บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

10. โครงสร้ างการจัดการ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ ำงกำรจั ด กำรของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำร 5 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท
คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 ทุกประกำร โดย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นำยกร ทัพพะรังสี
2. นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเหนิด

ตาแหน่ ง
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริษัท
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
3. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
4. นำงกนกพร ยงใจยุทธ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำผลตอบแทน
5. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล
กรรมกำร/ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร/ประธำนกรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
6. นำยสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ กรรมกำร/รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
7. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต กรรมกำร/รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
8. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม
กรรมกำร/รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
9. นำยไกรสร จงเจริ ญพรสุข กรรมกำร/รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
โดยมีนำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ ้ม เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยกิตติ พัวถำวรสกุล, นำยสุขสันต์ กิตติภทั พงษ์ ม นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต นำงสำวเนติรัด สังข์งำมและนำย
ไกรสร จงเจริ ญพรสุข กรรมกำรสองในห้ ำคนนี ้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.3-10 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

รำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทในปี 2556 และ3 เดือนแรกปี 2557 มีดงั นี ้
ชื่อ-สกุล
ปี 2556
ปี 2557 (ม.ค. ถึง มี.ค.)
จานวนครัง้
จานวนครัง้ ที่เข้ า จานวนครัง้ การ จานวนครัง้ ที่เข้ า
การประชุม ร่ วมการประชุม
ประชุม
ร่ วมการประชุม
1. นำยกร ทัพพะรังสี
10
10
2
2
2. นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเหนิด
10
10
2
2
3. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร
10
10
2
2
4. นำงกนกพร ยงใจยุทธ
10
10
2
2
5. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล
15
15
2
2
6. นำยสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์
15
13
2
2
7. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต
15
15
2
2
8. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม
15
15
2
2
9. นำยไกรสร จงเจริ ญพรสุข
15
14
2
2
10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื
้
่อช่วยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่รับผิดชอบในกำรสอบทำนคุณภำพและควำมน่ำ เชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภำยใน
ตลอดจนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเหนิด
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร
กรรมกำรตรวจสอบ
1/
3. นำงกนกพร ยงใจยุทธ
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีนำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ ้ม เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ :
1/ กรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2557 มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำม
เสี่ย งของบริ ษั ท โดย ณ วันที่ 31มี น ำคม 2557 คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย ง มี จ ำนวน 8 ท่ำ น
ประกอบด้ วย

ส่วนที่ 2.3-10 หน้ ำที่ 2

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเหนิด
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
2. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
3. นำงกนกพร ยงใจยุทธ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
4. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
5. นำยสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
6. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
7. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
8. นำยไกรสร จงเจริ ญพรสุข
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
โดยมีนำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ ้ม เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
10.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำ
้
และก ำหนดค่ำ ตอบแทนของบริ ษั ท โดย ณ วัน ที่ 31มี น ำคม 2557 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน มีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเหนิด
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. นำงกนกพร ยงใจยุทธ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
4. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
โดยมีนำงสำวพรทิพย์ แซ่ลิ ้ม เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
10.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนำคมคณะกรรมกำรบริ หำร มีจำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้ วย
1.
2.

ชื่อ – สกุล
นำยกิตติ พัวถำวรสกุล
นำงสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์

3.

นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต

4.

นำงสำวเนติรัด สังข์งำม

5.

นำยไกรสร จงเจริ ญพรสุข

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำรแผนกให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำย
สินค้ ำทำงบก(Truck)
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรแผนกให้ บริ กำรบริ หำรและจัดกำร
ขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร(FF)
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรแผนกกำรเงิ นและบัญชี , แผนก
บุคคลและธุรกำร
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรแผนกให้ บริ กำรขนส่งและกระจำย
สินค้ ำระหว่ำงประเทศ(NVOCC)
ส่วนที่ 2.3-10 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

10.6 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่กจ. 17/2551 ลงวันที่15 ธันวำคม 2551 เป็ นจำนวน 6 ท่ำน ดังนี ้

1.
2.

ชื่อ – สกุล
นำยกิตติ พัวถำวรสกุล
นำงสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์

3.

นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต

4.

นำงสำวเนติรัด สังข์งำม

5.

นำยไกรสร จงเจริ ญพรสุข

6.

นำยชำญวุฒิ วรรณโภสพ

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรแผนกให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ ำ
ทำงบก(Truck)
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรแผนกให้ บริ กำรบริ หำรและจัดกำรขนส่ง
และพิธีกำรศุลกำกร(FF)
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรแผนกกำรเงินและบัญชี , แผนกบุคคล
และธุรกำร
รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรแผนกให้ บริ กำรขนส่งและกระจำยสินค้ ำ
ระหว่ำงประเทศ(NVOCC)
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริ ษัทมีโครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรภำยในบริ ษัทดังนี ้

ส่วนที่ 2.3-10 หน้ ำที่ 4

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

10.7 เลขานุการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฏำคม 2556 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติ
แต่งตังนำงสำวพรทิ
้
พย์ แซ่ลิ ้ม ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษัท โดยคุณสมบัติผ้ ดู ำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำร
บริ ษัทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
10.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
 กรรมการ
ในที่ประชุมสำมัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 กำหนดค่ำตอบแทน
ให้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นกำรจ่ำยเบี ้ยประชุมกรรมกำรต่อครั ง้ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้
ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทน (บำท/ คน/ ครัง้ )
50,000
30,000
20,000
20,000

