บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

10. โครงสรางการจัดการ
10.1 โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทมีโครงสรางการจัดการดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายจัดซื้อ

ฝายจัดซื้อ/
จัดหา LPG

ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝาย
สารสนเทศ

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายบัญชี/การเงิน

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายขาย

ฝายบัญชี / การเงิน

ฝายขาย

สวนที่ 2.2/10 หนา 1

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายความปลอดภัย

แผนกรักษาความ
ปลอดภัยและ CSR

ฝายคลังกาซ
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10.2 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิศิษฎ
อัครวิเนค
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน
นายเจริญ
ประจําแทน
นายชูพงศ
ธนเศรษฐกร
นายธีรชัย
อรุณเรืองศิริเลิศ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ไดมีมติแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดเดิมใหเปนคณะกรรมการบริษัทชุดใหม
โดยมีวาระดํารงตําแหนงเริ่มตั้งแตวันที่แปรสภาพเปนบริษัท
มหาชน
2/
นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ และนางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน กรรมการสองในสามคนนี้ลง
ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิศิษฎ
อัครวิเนค
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน
นายเจริญ
ประจําแทน
นายชูพงศ
ธนเศรษฐกร
นายธีรชัย
อรุณเรืองศิริเลิศ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ป 2556
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
0/5

หมายเหตุ: นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
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10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.

นายเจริญ
นายวิศิษฎ
นายธีรชัย

ประจําแทน
อัครวิเนค
อรุณเรืองศิริเลิศ*

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถทางดานบัญชี

โดยมี นางฐิติมา ธนาปกิจ ผูจัดการฝายบัญชี ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ป 2556
6/6
6/6
6/6
0/6

ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.

นายเจริญ
นายวิศิษฎ
นายชูพงศ
นายธีรชัย

ประจําแทน
อัครวิเนค
ธนเศรษฐกร
อรุณเรืองศิริเลิศ*

หมายเหตุ: * นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
** นายชูพงศ ธนเศรษฐกร ลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

10.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน

ตําแหนง
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการฝายบัญชี/การเงิน
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการฝายจัดซื้อ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ป 2556
12 / 12
12 / 12
12 / 12
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10.5 ผูบริหาร
ณ วันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยผูบริหารดังตอไปนี้
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1. นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน
กรรมการบริหาร /กรรมการผูจัดการ
2. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการบริหาร /รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชี – การเงิน
3. นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน
กรรมการบริหาร /รองกรรมการผูจัดการฝายจัดซื้อ
4. นางสาวฉัตรประภา จันทรศรี
รองกรรมการผูจัดการฝายขาย
5. นายเจริญชัย
อํานาจสมบูรณสุข
รองกรรมการผูจัดการฝายความปลอดภัย
10.6 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยมีหนาที่
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
10.7 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
10.7.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนในรูปแบบเบี้ย
ประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
เบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

15,000
12,000
12,500
10,000

โดยคาตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบทั้งปรวมทั้งสิ้นไมเกิน 500,000 บาท
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สําหรับในป 2556 มีการจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบคาเบี้ยประชุม
ดังตอไปนี้
ป 2556
เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)
รายชื่อกรรมการ
ตําแหนง
คณะ
คณะกรรมการ
รวม
กรรมการ
ตรวจสอบ
1. นายวิศิษฎ
อัครวิเนค
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 60,000
60,000
120,000
และกรรมการตรวจสอบ
2. นายเจริญ
ประจําแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 60,000
75,000
135,000
กรรมการอิสระ
3. นายธีรชัย
อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
4. นายชูพงศ
ธนเศรษฐกร
กรรมการอิสระ
60,000
60,000
120,000
5. นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รวม
180,000
195,000
375,000
หมายเหตุ: 1/ ในป 2556 นายเจริญ ประจําแทน ดํารงตําแหนงรักษาการประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายวิศิษฎ อัคร
วิเนค ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการตรวจสอบ จากนั้นที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2557 จึงไดมีมติแตงตั้งนายวิศิษฎ อัครวิเนค เปนประธานกรรมการ และแตงตั้งนายเจริญ ประจําแทน เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2/
นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
3/

คณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทไมไดรับเบี้ยประชุมกรรมการ

คาตอบแทนผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 5 ทาน โดยบริษัทมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารของ
บริษัทในรูปของเงินเดือนมูลคาทั้งสิ้น 6.21 ลานบาท
10.7.2 คาตอบแทนอื่น
- ไมมี -

สวนที่ 2.2/10 หนา 5

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

10.8 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนพนักงานทั้งหมดของกลุมบริษัทมีดังนี้
TG
จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2556
7
6
14
3
4
4
38

ฝายงาน
ฝายขาย
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายจัดซื้อ
ฝายสารสนเทศ
ฝายคลังกาซ
รวม
TT

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2556
20
15
7
10
52

ฝายงาน
ฝายบริการทั่วไป
ฝายวิศวกรรม
ฝายคลัง
ฝายบุคคล
รวม
RE

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2556
1
55
56

ฝายงาน
ฝายบริหาร
ฝายทดสอบและตรวจสอบ
รวม
GG

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2556
39
1
40

ฝายงาน
ฝายจัดสง
ฝายจัดซื้อ
รวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ทั้งหมด 186 คน โดยไดจายคาตอบแทนที่เปนตัว
เงินใหแกพนักงาน ไดแก เงินเดือน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และคาลวงเวลา เปนจํานวนรวม 45.18
ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2557 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทใน
ระยะยาว
ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
กลุมบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางทักษะความชํานาญและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึง
ไดกําหนดใหมีการจัดการฝกอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ โดยไดมีการจัดทําแผนการฝกอบรมประจําปทั้งในรูปแบบการ
อบรมภายใน อาทิเชน การจัดปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเปนผูอบรมตามหลักสูตร
วิชาตางๆ โดยคัดเลือกหลักสูตรอบรมที่มีความเกี่ยวของกับสวนงานของพนักงานแตละแผนก
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