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                                          นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 
 

บรษิทั สุรพลฟู้ดส ์ จ ากดั (มหาชน) ไดม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการ1 มาตัง้แต่วนัที ่ 9 
สงิหาคม 2548 และต่อมาคณะกรรมการบรษิทั ไดท้ าการปรบัปรงุนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อใช้
แทนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการฉบบัเดมิ รวม 12 ครัง้  
 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการฉบบันี้เป็นฉบบัสมบูรณ์ทีไ่ดร้วบรวม ปรบัปรงุ แกไ้ขเพิม่เตมิใน
ครัง้ก่อนไวด้ว้ยแลว้ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ม ี7 หมวด ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
2. สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 
3. การค านึงถงึบทบาทต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5. การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
6. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 
7. นโยบายเพื่อเสรมิสรา้งการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 
 
 
 
 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการฉบบันี้ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่17 ธนัวาคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 

 นายโกศล ฉนัธกุิล             นายสรพล ว่องวฒันโรจน์ 
 ประธานกรรมการ            ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 
 

หมายเหตุ : 1 การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหมายถงึ กระบวนการในการควบคุม ก ากบัดแูล และขบัเคลื่อนองคก์ร ใหไ้ป
ในทศิทางทีเ่ชื่อว่าดทีีส่ดุส าหรบับรษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย อย่างถูกตอ้งและเป็นธรรม  

 

 



3 
 

 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทัก่อน 
มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

หมวดท่ี 1 : คณะกรรมการบริษทั 

 
1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

บรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั ใหม้ี
จ านวนทีเ่หมาะสม โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร  

คณะกรรมการบรษิทั จะประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอสิระต้องถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้ับ
รวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

 
1.2 คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั  

1.2.1 มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2.2 เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้  เช่น อุตสาหกรรม      

พาณชิยกรรม ธุรกจิบรกิาร กฎหมาย บญัช ีการเงนิ ประชาสมัพนัธ ์หรอืดา้นบรหิารภาครฐั   
1.2.3 ไม่มลีกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการบรษิัท ตามที่คณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง ก าหนด 
1.2.4 เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ และมจีรยิธรรม ในการ

ด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอที่จะอุทศิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้แก่
บรษิทัได ้  

 
1.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและการ
ก ากบัดูแลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถอืหุ้น    
อยู่ในกรอบของการมจีรยิธรรมที่ดี ค านึงผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายและสงัคม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การท าหน้าทีต่ามหลกั Fiduciary Duty คอื คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบรษิัท    
โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ความระมดัระวงั และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส  

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผู้แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิทั และในการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั และเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะดา้น เพื่อท า
หน้าทีใ่นการก ากบัดแูลและกลัน่กรองงานในบางดา้นแทนคณะกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิทั  

1.3.1 ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  
1.3.2 พจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจ าปีของบรษิทั  
1.3.3 พจิารณาผลการประกอบการประจ าไตรมาสของบรษิทั  
1.3.4 พจิารณาอนุมตัริายการทีส่ าคญั เช่น โครงการลงทุนใหม ่ การซือ้ขายทรพัยส์นิ และการ

ด าเนินการใดๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด  
1.3.5 พจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ส าคญัของบรษิทั

และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้ก าหนด และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

1.3.6 ประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิทั 
1.3.7 ประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
1.3.8 จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และก ากบัดูแลใหม้ี

การบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการดงักล่าว รวมทัง้มกีารทบทวนนโยบาย และการปฏบิตัิ
ตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

1.3.9 การด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ และมตคิณะกรรมการบรษิทั  

1.3.10 การพจิารณาเรือ่งความขดัแยง้ของผลประโยชน์   และการท ารายการทีอ่าจมกีารขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ จะตอ้งมกีรรมการอสิระรว่มประชุมและพจิารณาทุกครัง้ไป 

1.3.11 จดัใหม้แีละแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะดา้นต่างๆ เพื่อรบัผดิชอบ และ/หรอืกลัน่กรอง 
งานในบางดา้นแทนคณะกรรมการบรษิทั 

