
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั%น จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนขึ�น  เพื"อปฏิบติัหน้าที"ตามที"ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที"ดีของบริษทัฯ  และการปฏิบติัหนา้ที"ตามกฎบตัร   ใน

เรื"องการสรรหา  คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ  รวมทั�งมีหนา้ที"ในการ

นาํเสนอนโยบายผลตอบแทน  แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื"นๆ สาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการ

ชุดยอ่ยต่างๆ  ผูบ้ริหารระดบัสูง   ตลอดจนพนกังานของบริษทัฯ อยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ" งคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ  3  ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระทั�งคณะ  อีกทั�งกรรมการดงักล่าวยงัเป็นผูที้"มีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ ความเขา้ใจถึงคุณสมบัติ หน้าที" ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่าง

เพียงพอในการปฏิบติัหนา้ที"เพื"อใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

ในปี 2560  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การประชุม 3 ครั� ง เพื"อพิจารณาในเรื"องสาํคญัต่างๆ 

ซึ"งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร้ายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื"อพิจารณาอยา่งต่อเนื"อง โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  

• สรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  

พิจารณาสรรหา และคดัเลือกบุคคลเพื"อดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ  กรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดยอ่ย

แทนกรรมการที"ครบวาระ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที"มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถว้นตาม

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ตลท.)  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายกาํหนด รวมทั�งเป็นบุคคลที"มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานที"

โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ  ตลอดจนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ก่อน

นาํเสนอต่อที"ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และที"ประชุมผูถื้อหุ้น (กรณีการสรรหากรรมการบริษทัฯ) เพื"อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมและงดออกเสียงในเรื"องดงักล่าว  โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดมี้การสรรหา คดัเลือก

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซึ"งมีรายละเอียดในหนา้ 3 

• กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ

พิจารณากลั"นกรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ อยา่งละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม 

ซึ"งเชื"อมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ โดยกรรมการที"ไดรั้บมอบหมายหนา้ที"และความรับผิดชอบที"

เพิ"มขึ�นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ"มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที"เพิ"มขึ�นอย่างเหมาะสม 

เทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  โดยในปี 2560  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้

กาํหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยไม่เกิน  7  ลา้นบาท  (ซึ" งประกอบดว้ยค่าเบี� ยประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และเงินบาํเหน็จกรรมการ) โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรับประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั� ง และกรรมการท่านอื"นๆ ที"เขา้ร่วมประชุมท่านละ 

15,000 บาทต่อครั� ง  รวมทั� งกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน สาํหรับประธานกรรมการ จาํนวน 20,000 บาทต่อครั� ง และกรรมการท่านอื"นๆ ที"เขา้ร่วมประชุม ท่านละ 15,000 บาท

ต่อครั� ง  เพื"อเสนอใหที้"ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติั    อยา่งไรก็ตาม  ในปี 2560 ไดจ่้ายค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการและ
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คณะกรรมการชุดย่อยรวม 3,005,000  บาท   ซึ" งยงัอยู่ในวงเงิน  7  ลา้นบาท  ที"ไดรั้บอนุมติัจากที"ประชุมผูถื้อหุ้น รายละเอียด

เพิ"มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”  ภายใต ้“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”   

• กําหนดอัตราการขึ/นเงนิเดือนและโบนัส 

เพื"อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไวซึ้" งพนักงานที"มีความรู้  ความสามารถ  และมีผลการปฏิบัติงานที"ดี 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดอตัราการขึ�นเงินเดือน ประจาํปี 2561  การ

กาํหนดโบนสั ประจาํปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนสั ประจาํปี 2561 ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร 

ซึ"งอตัราการขึ�นเงินเดือนและโบนสัของบริษทัฯ อยูใ่นอตัราที"เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของ

บริษทัฯ  โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณารายงานผลสาํรวจการปรับขึ�นค่าจา้งประจาํปี

จากสถาบนัและที"ปรึกษาดา้นทรัพยากรบุคคลที"มีชื"อเสียงทั�งในและต่างประเทศซึ"งรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัฯ เพื"อประกอบการพิจารณาการขึ�นเงินเดือนและโบนสั 

ในปี 2560  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที"  และภารกิจตามที"ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งครบถว้น  ระมดัระวงั รอบคอบ  และเป็นอิสระ  โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั   นอกจากนั�น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะยึดมั"นการปฏิบติัหนา้ที"ดว้ยความ
โปร่งใส เต็มประสิทธิภาพ เพื"อสร้างความเป็นธรรม ควบคู่ไปกบัการศึกษาหาแนวทางพฒันากระบวนการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนให้ยงัประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน อนัจะส่งผลถึงการพฒันา และความเจริญกา้วหนา้อยา่ง
ย ั"งยนืของบริษทัฯ ต่อไป 

 

 

 

(ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ)์ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                                                                                  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั"น จาํกดั (มหาชน) 
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การสรรหาบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2560 

1. พิจารณาสรรหา คดัเลือกกรรมการแทนกรรมการที"ครบวาระ โดยเห็นควรเสนอแต่งตั�งให ้นายประดงั  ปรีชญางกรู  
นายเสรี  สุขสถาพร  และ นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ"ง  และเนื"องจากบริษทัฯ มีการ
ขยายธุรกิจออกไปอยา่งต่อเนื"อง เพื"อเป็นการเพิ"มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั�งนายประชา 
พทัธยากร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ เพิ"มเติมอีก 1 ท่าน   

 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือกกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยที"ครบวาระ ดงันี�  

• เห็นควรเสนอแต่งตั�งนายเสรี  สุขสถาพร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ"ง 
 

• เห็นควรเสนอแต่งตั�งนายเสรี สุขสถาพร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนอีก
วาระหนึ"ง 
 

• เห็นควรเสนอกรรมการกาํกบัดูแลกิจการชุดปัจจุบนัทั�งคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ"ง   
 

• เห็นควรเสนอกรรมการบริหารความเสี"ยงชุดปัจจุบนัทั�งคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ"ง  และเห็นควร
ให้แต่งตั�งนายประชา พทัธยากร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี"ยงเพิ"มเติมอีก 1 
ท่าน 
 

• เห็นควรเสนอกรรมการบริหารชุดปัจจุบนัทั�งคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ  และเห็นควรให้แต่งตั�งนาย
ประชา พทัธยากร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารเพิ"มเติมอีก 1 ท่าน 
 

• เห็นควรเสนอกรรมการพฒันาเพื"อความยั"งยนืชุดปัจจุบนัทั�งคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ"ง   
 

โดยมสีรุปรายชื%อคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 เป็นดงันี/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายประดงั  ปรีชญางกรู 
2. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
3. นายเสรี  สุขสถาพร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์
2. นายประดงั  ปรีชญางกรู 
3. นายเสรี  สุขสถาพร 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
1. นายเสรี  สุขสถาพร 
2. นายประดงั  ปรีชญางกรู 
3. นายปริญญา  ไววฒันา 
4. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี%ยง 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
3. นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ 
4. นายประชา  พทัธยากร 

 

คณะกรรมการบริหาร 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
3. นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ 
4. นายจง  ดิลกสมบติั 
5. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 
6. นายประชา  พทัธยากร 

คณะกรรมการพฒันาเพื%อความยั%งยืน 
1. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
2. นายจง  ดิลกสมบติั 
3. นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ 
4. นางสุกญัญา  วนิชจกัรวงศ ์
5. นายประชา  พทัธยากร 
6. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 
7. นางผอ่งศรี  สลกัเพชร 
8. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สวา่งภูวนะ 


