บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

10. โครงสรางการจัดการ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด ว ยคณะกรรมการ 5 ชุ ด ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายกร
ทัพพะรังสี
2. นายพงศพันธ คงกําเหนิด
3. นายสมชาย

ชาญพัฒนากร

4. นางกนกพร

ยงใจยุทธ

5.
6.
7.
8.

พัวถาวรสกุล
กิตติภัทรพงษ
เตชะมรกต
สังขงาม

นายกิตติ
นายสุขสันต
นายวัญเทนันท
นางสาวเนติรัด

9. นางสาวพรทิพย แซลิ้ม

ตําแหนง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรร
หาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวรัชนี เหลาสาครชัย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน เปน
เลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายกิ ตติ พัวถาวรสกุล นายสุขสันต กิตติภัทพงษ นายวัญเทนัน ท เตชะมรกต นางสาวเนติรัด สัง ขงามและ
นางสาวพรทิพย แซลิ้ม กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
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รายละเอียดการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2556 และ6 เดือนแรกป 2557 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
ป 2556
ป 2557 (ม.ค. ถึง มิ.ย.)
จํานวนครั้ง จํานวนครั้งที่เขา จํานวนครั้งการ จํานวนครั้งที่เขา
การประชุม รวมการประชุม
ประชุม
รวมการประชุม
1. นายกร ทัพพะรังสี
10
10
3
3
2. นายพงศพันธ คงกําเหนิด
10
10
3
3
3. นายสมชาย ชาญพัฒนากร
10
10
3
3
4. นางกนกพร ยงใจยุทธ
10
10
3
3
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
15
15
3
3
6. นายสุขสันต กิตติภัทรพงษ
15
13
3
3
7. นายวัญเทนันท เตชะมรกต
15
15
3
3
8. นางสาวเนติรัด สังขงาม
15
15
3
3
1/
9. นายไกรสร จงเจริญพรสุข
15
14
3
3
2/
10. นางสาวพรทิพย แซลิ้ม
0
0
0
0
หมายเหตุ :
1/ นายไกรสร จงเจริญพรสุข ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ในวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2557
2/ นางสาวพรทิพย แซลิ้ม ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2557

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติ
หนาที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความนาเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายพงศพันธ คงกําเหนิด
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย ชาญพัฒนากร
กรรมการตรวจสอบ
3. นางกนกพร ยงใจยุทธ1/
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวรัชนี เหลาสาครชัย เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
1/ กรรมการตรวจสอบผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
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10.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท โดย ณ วันที่ 31สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 8 ทาน
ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายพงศพันธ คงกําเหนิด
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมชาย ชาญพัฒนากร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางกนกพร ยงใจยุทธ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุขสันต กิตติภัทรพงษ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวัญเทนันท เตชะมรกต
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวเนติรัด สังขงาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวพรทิพย แซลิ้ม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางสาวรัชนี เหลาสาครชัย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายสมชาย ชาญพัฒนากร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายพงศพันธ คงกําเหนิด
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นางกนกพร ยงใจยุทธ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. นางสาวเนติรัด สังขงาม
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
โดยมีนางสาวรัชนี เหลาสาครชัย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.5 คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางสุขสันต กิตติภัทรพงษ
รองประธานเจาหนาที่บริหารแผนกใหบริการขนสงและขนถาย
สินคาทางบก (Truck)
3. นายวัญเทนันท เตชะมรกต
รองประธานเจาหนาที่บริหารแผนกใหบริการบริหารและจัดการ
ขนสงและพิธีการศุลกากร (FF)
4. นางสาวเนติรัด สังขงาม
รองประธานเจาหนาที่บริหารแผนกการเงินและบัญชี
5. นางสาวพรทิพย แซลิ้ม
รองประธานเจาหนาที่บริหารแผนกใหบริการขนสงและกระจาย
สินคาระหวางประเทศ (NVOCC)
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10.6 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 บริษัทมีผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 6 ทาน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางสุขสันต กิตติภัทรพงษ
รองประธานเจาหนาที่บริหารแผนกใหบริการขนสงและขนถายสินคา
ทางบก(Truck)
3. นายวัญเทนันท เตชะมรกต
รองประธานเจาหนาที่บริหารแผนกใหบริการบริหารและจัดการขนสง
และพิธีการศุลกากร(FF)
4. นางสาวเนติรัด สังขงาม
รองประธานเจาหนาที่บริหารแผนกการเงินและบัญชี
5. นางสาวพรทิพย แซลิ้ม
รองประธานเจาหนาที่บริหารแผนกใหบริการขนสงและกระจายสินคา
ระหวางประเทศ(NVOCC)
6. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการภายในบริษัทดังนี้
คณะกรรมการบริษ ัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ ายตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน

แผนกให บริการบริหารและ
จัดการขนสงและพิธก
ี ารศุลกากร
คุณวัญเทนันท เตชะมรกต

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
่ ง
บริหารความเสีย

ประธานเจ าหน าทีบ
่ ริหาร
คุณกิตติ พัวถาวรสกุล

แผนกให บริการขนสงและ
กระจายสินค าระหวางประเทศ
คุณพรทิพย แซลม
ิ้

แผนกให บริการขนสงและ
ขนถายสินค าทางบก
คุณสุขสันต กิตติภัทรพงษ

แผนกตางประเทศ

แผนกบุคคล
และธุรการ
คุณเนติรัด สังขงาม

แผนกการเงิน
และบัญชี
คุณเนติรัด สังขงาม
ฝ ายบัญชี
คุณชาญวุฒ ิ วรรณโภสพ
ผู อํ านวยการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ ายการเงิน