1.3.12 พจิารณาทบทวนหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   

1.3.13 จดัใหม้นีโยบายในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

 
1.4 การประชุมของคณะกรรมการ 

1.4.1 คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยการประชุมแต่ละครัง้จะ
ก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมทัง้ส่งรายละเอยีดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
บรษิทั ไดม้เีวลาศกึษาและพจิารณาล่วงหน้า การพจิารณาวาระต่างๆ จะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อื
หุน้และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอยา่งเป็นธรรม และเปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความเหน็อย่างอสิระ ในแต่ละวาระ
มีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทัว่กัน         
และมปีระธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยไดร้ายงานจ านวนครัง้การ
เขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรษิทัไวใ้นรายงานประจ าปี  
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1.4.2 การประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้าน ซึ่งแต่ละคณะจะมกีารประชุมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

1.4.3 คณะกรรมการจะก าหนดตารางวนัและเวลาการประชุมล่วงหน้าไวท้ัง้ปี และแจง้กรรมการ
ล่วงหน้า เพื่อกรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชุมได ้

1.4.4 นอกเหนือจากการรายงานการด าเนินงานทีเ่สนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละครัง้
แลว้ บรษิทัจะจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดอืนเสนอต่อกรรมการทุกๆ เดอืน 

1.4.5 ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะร่วมกนัพจิารณา การคดัเลอืกวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประธานกรรมการอาจจะหารอืกบักรรมการอื่นดว้ยกไ็ด้ 

1.4.6 วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งจะประกอบด้วยขอ้มูลและสารสนเทศ   
ที่ต้องการในการพิจารณาและตดัสนิใจของกรรมการ จะต้องน าส่งให้กรรมการก่อนประชุมเป็นเวลา     
ไม่น้อยกว่า 7 วนั เวน้แต่เอกสารทีเ่ป็นเรื่องเร่งด่วน และ/หรอืที่ยงัไม่อาจเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ได้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะด าเนินการให้มเีอกสารจรน้อยที่สุด เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทมเีวลา
เพยีงพอในการพจิารณาเนื้อหาของการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม  

1.4.7 จ านวนองคป์ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ในขณะทีจ่ะลงมติ ต้องมกีรรมการอยู่ร่วมประชุม
และลงมตใินวาระนัน้ๆ ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

1.4.8 ประธานกรรมการต้องจดัสรรเวลาให้เพียงพอส าหรบักรรมการอภิปรายปัญหาต่างๆ      
ได้อย่างรอบคอบ รวมทัง้มวีาระแจง้เพื่อทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถแจง้เรื่อง
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 

1.4.9 กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารสามารถประชุมกนัเองไดต้ามความจ าเป็น เพื่ออภปิรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม และควรแจ้งให้ประธาน
กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

1.4.10 คณะกรรมการบรษิทั สนับสนุนใหเ้ชญิผู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อให้ขอ้มูลและสารสนเทศเพิม่เตมิในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิงานโดยตรง และเพื่อให้
กรรมการได้มโีอกาสรู้จกัผู้บรหิารระดบัสูง ทัง้นี้การเชญิผู้บรหิารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมจะต้องได้รบั
ความเหน็ชอบรว่มกนัของประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารก่อนทุกครัง้ 

1.4.11 ในการประชุมทุกครัง้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ด
บนัทกึรายงานการประชุม โดยค านึงถงึความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา และข้อคดิเหน็ที่ส าคญัของ
กรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้ก าหนดให้การจัดท ารายงานการประชุมแต่ละครัง้แล้วเสร็จ เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัสอบทานความถูกต้องของรายละเอยีดก่อนการรบัรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครัง้ต่อไป 

 
1.5 รายงานทางการเงิน 

           คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิของรอบปีบญัช ีเป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้ยงัท ารายงานอธบิายถงึความรบัผดิชอบของตนใน 
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การจดัท ารายงานทางการเงนิควบคู่กนัไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปีอกีดว้ย 
เพื่อใหก้ารท ารายงานขา้งตน้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากบั
ดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทและ         
งบการเงนิรวมเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1.6 ประธานกรรมการ 

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้น าฝ่ายนโยบาย  และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในฐานะผูน้ าฝ่ายบรหิาร  บรษิทัจงึไดก้ าหนดใหผู้ด้ ารงต าแหน่งทัง้สองต าแหน่ง
ตอ้งมใิช่บุคคลคนเดยีวกนั เพื่อแบ่งแยกบทบาทใหช้ดัเจนและมคีวามสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน  

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร เป็นผู้น าของคณะกรรมการ และมหีน้าที่     
ในฐานะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
1.7 คณะกรรมการเฉพาะด้าน 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะดา้นขึน้ เพื่อรบัผดิชอบในการก ากบัดูแล
และกลัน่กรองงานในบางด้านแทนคณะกรรมการบรษิทั ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยทีค่ณะกรรมการเฉพาะดา้นมหีน้าทีต่้องรายงานผลการปฎบิตังิาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

