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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหน้าทีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทีบริษัทฯ กาํหนดไว้  โดยทาํหน้าทีสรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลผูที้มีความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบติัทีเหมาะสมมาปฏิบติัหน้าทีในตาํแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทงักาํหนดนโยบาย

โครงสร้าง  รูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประธานเจ้าหน้าที

บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร  ตลอดจนพนกังานของบริษทัฯ  อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของทุก

ฝ่ายเป็นหลกัสาํคญั ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทงั

คณะ  

ในปี 2562  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การประชุม 3 ครัง เพือพิจารณาในเรืองสาํคญัต่างๆ 

ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร้ายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ เพือพิจารณาอยา่งต่อเนือง โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

 สรรหา และคดัเลือกบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กลันกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลเพือดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ  กรรมการบริษทัฯ  และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการทีครบวาระ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง โดยได้

พิจารณาสรรหาจากบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม ครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายกาํหนด รวมทงั

เป็นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานทีโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ  ตลอดจนมีความ

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และทีประชุมผูถ้ือ

หุน้ (กรณีการสรรหากรรมการบริษทัฯ) เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมและงดออกเสียงใน

เรืองดงักล่าว  โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การสรรหา คดัเลือกกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซึงมีรายละเอียดในหนา้  42 

 

 ทบทวน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ

บริษทัฯ  กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง เพือใหเ้กณฑด์งักล่าวมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 

 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลนักรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ อยา่งละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึงเชือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ 

โดยกรรมการทีไดรั้บมอบหมายหนา้ทีและความรับผิดชอบทีเพิมขึนในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตาม

ปริมาณงานและความรับผิดชอบทีเพิมขึนอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  โดยในปี 2562  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นชอบเสนอใหก้าํหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯและกรรมการชุด

ยอ่ยไม่เกิน 7 ลา้นบาท  (ซึงประกอบดว้ยค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเงินบาํเหน็จกรรมการ) 

โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธาน
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กรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครัง และกรรมการท่านอืนๆ ทีเขา้ร่วมประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครัง  รวมทงักาํหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สําหรับประธานกรรมการ 

จาํนวน 20,000 บาทต่อครัง และกรรมการท่านอืนๆ ทีเขา้ร่วมประชุม ท่านละ 15,000 บาทต่อครัง  เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้น

ไดพ้ิจารณาอนุมติั อยา่งไรกต็าม  ในปี 2562 ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 2.40 

ลา้นบาท  ซึงยงัอยู่ในวงเงิน  7  ล้านบาท  ทีได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู ้ถือหุ้น รายละเอียดเพิมเติมไดเ้ปิดเผยไว้ในหัวข้อ 

“โครงสร้างการจัดการ”  ภายใต ้“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”   

 

 กําหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

เพือเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึงพนักงานทีมีความรู้  ความสามารถ  และมีผลการปฏิบัติงานทีดี 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดอตัราการขึนเงินเดือน ประจาํปี 2563  การ

กาํหนดโบนสั ประจาํปี 2562 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจาํปี 2563 ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร 

ซึงอตัราการขึนเงินเดือนและโบนสัของบริษทัฯ อยูใ่นอตัราทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของ

บริษทัฯ  โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณารายงานผลสํารวจการปรับขึนค่าจ้างประจาํปี

จากสถาบนัและทีปรึกษาดา้นทรัพยากรบุคคลทีมีชือเสียงทงัในและต่างประเทศซึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัฯ เพือประกอบการพิจารณาการขึนเงินเดือนและโบนสั 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดท้าํการประเมินตนเอง สาํหรับปี 2562  มีทงัหมด 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 

โครงสร้างและคุณสมบติั การประชุม บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ และการพฒันาและการฝึกอบรมของคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึงผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ  “ดีเยียม”  ทงันี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน มีความตงัใจจะนาํผลการประเมินทีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ทีต่อไป 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าทีทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  อนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมนัทีจะปฏิบติัหนา้ทีใหเ้กิดความเสมอภาคและยติุธรรม เพือใหบ้ริษทัฯ พฒันาไดอ้ย่างมนัคงและยงัยืน

ต่อไป 

 

 

 

(ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ)์ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                                                                                  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
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การสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2562 

 

1. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการทีครบวาระ  โดยเห็นชอบให้เสนอแต่งตัง ดร. ทองฉัตร         

หงศล์ดารมภ ์ นายปริญญา  ไววฒันา  และนายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์   กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง   

 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือกกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยทีครบวาระ ดงันี 

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงัดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนอีกวาระหนึง 

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการกาํกบัดูแลกิจการชุดปัจจุบนัทงัคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง   

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการบริหารความเสียงชุดปัจจุบนัทงัคณะ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง 

และเห็นชอบใหแ้ต่งตงันายธีระชยั  พงศ์พนางาม  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความ

เสียง  เพิมเติมอีก 1 ท่าน 

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการบริหารชุดปัจจุบนัทงัคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  และเห็นชอบ

ใหเ้สนอแต่งตงักรรมการพฒันาเพือความยงัยนืชุดปัจจุบนัทงัคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง   

 

โดยมีสรุปรายชือคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2562 เป็นดังนี 

 

รายชือคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ์   6.  นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์ 

2. นายประดงั  ปรีชญางกูร    7.  นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 

3. นายเสรี  สุขสถาพร    8.  นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 

4. นายปริญญา  ไววฒันา    9.  นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 

5. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์    10.นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 

 

รายชือคณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายประดงั  ปรีชญางกูร 

2. ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ์ 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

1. ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ์ 

2. นายประดงั  ปรีชญางกูร 

3. นายเสรี  สุขสถาพร 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

1. นายเสรี  สุขสถาพร 

2. นายประดงั  ปรีชญางกูร 

3. นายปริญญา  ไววฒันา 

4. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์ 

      คณะกรรมการบริหารความเสียง 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 

    2.    นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 

    3.    นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 

    4.    นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 

  

 



4 

 

คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเจริญรัฐ  วิไลลกัษณ์ 

2. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 

3. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 

4. นายจง  ดิลกสมบติั 

5. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 

6. นางผ่องศรี สลกัเพชร 

7. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สวา่งภูวนะ   

8. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช   

คณะกรรมการพัฒนาเพือความยงัยืน 

1. นายวฒัน์ชยั  วิไลลกัษณ์ 

2. นายจง  ดิลกสมบติั 

3. นายธนานนัท ์ วิไลลกัษณ์ 

4. นางสุกญัญา  วนิชจกัรวงศ ์

5. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 

6. นางผ่องศรี  สลกัเพชร 

7. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สวา่งภูวนะ 

 


