รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ ปอเรชั%น จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขึ น เพื"อปฏิ บตั ิ หน้าที" ตามที" ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที"ดีของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที"ตามกฎบัตร ใน
เรื" องการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ รวมทังมีหน้าที"ในการ
นําเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื"นๆ สําหรับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตลอดจนพนักงานของบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ" งคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระทังคณะ อีกทังกรรมการดังกล่าวยังเป็ นผูท้ ี"มีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ มี ความรู ้ ความเข้าใจถึงคุ ณสมบัติ หน้าที" ความรั บผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่าง
เพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที"เพื"อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สําเร็ จตามวัตถุประสงค์
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้จดั ให้มีการประชุม 3 ครัง เพื"อพิจารณาในเรื" องสําคัญต่างๆ
ซึ"งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื"อพิจารณาอย่างต่อเนื"อง โดยสามารถสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
•

สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการและผู้บริหาร
พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื"อดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ กรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุดย่อย

แทนกรรมการที" ครบวาระ รวมถึ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที" มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกําหนด รวมทังเป็ นบุคคลที"มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที"
โปร่ งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ก่อน
นําเสนอต่อที"ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที"ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (กรณี การสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ) เพื"อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมและงดออกเสี ยงในเรื" องดังกล่าว โดยในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้มีการสรรหา คัดเลือก
กรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ"งมีรายละเอียดในหน้า 3
•

กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยต่ างๆ
พิจารณากลัน" กรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างละเอียด เป็ นธรรม และเหมาะสม

ซึ"งเชื"อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริ ษทั ฯ โดยกรรมการที"ได้รับมอบหมายหน้าที"และความรับผิดชอบที"
เพิ"มขึนในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ"มตามปริ มาณงานและความรับผิดชอบที" เพิ"มขึนอย่างเหมาะสม
เทียบเคียงกับบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้
กําหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่เกิน 7 ล้านบาท (ซึ" งประกอบด้วยค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุ ดย่อย และเงิ นบําเหน็จกรรมการ) โดยกําหนดเป็ นค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการ จํานวน 30,000 บาทต่อครัง และกรรมการท่านอื"นๆ ที"เข้าร่ วมประชุมท่านละ
15,000 บาทต่อ ครั ง รวมทังกํา หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดู แลกิ จ การ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน สําหรับประธานกรรมการ จํานวน 20,000 บาทต่อครัง และกรรมการท่านอื"นๆ ที"เข้าร่ วมประชุม ท่านละ 15,000 บาท
ต่อครัง เพื"อเสนอให้ที"ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาอนุมตั ิ อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยรวม 3,005,000 บาท ซึ" งยังอยู่ในวงเงิ น 7 ล้านบาท ที" ได้รับอนุ มตั ิจากที"ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รายละเอียด
เพิ"มเติมได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้ างการจัดการ” ภายใต้ “ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
•

กําหนดอัตราการขึน/ เงินเดือนและโบนัส
เพื" อเป็ นการสร้ า งแรงจู งใจ และรั ก ษาไว้ซ" ึ งพนักงานที" มีค วามรู ้ ความสามารถ และมี ผลการปฏิ บัติง านที" ดี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกําหนดอัตราการขึนเงินเดื อน ประจําปี 2561 การ
กําหนดโบนัส ประจําปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจําปี 2561 ร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริ หาร
ซึ"งอัตราการขึนเงินเดือนและโบนัสของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นอัตราที"เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของ
บริ ษทั ฯ โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณารายงานผลสํารวจการปรับขึนค่าจ้างประจําปี
จากสถาบันและที"ปรึ กษาด้านทรัพยากรบุคคลที"มีชื"อเสี ยงทังในและต่างประเทศซึ" งรวบรวมข้อมูลโดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษทั ฯ เพื"อประกอบการพิจารณาการขึนเงินเดือนและโบนัส
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิ บัติ หน้าที" และภารกิ จตามที" ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วน ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นอิสระ โดยคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญ นอกจากนัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะยึดมัน" การปฏิบตั ิหน้าที"ดว้ ยความ
โปร่ งใส เต็มประสิ ทธิ ภาพ เพื"อสร้างความเป็ นธรรม ควบคู่ไปกับการศึ กษาหาแนวทางพัฒนากระบวนการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนให้ยงั ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ และท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน อันจะส่ งผลถึงการพัฒนา และความเจริ ญก้าวหน้าอย่าง
ยัง" ยืนของบริ ษทั ฯ ต่อไป

(ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน" จํากัด (มหาชน)
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การสรรหาบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ ในปี 2560
1. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที"ครบวาระ โดยเห็นควรเสนอแต่งตังให้ นายประดัง ปรี ชญางกูร
นายเสรี สุ ขสถาพร และ นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ" ง และเนื" องจากบริ ษทั ฯ มีการ
ขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื"อง เพื"อเป็ นการเพิ"มประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอแต่งตังนายประชา
พัทธยากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ เพิ"มเติมอีก 1 ท่าน
2.

พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที"ครบวาระ ดังนี
• เห็นควรเสนอแต่งตังนายเสรี สุขสถาพร กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ"ง
• เห็นควรเสนอแต่งตังนายเสรี สุ ขสถาพร กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอีก
วาระหนึ"ง
• เห็นควรเสนอกรรมการกํากับดูแลกิจการชุดปั จจุบนั ทังคณะกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ"ง
• เห็นควรเสนอกรรมการบริ หารความเสี" ยงชุดปั จจุบนั ทังคณะกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ" ง และเห็นควร
ให้แต่งตังนายประชา พัทธยากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี" ยงเพิ"มเติมอีก 1
ท่าน
• เห็นควรเสนอกรรมการบริ หารชุดปั จจุบนั ทังคณะกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ และเห็นควรให้แต่งตังนาย
ประชา พัทธยากร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริ หารเพิ"มเติมอีก 1 ท่าน
• เห็นควรเสนอกรรมการพัฒนาเพื"อความยัง" ยืนชุดปั จจุบนั ทังคณะกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ"ง

โดยมีสรุปรายชื% อคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ ประจําปี 2560 เป็ นดังนี/
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. นายประดัง ปรี ชญางกูร
1. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
2. ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
2. นายประดัง ปรี ชญางกูร
3. นายเสรี สุขสถาพร
3. นายเสรี สุขสถาพร
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. นายเสรี สุขสถาพร
2. นายประดัง ปรี ชญางกูร
3. นายปริ ญญา ไววัฒนา
4. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

คณะกรรมการบริหารความเสี%ยง
1. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
3. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
4. นายประชา พัทธยากร

คณะกรรมการบริหาร
1. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
3. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
4. นายจง ดิลกสมบัติ
5. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
6. นายประชา พัทธยากร

คณะกรรมการพัฒ นาเพื%อความยัง% ยืน
1. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
2. นายจง ดิลกสมบัติ
3. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
4. นางสุกญั ญา วนิชจักรวงศ์
5. นายประชา พัทธยากร
6. นายธีระชัย พงศ์พนางาม
7. นางผ่องศรี สลักเพชร
8. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ
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