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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั%น จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ที�ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนที�บริษทัฯ กาํหนดไว ้ โดยทาํหน้าที�สรรหา คดัเลือก เสนอบุคคลผูที้�มีความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบัติที� เหมาะสมมาปฏิบติัหน้าที�ในตาํแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง  รวมทั- งเสนอนโยบาย

ผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ   

ผูบ้ริหารระดบัสูง  ตลอดจนพนักงานของบริษทัฯ  อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นหลกั

สาํคญั ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั-งคณะ  

ในปี 2561  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การประชุม 4 ครั- ง เพื�อพิจารณาในเรื�องสาํคญัต่างๆ 

ซึ�งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร้ายงานผลการประชุมพร้อมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื�อพิจารณาอยา่งต่อเนื�อง โดยสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี-  

• 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 2561 บริษทัฯ ไดมี้การสรรหา คดัเลือก

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซึ�งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

• พิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ อยา่งละเอียด เป็นธรรม และเหมาะสม 

ซึ�งเชื�อมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ โดยกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายหนา้ที�และความรับผิดชอบที�

เพิ�มขึ-นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ-นอย่างเหมาะสม 

เทียบเคียงกบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  โดยในปี 2561  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นชอบเสนอ

ให้กําหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่เกิน  7  ล้านบาท  (ซึ� งประกอบด้วยค่าเบี- ยประชุม

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเงินบําเหน็จกรรมการ) โดยกําหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรับประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั- ง และกรรมการท่านอื�นๆ ที�เขา้

ร่วมประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครั- ง  รวมทั-งกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรับประธานกรรมการ จาํนวน 20,000 บาทต่อครั- ง และกรรมการท่านอื�นๆ ที�เขา้ร่วมประชุม ท่านละ 

15,000 บาทต่อครั- ง  เพื�อเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาอนุมติั    อยา่งไรก็ตาม  ในปี 2561 ไดจ่้ายค่าตอบแทนให้กบั
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คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 1,955,000 บาท  ซึ�งยงัอยูใ่นวงเงิน  7  ลา้นบาท  ที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

รายละเอียดเพิ�มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”  ภายใต ้“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”   

• เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไวซึ้� งพนักงานที�มีความรู้  ความสามารถ  และมีผลการปฏิบัติงานที�ดี 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดอตัราการขึ-นเงินเดือน ประจาํปี 2562  การ

กาํหนดโบนสั ประจาํปี 2561 และนโยบายการจ่ายโบนสั ประจาํปี 2562 ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหาร 

ซึ�งอตัราการขึ-นเงินเดือนและโบนสัของบริษทัฯ อยูใ่นอตัราที�เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของ

บริษทัฯ  โดยในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณารายงานผลสาํรวจการปรับขึ-นค่าจา้งประจาํปี

จากสถาบนัและที�ปรึกษาดา้นทรัพยากรบุคคลที�มีชื�อเสียงทั-งในและต่างประเทศซึ�งรวบรวมขอ้มูลโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ

บริษทัฯ เพื�อประกอบการพิจารณาการขึ-นเงินเดือนและโบนสั 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าที�ที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งละเอียดครบถว้น  เป็นไปอยา่ง

รอบคอบ รัดกมุ  โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น และผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั�นที�จะปฏิบติัหนา้ที�ให้เกิดความเสมอภาคและยติุธรรม เพื�อให้บริษทัฯ พฒันาไดอ้ยา่งมั�นคง

และยั�งยนืต่อไป 

 

 

 

 

(ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ)์ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                                                                                                  บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
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การสรรหาบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2561 
 

1. พิจารณาสรรหา คัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที�ครบวาระ  โดยเห็นชอบให้เสนอแต่งตั- งนายเจริญรัฐ             
วิไลลกัษณ์   นางศิริเพญ็  วิไลลกัษณ์  และนายศิริชยั  รัศมีจนัทร์   กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง  และเนื�องจากมี
กรรมการลาออก 1 ท่าน  จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั-งนายธีระชยั  พงศ์พนางาม  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�
ลาออก  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการเขา้ใหม่ไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน   

 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือกกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยที�ครบวาระ ดงันี-  

• เห็นชอบให้เสนอแต่งตั- งนายประดัง  ปรีชญางกูร กลับเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนอีกวาระหนึ�ง 

• เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตั-งนายเสรี  สุขสถาพร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ�ง 

• เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตั-งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการชุดปัจจุบนัทั-งคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง   

• เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตั-งกรรมการบริหารความเสี�ยงชุดปัจจุบนัทั-งคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง   

• เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตั-งกรรมการบริหารชุดปัจจุบนัทั-งคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ  และเห็นชอบให้
แต่งตั-งกรรมการในคณะกรรมการบริหารเพิ�มเติมอีก 3 ท่านดงันี-   นางผ่องศรี สลกัเพชร  นางสาวกนกวรรณ  
จนัทร์สวา่งภูวนะ และนางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช   

• เห็นชอบใหเ้สนอแต่งตั-งกรรมการพฒันาเพื�อความยั�งยนืชุดปัจจุบนัทั-งคณะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง   
 

โดยมสีรุปรายชื%อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 เป็นดงันี4 
 

รายชื%อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

1. ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์   6.  นางศิริเพญ็  วไิลลกัษณ์ 
2. นายประดงั  ปรีชญางกรู    7.  นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
3. นายเสรี  สุขสถาพร    8.  นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
4. นายปริญญา  ไววฒันา    9.  นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ 
5. นายศิริชยั  รัศมีจนัทร์    10.นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 
 

รายชื%อคณะกรรมการชุดย่อย 
 

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 
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คณะกรรมการบริหาร 
1. นายเจริญรัฐ  วไิลลกัษณ์ 
2. นายวฒัน์ชยั  วไิลลกัษณ์ 
3. นายธนานนัท ์ วไิลลกัษณ์ 
4. นายจง  ดิลกสมบติั 
5. นายธีระชยั  พงศพ์นางาม 
6. นางผอ่งศรี สลกัเพชร 
7. นางสาวกนกวรรณ  จนัทร์สวา่งภูวนะ   
8. นางสาวโชติกา  กาํลูนเวสารัช   

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

 