1.7.1 คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วย กรรมการบรษิัท และกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร

รวมกนัไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให ้กรรมการบรษิทัคนใดคนหนึ่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ ท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการบรหิาร มหีน้าที่รบัผดิชอบในการก ากบัให้การบรหิารงานเป็นไปตามนโยบาย 
วิสยัทศัน์ ตลอดจนเป้าหมายของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงการพิจารณา นโยบาย 
กฎระเบยีบ และแนวทางปฏบิตัทิี่ส าคญั เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส  
ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบรหิาร สามารถแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะผู้บรหิาร เพื่อรบัผดิชอบในการ
ก ากบัดแูล และการบรหิารงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รได้  

  1.7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มหีน้าที่

สอบทานการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบ
ปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสรมิใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงนิและบญัชใีห้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 
และระบบบรหิารความเสีย่งทีร่ดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ  
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทเป็นหน่วยปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจที่จะขอ
ความเหน็จากทีป่รกึษาภายนอกในเรือ่งต่างๆ เพื่อความชดัเจนและประโยชน์ของบรษิทั รวมทัง้จะต้องมี
การประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

  1.7.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและ
กรรมการบรษิัท รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน มหีน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รบัการแต่งตัง้เ ป็น
กรรมการบรษิัท กรรมการเฉพาะด้าน และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร รวมทัง้พจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิและพจิารณาค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้วย และพจิารณาร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ใน
การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู 

1.7.4 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เ ป็น         

ผูบ้รหิารรวมกนัไม่น้อยกว่า 3 คน มหีน้าที่ในการก ากบั ตดิตามการด าเนินการตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการ  

1.7.5 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท         

มหีน้าที่ก าหนดระบบ จดัให้มวีธิกีารบรหิารความเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนระบบการบรหิาร
ความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

 
1.8 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็น
ผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัท รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทในการบรหิารจดัการ เพื่อให้บรรลุตาม
แผนงานที่วางไว ้ซึ่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั ในการแต่งตัง้
คณะกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อด าเนินการในการบริหารและด าเนินธุรกิจตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  

 
1.9 เลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ท าหน้าที่ในการตดิตามและใหค้ าแนะน า
เบือ้งต้นแก่กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร เกี่ยวกบักฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ท าหน้าที่
ในการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการบรษิทั   
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1.10 คณุสมบติัและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้

ความสามารถ คุณสมบตัเิฉพาะด้าน ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 
ประสบการณ์และประวตักิารท างาน ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการสรรหากรรมการบรษิทั ที่
คณะกรรมการก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มหีน้าที่
สรรหากรรมการทัง้กรรมการเขา้ใหม่ และกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระหรอืกรณี
อื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อลงมตแิต่งตัง้  

   
1.11 วาระการเป็นกรรมการ 

  ก าหนดให้กรรมการบรษิทั ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั คอื ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม หรอืจ านวนที่ใกล้เคยีง
ทีสุ่ด และเมื่อครบก าหนดออกตามวาระ กอ็าจไดร้บัการพจิารณาเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการบรษิทัต่ออกี   
กไ็ด ้ 

ส าหรบัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเฉพาะดา้น ใหม้วีาระ 2 ปีนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้หรอืตามมติของคณะกรรมการบรษิัท เมื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รบัการพจิารณา
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 
1.12 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

            ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั ใหพ้จิารณาจากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการท างาน
ของกรรมการ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน
จะเป็นผู้พจิารณาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ก าหนดไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจ าปี  

ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสูงนัน้ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูพ้จิารณาจากหน้าที่
ความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั กลุ่มธุรกิจ
โดยรวม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และพจิารณาใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถแข่งขนัไดก้บัตลาดและเพยีง
พอทีจ่ะรกัษาและจงูใจผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารควรจดัใหอ้ยู่ในอตัราทีเ่ปรยีบเทยีบได้
กบัระดบัทีป่ฏบิตัใินอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระ หน้าที ่และขอบเขตความรบัผดิชอบ   

 
1.13 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดให้มกีารจดัท าแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการ
เป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการปฏบิตังิานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยผลการประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการจะสรุปผลให้คณะกรรมการบรษิัท 
รบัทราบ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มบีรรทดัฐานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างมี
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หลกัเกณฑแ์ละน่าเชื่อถอื เพื่อให้การประเมนิผลทีไ่ด้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรม 
การบรษิทั  

