีบ้ ริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานและผูบริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
อยางเครงครัด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความ
ขัด แย ง ทางผลประโยชน โดยกํ า หนดให ผูที่ มี สว นเกี่ ยวข อ งหรื อ เกี่ ยวโยงกับ รายการที่ พิ จ ารณาต องแจ ง ให บ ริ ษั ททราบถึ ง
ความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ซึ่ ง ได มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมอย า งรอบคอบ รวมทั้ ง บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข องตลาด
หลั ก ทรั พ ย แห ง ประเทศไทยอย างเครง ครั ดในเรื่ อ งการกํ าหนดราคาและเงื่ อ นไขต างๆ กับ บุ คคลที่ อาจมี ความขั ด แยง ด า น
ผลประโยชนใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกและสงรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
และจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงิน รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ทรั บ ผิด ชอบตอ รายงานทางการเงิ น ของบริ ษัท และบริ ษั ทย อ ย รวมทั้ง สารสนเทศที่ ปรากฏใน
รายงานประจํา ป แบบแสดงรายการขอ มูล และงบการเงิ นซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเป นผูสอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนําเสนอโดยตอ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทํางบการเงินดังกลาวตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงาน กลต.
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงิน
และไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานความถูกตองครบถวน สมเหตุสมผล เชื่อถือไดและใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท จะจัด ให มี ก ารประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท อย า งสม่ํ า เสมออย า งน อ ยทุ ก ไตรมาส และมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษ
เพิ่มเติ มตามความจํา เปนโดยกําหนดวาระการประชุมที่ชั ดเจนล วงหนา และมี วาระพิ จารณาติ ดตามผลการดําเนิน งานเป น
ประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูจัดทําวาระตางๆ ของการประชุมและ
ดําเนินการจัดสงเอกสารการประชุมใหคณะกรรมการบริษัทลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุมเพื่อใหกรรมการไดมีเวลา
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พิจารณาและศึ กษาขอมูลอยา งเพี ยงพอ รวมถึง การบันทึ กการประชุมและจั ดสง รายงานดั งกล าวใหแกก รรมการบริษั ทเป น
รายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอยาง
เปนระบบและพรอมใหคณะกรรมการของบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทํ าหนาที่เปนประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการ
แสดงความเห็นอยางอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถาคะแนนเสียงเทากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 4 ครั้ง โดยในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบทุกทาน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัท ไดใ ห ความสํ าคั ญตอ ระบบควบคุ มภายในทั้ง ในระดั บ บริ หารและระดับ ปฏิบั ติ งาน และเพื่อ ให เ กิด ความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษั ทยั งจัดใหมีผูที่ทําหนาที่ต รวจสอบภายในเพื่อทํา การสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการควบคุมทางดานการเงินและมี
การปฏิบัติงานที่เปนไปตามแนวทางที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารระดับสูง
9.7 นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช
บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลกรรมการและผู บ ริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม เ ป ด เผยต อ
สาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยตาม มาตรา 59 และ บทกําหนด
โทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
- บริษัทจะกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แห งพระราชบัญญัติห ลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานั กงานคณะกรรมการกํากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การส ง หนั ง สื อ เวี ย นแจ ง ให ผูบ ริ ห ารทราบว า ผู บ ริ ห ารที่ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล ภายในที่ เ ป น
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1
เดื อ น ก อ นที่ ง บการเงิ น หรือ ข อมู ลภายในนั้น จะเป ด เผยต อสาธารณชน และห ามไม ให เ ป ดเผยข อ มู ลที่ เ ป น
สาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชหรือนําไปเปดเผยจน
อาจทํ าใหบ ริษั ทไดรับความเสีย หาย โดยพิ จารณาลงโทษตามควรแก กรณี ได แก การตัก เตื อนดว ยวาจา การตั กเตือ นเป น
ตัวหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุ ไลออก ปลดออกหรือใหออกแลวแตกรณี
เปนตน
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9.8 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จํานวนพนักงานทั้งหมดของกลุมบริษัทมีดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
ฝายงาน
ณ 31 ธ.ค. 54
ณ 30 มิ.ย. 55
ฝายบริหาร
6
7
ฝายขาย
1
2
ฝายคํานวณตนทุน
3
4
ฝายควบคุมโครงการ
3
4
ฝายออกแบบเครื่องจักร
6
6
ฝาย Drawing mechanic
5
6
ฝายออกแบบระบบไฟฟา
18
20
ฝายผลิตชิ้นสวน
13
15
ฝายตรวจสอบคุณภาพ
1
1
ฝายประกอบ
15
21
ฝายจัดซื้อ
4
6
ฝายสโตร
2
2
ฝายบัญชีและการเงิน
4
7
ฝายทรัพยากรบุคคล
5
6
รวม
86
107
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 86 คน โดยไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่ไมใช
ผูบริหาร ไดแก เงินเดือน ค านายหน า โบนั ส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสัง คม และคาลวงเวลา เปนจํา นวนรวม
33.56 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 107 คน โดยไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่
ไมใชผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คานายหนา โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และคาลวงเวลา เปนจํานวนรวม
18.53 ลานบาท
ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมม-ี
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัท มี นโยบายอย า งต อ เนื่ อ งที่ จ ะส งเสริม และพั ฒนาบุค ลากรในแตละระดับ ชั้ นให มีค วามรู ความชํ านาญและ
ความสามารถในการปฏิ บัติง านเพิ่มขึ้ นอยา งสม่ํ าเสมอเพื่อใหเกิด การทํางานที่ มีประสิทธิ ภาพสูงสุ ดตอบริ ษัท โดยแบ งการ
พัฒนาในระดับตางๆ ดังตอไปนี้
1) ระดับบริหาร
บริษัทมุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนําและวิสัยทัศนในการเปนผูนําขององคกร
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2) ระดับหัวหนางาน
บริษัทมุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการจัดการบริหารเบื้องตน ทักษะการเปนหัวหนางาน การสรางทีมงานและการ
สรางความรวมมือในการทํางาน ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจน
การสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจเฉพาะทาง
3) ระดับพนักงาน
บริษัทมุงเนนเรื่องการสรางความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบสรางแรงจูงใจให
เกิดการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและการมีทัศนคติที่ดีตอฝายบริหารและบริษัท
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