บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

1

2

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

นายวิศิษฎ อัครวิเนค
- ประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

66

นายเจริญ ประจําแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สถาน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
ชวงเวลา

ตําแหนง

2555 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ผูทรงคุณวุฒิกรรมการ
มาตรฐานแหงชาติ
กรรมการวิศวกรอาวุโส

ปจจุบัน
ผานการอบรม
- Director Certification Program
- Finance for non-finance
director

66

ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
ผานการอบรม
- Director Certification Program
- Director Accreditation Program
- Audit Committee Program

ปจจุบัน

-ไมม-ี

-ไมม-ี

2548 – 2551
2555 - ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2555 – ปจจุบัน อนุกรรมการติดตามการ
ประเมินผลโครงการ
กองทุนรอบโรงไฟฟา
2555 – ปจจุบัน คณะกรรมการติดตาม
ประเมินการตรวจการณ
แบบบูรณาการ
2553 – ปจจุบัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผล
2549 – 2550 ผูตรวจราชการ

เอกสารแนบ 1 หนา 1

หนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. ทาคูนิ กรุป

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง

กระทรวงอุตสาหกรรม

หนวยงานราชการ

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

สมาคมวิชาชีพ

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
บมจ. ทาคูนิ กรุป

พลังงานไฟฟา
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน

หนวยงานราชการ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หนวยงานราชการ

กระทรวงพลังงาน

หนวยงานราชการ

กระทรวงพลังงาน

หนวยงานราชการ

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
3

นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)
36

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

-ไมม-ี

-ไมม-ี

5

นายชูพงศ ธนเศรษฐกร
- กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
- กรรมการ / กรรมการบริหาร
/ กรรมการผูจัดการ

56

52

ปริญญาโท : MBA University of
Detroit, USA
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณ
ผานการอบรม
- Director Certification Program
มศ.5 : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห
สิงหเสนี)
ผานการอบรม
- Director Accreditation Program

ชวงเวลา
2557 - ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน

25.21

-ไมม-ี

สามีของ
นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ
บิดาของ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน

หนวยงาน/บริษัท

2551 – ปจจุบัน

2550 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุป
บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย)

2543 - ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. จีแกส โลจิสติกส

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ติดตั้งระบบกาซรถยนต
และทอกาซอุตสาหกรรม
ขนสงปโตรเลียมเหลว

2538 - ปจจุบัน

ผูบริหาร

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม

2555 - ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 2

กรรมการตรวจสอบ
อาจารยประจํา

ประเภทธุรกิจ
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สถาบันการศึกษา

2552 – 2553
-ไมม-ี

ตําแหนง

บมจ. ทาคูนิ กรุป
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูแทนสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ผูตรวจสอบหลักสูตรการ ราชูปถัมภ
บัญชี
หุนสวนผูจัดการ
ARUN CONSULTING GROUP
CO., LTD.
กรรมการอิสระ
บมจ. ทาคูนิ กรุป
กรรมการอิสระ/
บมจ. อีเอ็มซี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ
บมจ. หลักทรัพย คันทรี่ กรุป

2554 – ปจจุบัน

จะเขารับการอบรม Director
Accreditation Program ในป 2557
4

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป

สมาคมวิชาชีพ

ที่ปรึกษาดานบัญชี
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
รับเหมากอสราง
ธุรกิจหลักทรัพย

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
6

7

8

อายุ
(ป)

นางสาวกาญจนา ริมพณิชย
กิจ
- กรรมการ / กรรมการบริหาร
/รองกรรมการผูจัดการฝาย
บัญชี – การเงิน

54

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน
- กรรมการบริหาร/ รอง
กรรมการผูจัดการ ฝายจัดซื้อ/
ธุรการ /เลขานุการบริษัท

27

นางสาวฉัตรประภา จันทรศรี
- รองกรรมการผูจัดการฝาย
ขาย

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
ปริญญาตรี :
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

8.52

ภรรยาของ
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน
มารดาของ
นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน
บุตรของ
นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน
และนางสาว
กาญจนา
ริมพณิชยกิจ

2538 – ปจจุบัน
2538 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท

บมจ. ทาคูนิ กรุป
บจก. ราชพฤกษวิศวกรรม

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม

2553 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุป

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง

2553 – 2556

กรรมการ

บจก. มิดเดิล จี

สถานีบริการ LPG

-ไมม-ี

2556 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บมจ. ทาคูนิ กรุป
บจก. จีแกส โลจิสติกส

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขนสงปโตรเลียมเหลว

ผานการอบรม
- Director Accreditation Program

47

ปริญญาโท : Msc International
Financial Management, Queen
Maryland university of London
ปริญญาตรี : Beng Mechanical
Engineering, University of
Nottingham
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผานการอบรม
- Director Accreditation Program
ปริญญาตรี : บริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยบานสมเด็จ
เจาพระยา

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท (%)

16.87

-ไมม-ี

ชวงเวลา

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ตําแหนง

หนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
9

10

อายุ
(ป)

นายเจริญชัย อํานาจสมบูรณ
สุข
- รองกรรมการผูจัดการฝาย
ความปลอดภัย

55

นางฐิติมา ธนาปกิจ
- ผูจัดการฝายบัญชี

33

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม
ปริญญาตรี : วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ประวัติการทํางานยอนหลัง 5 ป
ชวงเวลา

ตําแหนง

หนวยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2556 - ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ
ฝายความปลอดภัย

บมจ. ทาคูนิ กรุป

ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง

2544 - ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ

บจก. ราชพฤกวิศวกรรม

2556 – ปจจุบัน

ผูจัดการฝายบัญชี

บมจ. ทาคูนิ กรุป

ทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม
ผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง

2554 – 2556
2553 – 2554

ผูจัดการฝายตรวจสอบ
ภายใน
ผูจัดการฝายบัญชี

2547 – 2551

ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส

Baker Tilly Risk and
Management Services
Clearing House for Number
Portability
Pricewaterhouse Coopers ABAS

เอกสารแนบ 1 หนา 4

บริหารจัดการความเสี่ยง
ใหบริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท
ตรวจสอบบัญชี

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
10. นางฐิติมา
ธนาปกิจ
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
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 5

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 6