 
1.14 ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในเรือ่งการจดัการเกี่ยวกบัความขดัแยง้ในดา้น 
ผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
ดงักล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบรษิทัคนหนึ่งคนใดมสี่วนได้ส่วนเสยีกบัผลประโยชน์ของ
เรือ่งทีก่ าลงัมกีารพจิารณา กจ็ะไมเ่ขา้ร่วมประชุมหรอืงดการออกเสยีง ทัง้นี้ การพจิารณาอนุมตัริายการ
ที่มหีรอือาจจะมีความขดัแย้งด้านผลประโยชน์จะเป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์  

กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งเปิดเผยรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

1.15 จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อักษร 

ส าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัไว้อย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนการ
ปฏบิตัิงานให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  และคณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล พจิารณาทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหาเป็นประจ า ปีละ 1 ครัง้  

 
1.16  การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืน 

กรรมการแต่ละท่านไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนเกิน 5 บรษิัท 
ยกเวน้คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ หรอืประสบการณ์เพยีงพอ ทีจ่ะ
ช่วยในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ ใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทั 

 
คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการพจิารณาการไปด ารงต าแหน่ง

กรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่า กรณีผู้บริหารสูงสุดจะไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการทีบ่รษิทัอื่น จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูงของ
บรษิทัฯ ตามค านิยามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 89/1 รวมทัง้
ผูบ้รหิารสูงสุดของบรษิทัย่อย จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่น จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยบรษิทัจะพจิารณาอย่างรอบคอบจากหลายปัจจยัประกอบกนั เช่น จ านวน
บรษิทัหรอืกจิการทีไ่ปด ารงต าแหน่ง ประเภทและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัหรอืกจิการทีจ่ะไป
ด ารงต าแหน่ง ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เป็นต้น ทัง้นี้บรษิทัจะค านึงถงึผลประโยชน์โดยรวมของ
บรษิทัเป็นส าคญั   
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หมวดท่ี 2 : สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 
2.1 สิทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบรษิัท เคารพในสิทธ ิและมหีน้าที่ในการดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น      
ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั ไมว่่าผูถ้อืหุน้นัน้จะเป็นรายใหญ่หรอืรายย่อยหรอืต่างชาต ิโดยผูถ้อืหุน้ทุกราย
มสีทิธแิละความเท่าเทยีมกนัดงันี้   

2.1.1 สทิธอิยา่งเท่าเทยีมตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั  
2.1.2 สทิธใินการดแูลรกัษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะ และ

ออกเสยีงลงมตใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   
2.1.3 สิทธิในการร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่างๆ รวมทัง้การเลือกตัง้

คณะกรรมการบรษิทั 
2.1.4 สทิธใินการได้รบัข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถ

ตรวจสอบได ้
2.1.5 สทิธใินการไดร้บัส่วนแบ่งก าไรรว่มกนัอยา่งเท่าเทยีม 
2.1.6 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปีจาก           

งบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจ าเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือ
หมุนเวยีน กใ็หค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลเป็นอย่างอื่น
ได ้

2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

   บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และแนวทางการประชุมผูถ้อืหุน้ทีก่ าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 
  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยวาระการประชุม และข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการบรษิทัอยา่งชดัเจนทุกวาระ และส่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าตามก าหนดเวลาทีก่ าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูล 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธแิละความเท่าเทยีมในการรบัสารสนเทศ และโอกาส
ในการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามใดๆ ต่อทีป่ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมและเรื่องทีเ่สนอ 
โดยประธานที่ประชุมมหีน้าที่จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสมและส่งเสรมิใหม้กีารแสดงความคดิเหน็และ
ซกัถามในทีป่ระชุม        

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธเิขา้ร่วมประชุมของผู้ถอื
หุน้ ในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็น
ผูร้บัมอบอ านาจแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม และแจง้ไวใ้นหนังสอืนัดประชุม โดยผูถ้อืหุน้มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแยกส าหรบัวาระทีเ่สนอ 
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กรรมการมหีน้าทีเ่ขา้รว่มประชุม เพื่อตอบค าถามในการประชุมผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 
ผู้ถอืหุ้นสามารถเข้าชื่อท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการบรษิทัเรยีกประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นก็ได้

