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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนขึนเพือทาํหน้าทีสรรหา คดัเลือก เสนอ

บุคคลผูที้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัทีเหมาะสมมาปฏิบติัหน้าทีในตาํแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทงั

กาํหนดนโยบายโครงสร้าง  รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 

ประธานกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร  ตลอดจนพนักงานของบริษทัฯ  อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นหลกัสําคญั ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน คือ             

ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ ์ นายประดงั  ปรีชญางกูร และนายเสรี   สุขสถาพร  โดยเป็นกรรมการอิสระทงัคณะ   

ในปี 2563  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การประชุม 3 ครัง เพือพิจารณาในเรืองสาํคญัต่างๆ 

ซึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร้ายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ เพือพิจารณาอยา่งต่อเนือง โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 

 สรรหา และคดัเลือกบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กลันกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลเพือดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ  กรรมการบริษัทฯ  และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการทีครบวาระ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง ตาม

หลกัเกณฑ ์และขนัตอนการสรรหาฯ ทีบริษทัฯ กาํหนด  โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การสรรหา คดัเลือกกรรมการและกรรมการ

ชุดยอ่ยซึงมีรายละเอียดในหนา้  38 

 

 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลนักรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ อยา่งละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม ซึงเชือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ 

โดยกรรมการทีไดรั้บมอบหมายหนา้ทีและความรับผิดชอบทีเพิมขึนในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิมตาม

ปริมาณงานและความรับผิดชอบทีเพิมขึนอย่างเหมาะสม เทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  โดยในปี 2563  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นชอบเสนอให้กาํหนดวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ  และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยไม่เกิน 7 ลา้นบาท  (ซึงประกอบดว้ยค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเงิน

บาํเหน็จกรรมการ) ก่อนเสนอใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมติั โดยกาํหนดเป็นค่าตอบแทนดงันี 

        ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง) 

        ประธาน  กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ      30,000  15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     30,000  15,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     20,000  15,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   20,000  15,000 
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อยา่งไรกต็าม  ในปี 2563 ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 2.71 ลา้นบาท  

ซึงยงัอยูใ่นวงเงิน  7  ลา้นบาท  ทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถ้ือหุ้น รายละเอียดเพิมเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ “โครงสร้างการ

จัดการ”  ภายใต ้“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”   

 

 กําหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

เพือเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึงพนักงานทีมีความรู้  ความสามารถ  และมีผลการปฏิบัติงานทีดี 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดอตัราการขึนเงินเดือน ประจาํปี 2564  การ

กาํหนดโบนสั ประจาํปี 2563 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจาํปี 2564 ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร 

ซึงอตัราการขึนเงินเดือนและโบนสัของบริษทัฯ อยูใ่นอตัราทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของ

บริษทัฯ  โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณารายงานผลสํารวจการปรับขึนค่าจ้างประจาํปี

จากสถาบนัและทีปรึกษาดา้นทรัพยากรบุคคลทีมีชือเสียงทงัในและต่างประเทศซึงรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัฯ เพือประกอบการพิจารณาการขึนเงินเดือนและโบนสั 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดท้าํการประเมินตนเอง สําหรับปี 2563  มีทงัหมด 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้างและคุณสมบติั 2) การประชุม 3) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบ และ 4) การพฒันาและการฝึกอบรมของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึงผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบั  “ดีเยยีม”  สรุปไดว้่า คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนปฏิบติัหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิผล และเป็นไปตามขอบเขตหนา้ทีทีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร   

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าทีทีได้รับมอบหมาย ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ 

โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และมี

ความมุ่งมนัทีจะปฏิบติัหนา้ทีใหเ้กิดความเสมอภาคและยติุธรรม เพือใหบ้ริษทัฯ พฒันาไดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนืต่อไป 

 

 

 

(ดร. ทองฉัตร  หงศล์ดารมภ)์ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                                                                                  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
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การสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2563 

 

1. พิจารณาสรรหา คดัเลือกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซึงถึง

กาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ดงันี 

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการดงัต่อไปนี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  อีกวาระหนึง 

1. นายประดงั    ปรีชญางกูร   กรรมการอิสระ 

2. นายเสรี สุขสถาพร กรรมการอิสระ 

3. นายวฒัน์ชยั   วิไลลกัษณ์  กรรมการบริหาร 

4. นายธีระชยั พงศพ์นางาม กรรมการบริหาร 

 

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการดงัต่อไปนี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ อีกวาระ

หนึง 

1. นายประดงั    ปรีชญางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. ดร. ทองฉัตร   หงศล์ดารมภ ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือกกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยทีครบวาระ ดงันี 

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงันายเสรี  สุขสถาพร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

อีกวาระหนึง 

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการกาํกบัดูแลกิจการชุดปัจจุบนัทงัคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง   

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการบริหารความเสียงชุดปัจจุบนัทงัคณะ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการบริหารชุดปัจจุบนัทงัคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง  

 เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตงักรรมการพฒันาเพือความยงัยนืชุดปัจจุบนัทงัคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง   

 

โดยมีสรุปรายชือคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  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 
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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 

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. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 

5. นางผ่องศรี  สลกัเพชร 

6. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สวา่งภูวนะ 

 


