เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน) (สัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555)
ชื่อ-นามสกุล อายุ
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
สัดสวน ความสัมพันธทาง
ชวงเวลา
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่
ตําแหนง
(ป)
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ผานมา
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)
1. นายอดิศร ประคุณหังสิต
72
- วศบ. (เครื่องกล)
- ไมมี 2555 - ปจจุบัน ตําแหนง ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย
บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)
- ผานการอบรมหลักสูตร
2546 – 2554 ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ
DAP รุน 13/2547
บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ACP รุน 2/2547
2546 – 2548 ตําแหนง ประธานกรรมการ
DCP รุน 58/2548
บริษัท บีที ทีป่ รึกษาธุรกิจ
DCP Refresher Course 1/2551
2540 – 2542 ตําแหนง ผูชวยผูจัดการใหญ
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
2. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ
44
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
- ไมมี 2555 – ปจจุบัน ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อิสระ
กรรมการอิสระ
-ปริญญาตรี
บริษัท ยูเรกา ดีไซน (มหาชน) จํากัด
สาขา รัฐประศาสนศาสตร
2555 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูจัดการสวนการบุคคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด(มหาชน)
-ผานการอบรมโครงการ DAP รุน
2553 – 2554 ตําแหนง ผูจัดการสวนการบุคคล
93/2554 และ ACP รุน 38/2555
บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
2546 – 2552 ตําแหนง ผูจัดการสวนการบุคคล SCT
บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

3. นาย สุรเดช วรนัฐสุนทร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

42

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
University of North Carolina at
Chapel Hills, USA
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ผานการอบรมโครงการ DAP รุน
93/2554

4. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

42

-ปริญญาโท Master of Science
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
University of Illinois at Urbana –
Champaign
-ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ผานการอบรมโครงการ DAP รุน
96/2555

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ชวงเวลา

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่
ผานมา

- ไมมี -

2555 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน (มหาชน) จํากัด
2551 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการผูจัดการ
บริษัท บีเอ็ม ฟอรม เทค (ประเทศไทย) จํากัด
2546 – 2551 ตําแหนง Managing Associate
บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ เทคโนโลยี เอเชีย จํากัด

-

- ไมมี -

2555 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน (มหาชน) จํากัด
2549 – 2552 ตําแหนง Financial Director
บริษัท โจนส แลงลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

5. นายนรากร ราชพลสิทธิ์
กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

41

-ปริญญาโทสาขา Manufacturing
and Design, Illinois Institute of
Technology, USA
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ผานการอบรมโครงการ DAP
รุนที่ 92/2554 และ DCP รุน
158/2555

6. นางวงศทิพา ราชพลสิทธิ์
กรรมการ

41

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)
สาขาการตลาด
Illinois Institute of Technology,
USA
-ปริญญาตรี
International Economics
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ผานการอบรมโครงการ DAP รุน
96/2555

สัดสวน ความสัมพันธทาง
ชวงเวลา
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่
การถือหุน ครอบครัวระหวาง
ผานมา
ในบริษัท
ผูบริหาร
(%)
28.59
สามีนางวงศทิพา
2545 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการผูจัดการ / ประธาน
ราชพลสิทธิ์
กรรมการบริหาร / ผูจัดการทั่วไปฝายควบคุม
โครงการ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน (มหาชน) จํากัด

17.87

ภรรยานายนรากร
ราชพลสิทธิ์

2555 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน (มหาชน) จํากัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

7.นายศุภพน กิตติธนาลักษณ
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท

39

- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ
นครเหนือ
- ผานการอบรมโครงการ DAP รุนที่
94/2555

8.นายวสันต อํานวยวัฒนะกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท

40

- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ
นครเหนือ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ
นครเหนือ
- ผานการอบรมโครงการ DAP
รุนที่ 92/2554

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
8.93

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ชวงเวลา

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่
ผานมา

- ไมมี -

2548 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูจัดการ
ทั่วไปฝายผลิตและบริการ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน (มหาชน) จํากัด

8.04

- ไมมี -

2548 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูจัดการ
ทั่วไปผายตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน (มหาชน) จํากัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

9. นายศิริชัย ชูดวง
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท

38

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A)
สาขา บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-ปริญญาตรี วิศวกรรม
สาขาวิศวกรรม การผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ
นครเหนือ
-ผานการอบรมโครงการ DAP
รุนที่ 94/2555

10. นายจักรพงษ โภวาที
ผูจัดการทั่วไปฝายออกแบบ
เครื่องจักร

44

11. นายวิเชษฐ เมืองจันทร
ผูจัดการทั่วไปฝายออกแบบระบบ
ไฟฟา

38

ชวงเวลา

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่
ผานมา

- ไมมี -

2548 – ปจจุบัน ตําแหนง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูจัดการ
ทั่วไปฝายการตลาด
บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

-ปริญญาตรี วิศวกรรม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ
นครเหนือ

8.25

- ไมมี -

2545 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูจัดการทั่วไปฝายออกแบบเครื่องจักร
บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

-ปริญญาตรี วิศวกรรม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ
นครเหนือ

8.25

- ไมมี -

2545 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูจัดการทั่วไปฝายออกแบบระบบไฟฟา
บริษัท ยูเรกา ดีไซน (มหาชน) จํากัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

12. นายศรัณย พิริยะสุรวงศ
ผูจัดการทั่วไปฝายบัญชีการเงิน

47

13. นายนิกรณ ณ ลําพูน
ผูจัดการทั่วไปฝายสนับสนุน

46

-ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ ( MBA )
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
-ปริญญาตรี
สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร .
สาขา พัฒนาทรัพ ยากรมนุษยและ
องคการ.
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัญฑิต
สาขา การจัดการทรัพยากรปาไม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

-

- ไมมี -

- ไมมี -

ชวงเวลา

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ปที่
ผานมา

2555 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูจัดการทั่วไปฝายบัญชีการเงิน
บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)
2551 – 2554 ตําแหนง Financial Controller
บริษัท อิน เด็กซ คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
2547 – 2551 ตําแหนง ผูจัดการบัญชีเจาหนี้และภาษีอากร
บริษัท เอบีบี จํากัด
2555 – ปจจุบัน ตําแหนง ผูจัดการทั่วไปฝายสนับสนุน
บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)
2552 – 2555 ตําแหนง ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
มูลนิธิศุภนิมิตรแหงประเทศไทย
2549 – 2552 ตําแหนง ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
บริษัท ซิน เจนทา ซีด (ประเทศไทย)จํากัด