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร

ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กับ กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่ นๆ
ได้ แ ก่ คณะกรรมกำรบริ ห ำร คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งและ คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทน
สำหรับงวดปี 2556 และงวด 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) 2557 บริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่กรรมกำรดังนี ้
ปี 2556
2557 (ม.ค.-มี.ค.)
ชื่อ-สกุล
กรรมการ1/
กรรมการ
กรรมการ1/
กรรมการ
1/
(บาท)
ตรวจสอบ
(บาท)
ตรวจสอบ1/
(บาท)
(บาท)
2/
1. นำยกร ทัพพะรังสี
650,000
100,000
3/
2. นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเหนิด
290,000
60,000
3. นำยสมชำย ชำญพัฒนำกร
200,000
40,000
4. นำงกนกพร ยงใจยุทธ
200,000
40,000
5. นำยกิตติ พัวถำวรสกุล
200,000
40,000
4/
6. นำยสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์
180,000
40,000
7. นำยวัญเทนันท์ เตชะมรกต
200,000
40,000
8. นำงสำวเนติรัด สังข์งำม
200,000
40,000
9. นำยไกรสร จงเจริ ญพรสุข
200,000
40,000
รวม
1,630,000
690,000
300,000
140,000
ส่วนที่ 2.3-10 หน้ ำที่ 5

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ

:

1/ กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรตรวจสอบได้ รับกำรกำหนดค่ำตอบแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อ
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2556 และเริ่มได้ รับค่ำตอบแทนตังแต่
้ เดือนมิถนุ ำยน 2556 เป็ นต้ นไป
2/ นำยกร ทัพพะรังสี ได้ รับเบี ้ยประชุมทังในกำรประชุ
้
มกรรมกำรบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
3/ นำยพงศ์พนั ธ์ คงกำเนิดได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรรมกำรบริ ษัท
ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2556 และเริ่มได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบตังแต่
้ เดือนกรกฏำคม
2556 เป็ นต้ นไป
4/ นำยสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ ขำดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 8/2556 ทำให้ ไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม 1 ครัง้

 ผู้บริหาร
ในปี 2556 และงวด 3 เดือน(ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2557 บริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หำรดังนี ้
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส
ค่ำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ำประกันสังคม
ค่ำคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น
รวม

ปี 2556
งวด 3 เดือน ปี 2557
จานวนราย ค่ าตอบแทน จานวนราย ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
(คน)
(ล้ านบาท)
18.09
5
4.02
5
4.08
5
0.25
5
5

22.17

5

4.27

ข. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 10.9 บุคลากร
ในปี 2556 บริ ษัทมีพนักงำน (ไม่รวมผู้บริ หำร) จำนวนทังสิ
้ ้น 185 คน บริ ษัทได้ จ่ำยผลตอบแทนให้ แก่
พนักงำนจำนวนทังสิ
้ ้น 77.43 ล้ ำนบำท ซึ่งผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน โบนัส และค่ำคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น โดย
สำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมฝ่ ำยดังนี ้

สายงาน

แผนกให้ บริ กำรบริ หำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร(FF)
แผนกให้ บริ กำรขนส่งและกระจำยสินค้ ำระหว่ำงประเทศ(NVOCC)
แผนกให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ ำทำงบก(Truck)
แผนกกำรเงินและบัญชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอื่นๆ
รวม

ส่วนที่ 2.3-10 หน้ ำที่ 6

ปี 2556
จานวนพนักงาน
ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
57
26.29
40
19.25
37
13.08
51
18.80
185
77.43

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ใน3 เดือนแรก ปี 2557 บริ ษัทมีพนักงำน (ไม่รวมผู้บริ หำร) จำนวนทัง้ สิ ้น 185 คน บริ ษัทได้ จ่ำย
ผลตอบแทนให้ แก่พนักงำน จำนวนทังสิ
้ ้น 18.42 บำท ซึง่ ผลตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน โบนัส และค่ำคอมมิชชัน่ เป็ นต้ น
โดยสำมำรถแบ่งรำยละเอียดตำมฝ่ ำยดังนี ้
สายงาน

แผนกให้ บริ กำรบริ หำรและจัดกำรขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร(FF)
แผนกให้ บริ กำรขนส่งและกระจำยสินค้ ำระหว่ำงประเทศ(NVOCC)
แผนกให้ บริ กำรขนส่งและขนถ่ำยสินค้ ำทำงบก(Truck)
แผนกกำรเงินและบัญชี เทคโนโลยีสำรสนเทศและแผนกอื่นๆ
รวม

3 เดือนแรก ปี 2557
จานวนพนักงาน ค่ าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
57
5.65
40
4.81
37
5.31
51
2.65
18.42
185



กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2556 กับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำร
กองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ ำงขวัญและกำลังใจให้ แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้
พนักงำนทำงำนกับบริ ษัทในระยะยำว



นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบำยพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ โดยบริ ษัทได้ จดั ทำแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี ทังภำยใน
้
และภำยนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงำนตำมควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่ คน ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำงำนโดยรวมของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.3-10 หน้ ำที่ 7