ตามทีข่อ้บงัคบับรษิทัก าหนดไว้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมใหช้ดัเจนดว้ย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุ้นภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจากผู้ถอื
หุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สรจ็ภายในเวลาอนัรวดเรว็ ไม่เกนิ 
14 วันนับจากวันที่ประชุม และจะเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นใน เว็บไซท์ของบริษัท                
ที ่www.surapon.com รวมทัง้จดัส่งไปยงัหน่วยงานก ากบัดแูล ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.surapon.com/
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หมวดท่ี 3: การค านึงถึงบทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

 
  คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มสี่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ผู้ถือหุ้น พนักงาน        

ผูบ้รหิาร ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ ตลอดจนสงัคมและประเทศชาตโิดยรวม โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบั
ดูแลใหว้างระบบการบรหิารจดัการทีส่ามารถเชื่อมัน่ไดว้่า บรษิทัรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ 
ดว้ยความเป็นธรรม รวมทัง้ได้มกีารก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัแิก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุก
คน  

  คณะกรรมการบรษิัทมุ่งมัน่ในการประพฤติตนเป็นพลเมอืงบรษิัทที่ด ีด้วยการปฏบิตัิตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครดั ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เสยีภาษอีย่างถูกต้อง และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
สงัคม รวมทัง้ได้รวมแนวทางดงักล่าวไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกจิที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย เพื่อเป็น
แนวทางในการประพฤตปิฏบิตัแิก่พนักงานทุกคน โดยกรรมการและผูบ้รหิารพงึประพฤตปิฏบิตัตินเป็น
ตวัอยา่ง 

  คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดช่องทางให้ผู้ถอืหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยีสามารถติดต่อและแสดง
ความคดิเหน็มายงับรษิทั โดยใหส้่งถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 
4.1 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายที่จะเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทัง้ทางการเงนิและไม่ใช่

ทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิ ผลประกอบการ สถานภาพทางการเงนิที่แทจ้รงิของบรษิทั รวมทัง้อนาคต
ของธุรกจิของบรษิทั ทีต่รงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา โดยการเปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศนี้ครอบคลุมถึงช่องทางที่บรษิัทใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี 
เวบ็ไซตข์องบรษิทั และการส่งสารสนเทศถงึตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  

4.2 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอขอ้มลูทัง้ในดา้นบวกหรอืลบ และค านึงถงึ
การเข้าถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทยีมกนั แต่ยงัคงตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บรกัษา
ความลบัทางธุรกิจที่เกี่ยวกบัขอ้มูลทางธุรกจิที่ส าคญัและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ทัง้นี้แนวทางการ
เปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบรษิทั จะสอดคล้องกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูล
ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลกัทรพัย ์

4.3 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายการดูแลเรื่องการใช้ขอ้มูลภายใน โดยหา้มไม่ใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิารตามทีร่ะบุไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 89/1 พนักงานที่เกี่ยว 
ขอ้งกบัการจดัท างบการเงนิ เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื
บุคคลภายนอกที่ได้รบัการบอกกล่าวเกี่ยวกบัข้อมูลภายในที่ส าคญั เช่น ผู้สอบบญัช ี เปิดเผยขอ้มูล
ภายในที่ส าคญัที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น รวมทัง้ห้ามซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท 
ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่งบการเงนิเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่ท ารายการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน 
หลกัทรพัยข์องบรษิทั อนัเป็นการเอาเปรยีบต่อบุคคลอื่น โดยใชข้อ้มลูภายในทีส่ าคญัทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ 
สาธารณชน ไมว่่าการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืบุคคลอื่น  

4.4 คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการ มหีน้าทีดู่แลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสอยา่งเครง่ครดั และจดัใหม้เีจา้หน้าที่
ของบรษิทั ในการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และใหค้วามสะดวกแก่นักลงทุนและนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์
ทัว่ไปอยา่งเท่าเทยีมกนั รวมทัง้การเผยแพรข่อ้มูลในเวบ็ไซทข์องบรษิทัดว้ย 

4.5 คณะกรรมการบริษัทจะรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักล่าวในช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และเวบ็ไซทข์องบรษิทั 

4.6 คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

4.7 คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ
ดา้น จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่่านมา 

4.8 คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยนโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ ในรายงาน
ประจ าปี และเวบ็ไซทข์องบรษิทั 
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4.9 กรรมการและผู้บรหิารตามบทนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
เลขที่ ทจ.23/2551 เรื่องก าหนดบทนิยามผูบ้รหิารเพื่อการปฏบิตัติามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบรษิัทให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครัง้  
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หมวดท่ี 5 : การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

