บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายวิศิษฎ อัครวิเนค
- ประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายเจริญ ประจําแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

ชื่อ –
นามสกุลเดิม
-ไมม-ี

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี

ชวงเวลา
2555 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ปจจุบัน
2548 – 2551
2555 - ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน

-ไมม-ี

-ไมม-ี

อนุกรรมการติดตามการประเมินผล
โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟา
2555 – ปจจุบัน คณะกรรมการติดตามประเมินการ
ตรวจการณแบบบูรณาการ
2553 – ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล
2549 – 2550 ผูตรวจราชการ
2557 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2553 – ปจจุบัน อาจารยประจํา
2554 – ปจจุบัน

4

นายชูพงศ ธนเศรษฐกร
- กรรมการอิสระ

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
ตําแหนง
หนวยงาน/บริษัท
ประธานกรรมการ
บมจ. ทาคูนิ กรุป
กรรมการตรวจสอบ
ผูทรงคุณวุฒิกรรมการมาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
แหงชาติ
กรรมการวิศวกรอาวุโส
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทาคูนิ กรุป

-ไมม-ี

-ไมม-ี

2552 – 2553
2555 - ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน

ผูแทนสภาวิชาชีพบัญชี
ผูตรวจสอบหลักสูตรการบัญชี
หุนสวนผูจัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ

เอกสารแนบ 1 หนา 1

ประเภทธุรกิจ
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
หนวยงานราชการ
สมาคมวิชาชีพ
พลังงานไฟฟา
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หนวยงานราชการ

กระทรวงพลังงาน

หนวยงานราชการ

กระทรวงพลังงาน
บมจ. ทาคูนิ กรุป
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

หนวยงานราชการ
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สถาบันการศึกษา

ARUN CONSULTING GROUP CO., LTD.
บมจ. ทาคูนิ กรุป
บมจ. อีเอ็มซี
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป

ที่ปรึกษาดานบัญชี
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
รับเหมากอสราง
ธุรกิจหลักทรัพย

หนวยงานราชการ

สมาคมวิชาชีพ

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

5

6

7

8
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ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ

ชื่อ –
นามสกุลเดิม
-ไมม-ี

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
สามีของ
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
บิดาของ นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน

ชวงเวลา
2550 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
ตําแหนง
หนวยงาน/บริษัท
กรรมการผูจัดการ
บมจ. ทาคูนิ กรุป
กรรมการผูจัดการ
บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

2543 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. จีแกส โลจิสติกส

2538 - ปจจุบัน

ผูบริหาร

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม

ประเภทธุรกิจ
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ติดตั้งระบบกาซรถยนตและ
ทอกาซอุตสาหกรรม
ขนสงปโตรเลียมเหลว
ทดสอบและตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ทดสอบและตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชี
– การเงิน
- เลขานุการบริษัท
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจัดการ
ฝายจัดซื้อ/ธุรการ

-ไมม-ี

ภรรยาของ
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
มารดาของ
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน

2538 – ปจจุบัน
2538 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท

บมจ. ทาคูนิ กรุป
บจก. ราชพฤกษวิศวกรรม

-ไมม-ี

บุตรของ
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
และ
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

2553 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุป

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง

2553 – 2556

กรรมการ

บจก. มิดเดิล จี

สถานีบริการ LPG

นางสาวฉัตรประภา จันทรศรี
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจัดการ
ฝายขาย
นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจัดการฝายความ
ปลอดภัย

-ไมม-ี

-ไมม-ี

2556 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุป
บจก. จีแกส โลจิสติกส

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขนสงปโตรเลียมเหลว

-ไมม-ี

-ไมม-ี

2556 - ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการฝายความ
ปลอดภัย
กรรมการผูจัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุป

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม

ทดสอบและตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม

2544 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 2

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อกรรมการและผูบริหาร
1. นายวิศิษฐ
อัครวิเนค
2. นายเจริญ
ประจําแทน
3. นายธีรชัย
ธีรชัย
4. นายชูพงศ
ธนเศรษฐกร
5. นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน
6. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
7. นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน
8. นางสาวฉัตรประภา จันทรศรี
9. นายเจริญชัย
อํานาจสมบูรณสุข
หมายเหตุ:
C = ประธานกรรมการ

บมจ. ทาคูนิ กรุป
C, AC,ii
AC, ii
AC, ii
ii
MD, i, iii
M, i, iii
M, i, iii
M
M
AC = กรรมการตรวจสอบ

บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

บจก. ราชพฤกษ
วิศวกรรม

MD

บจก. จีแกส โลจิสติกส

M
i

บมจ. อีเอ็มซี

บมจ. หลักทรัพย
คันทรี่ กรุป

AC, ii

MD

i

M
MD
MD
MD = กรรมการผูจัดการ M = ผูบริหาร

เอกสารแนบ 1 หนา 3

i= กรรมการ

ii= กรรมการอิสระ

iii= กรรมการบริหาร

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

3. หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะตองมีปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามตามมาตรา
89/15
แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

เอกสารแนบ 1 หนา 4