10.7 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติ
แตงตั้งนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติผูดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
2- 50

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

10.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ก. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
• กรรมการ
ในที่ประชุมสามัญของผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 กําหนดคาตอบแทน
ใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเปนการจายเบี้ยประชุมกรรมการตอครั้ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตําแหนง
คาตอบแทน (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการ
50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
กรรมการ
20,000
ทั้ง นี้ บริ ษัท ไม มีการจา ยคา ตอบแทนใหค ณะกรรมการชุ ดย อ ยอื่น ๆ ไดแ ก คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
สําหรับงวดป 2556 และงวด 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) 2557 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการดังนี้
ป 2556
2557 (ม.ค.-มิ.ย.)
ชื่อ-สกุล
1/
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ1/
1/
(บาท)
ตรวจสอบ
(บาท)
ตรวจสอบ1/
(บาท)
(บาท)
2/
1. นายกร ทัพพะรังสี
650,000
250,000
2. นายพงศพันธ คงกําเหนิด3/
290,000
90,000
3. นายสมชาย ชาญพัฒนากร
200,000
60,000
4. นางกนกพร ยงใจยุทธ
200,000
60,000
5. นายกิตติ พัวถาวรสกุล
200,000
60,000
6. นายสุขสันต กิตติภัทรพงษ 4/
180,000
60,000
7. นายวัญเทนันท เตชะมรกต
200,000
60,000
8. นางสาวเนติรัด สังขงาม
200,000
60,000
9. นายไกรสร จงเจริญพรสุข5/
200,000
60,000
10. นางสาวพรทิพย แซลิ้ม6/
รวม
210,000
1,630,000
690,000
550,000
หมายเหตุ :
1/ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบไดรับการกําหนดคาตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่5/2556 เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 และเริ่มไดรับคาตอบแทนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2556 เปนตนไป
2/ นายกร ทัพพะรังสี ไดรับเบี้ยประชุมทั้งในการประชุมกรรมการบริษัทและประชุมผูถือหุน
3/ นายพงศพันธ คงกําเหนิดไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 และเริ่มไดรับคาตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแตเดือนมีนาคม
2556 เปนตนไป
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4/ นายสุขสันต กิตติภัทรพงษ ขาดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2556 ทําใหไมไดรับเบี้ยประชุม 1 ครั้ง
5/ นายไกรสร จงเจริญพรสุข ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท ในวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2557
6/ นางสาวพรทิพย แซลิ้ม ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2557

• ผูบริหาร
ในป 2556 และงวด 6 เดือน(ม.ค.- มิ.ย.) ของป 2557 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารดังนี้
คาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส
คาตอบแทนอื่นๆ เชน คาประกันสังคม
คาคอมมิชชั่น เปนตน
รวม

ป 2556
จํานวนราย คาตอบแทน
(คน)
(ลานบาท)
18.09
5
4.08
5
5

22.17

งวด 6 เดือน ป 2557
จํานวนราย คาตอบแทน
(คน)
(ลานบาท)
5

8.04

5

0.10

5

8.14

ข. คาตอบแทนอื่น
- ไมมี 10.9 บุคลากร
ในป 2556 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 185 คน บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแก
พนักงานจํานวนทั้งสิ้น 77.43 ลานบาท ซึ่งผลตอบแทนไดแก เงินเดือน โบนัส และคาคอมมิชชั่น เปนตน โดย
สามารถแบงรายละเอียดตามฝายดังนี้
สายงาน

แผนกใหบริการบริหารและจัดการขนสงและพิธีการศุลกากร(FF)
แผนกใหบริการขนสงและกระจายสินคาระหวางประเทศ(NVOCC)
แผนกใหบริการขนสงและขนถายสินคาทางบก(Truck)
แผนกการเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่นๆ
รวม

ป 2556
จํานวนพนักงาน
คาตอบแทน
(คน)
(ลานบาท)
57
26.29
40
19.25
37
13.08
51
18.80
185
77.43

ใน6 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 182 คน บริษัทไดจาย
ผลตอบแทนใหแกพนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 32.02 ลานบาท ซึ่งผลตอบแทนไดแก เงินเดือน โบนัส และคาคอมมิชชั่น เปน
ตนโดยสามารถแบงรายละเอียดตามฝายดังนี้
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สายงาน

แผนกใหบริการบริหารและจัดการขนสงและพิธีการศุลกากร(FF)
แผนกใหบริการขนสงและกระจายสินคาระหวางประเทศ(NVOCC)
แผนกใหบริการขนสงและขนถายสินคาทางบก(Truck)
แผนกการเงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกอื่นๆ
รวม

6 เดือนแรก ป 2557
จํานวนพนักงาน คาตอบแทน
(คน)
(ลานบาท)
58
10.01
45
8.34
29
6.76
50
6.91
32.02
182

•

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกสิกรไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจให
พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว

•

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตางๆ โดยบริษัทไดจัดทําแผนการฝกอบรมประจําปทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตคน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท
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