 
5.1 ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและตระหนักในความส าคญัของระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน ดว้ยการจดัใหม้กีารควบคุมและตรวจสอบภายใน ทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์ร และยงัคงรกัษา
ความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน เป็นระบบทีส่ามารถควบคุม ก ากบั ประเมนิผล และสอบทานการท างาน
ได ้ 
         บริษัทก าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตัิงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย  
แผนงาน อ านาจด าเนินการและกฎระเบียบ รวมทัง้ท าหน้าที่ประเมนิการบรหิารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในให้เหมาะสม และมปีระสิทธภิาพอกีชัน้หนึ่ง ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ให้
ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

5.2 การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งโดยจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งใหม้หีน้าทีใ่นการก าหนดระบบและตรวจสอบประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่ง 
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หมวดท่ี 6 : การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 
6.1 การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหก้รรมการในการท าหน้าทีก่รรมการ    
โดยการจดัท าคู่มอืกรรมการบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ ทีส่ าคญั และจ าเป็นในการ
ท าหน้าทีก่รรมการบรษิทัใหก้รรมการแต่ละท่าน รวมทัง้ใหก้รรมการไดเ้รยีนรู ้เยีย่มชมกจิการของบรษิทั
ตามโรงงานต่างๆ รวมทัง้การแนะน าและ/หรอืจดัปฐมนิเทศใหก้รรมการใหม่ 

 
6.2 การสืบทอดงานของผูบ้ริหารระดบัสงู  

คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็และใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมความพรอ้มและการพฒันา 
บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูง ซึง่จะมสี่วนส าคญัในการสนบัสนุนและผลกัดนั 
การด าเนินธุรกจิทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ดงันัน้ จงึก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
ของบุคลากร ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการทัว่ไปขึน้ไปจนถงึประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   

 
การก าหนดแผนการพฒันาและสบืทอดต าแหน่งงาน จะพจิารณาจากการด าเนินธุรกจิของ 

บรษิทั ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏบิตังิาน และศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
รวมทัง้จะพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะทีจ่ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงานต่อไป   
 

ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ท าหน้าที่พจิารณาและจดัท าแผนการสบืทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารซึ่งเป็นผู้บรหิารสูงสุด 
ขององค์กร และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเ ป็นผู้พิจารณาจัดท า และอนุมัต ิ
แผนการสบืทอดงานของผูบ้รหิารในระดบัทีถ่ดัจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลงมา  

 
6.3 การประเมินผลงานคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประเมนิผลงานคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ และจดัใหม้กีารประเมนิการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกครัง้ทีม่กีารประชุม 
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หมวดท่ี 7 : นโยบายเพ่ือเสริมสร้างการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและจดัใหม้นีโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั และจะมกีารทบทวนนโยบายดงักล่าวตามความ
เหมาะสม  

 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและอนุมตัใิหม้นีโยบายต่างๆ และมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ เรยีง

ตามล าดบั ดงันี้ 
1. นโยบายการสรรหากรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นโยบายการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
4. นโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
5. จรรยาบรรณทางธุรกจิส าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร 
6. นโยบายการดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 
7. นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
8. นโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9. นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
10. นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 
11. นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
12. นโยบายว่าดว้ยการบรจิาคเพื่อการกุศลและเงนิสนับสนุน 
13. นโยบายว่าดว้ยการสนับสนุนทางการเมอืง 
14. นโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื่อสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทัก่อน 
มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ของบรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) ฉบบันี้จดัท าขึน้ โดย
อา้งองิและประยกุตจ์ากหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2. หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3. OECD Principles of Corporate Governance (2004 Edition) 
4. หลกัเกณฑก์ารส ารวจ โครงการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดย

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
5. หลกัการก ากบัดแูลกจิการส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
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เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทัก่อน 
มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

ประวติัการทบทวนเน้ือหาในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 

ครัง้ท่ี มติท่ีประชุม เร่ืองท่ีมีการทบทวน 
1. ครัง้ที ่ 1/2549 เมือ่วนัที ่

12 มกราคม 2549 
ปรบัปรุงเนื้อหาใหส้อดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกั ทรพัย์
แห่งประเทศไทย และองคก์ารเพื่อความร่วมมอืและการพฒันาทาง
เศรษฐกจิ (Organization for Economic   Co-operation and 
Development หรอื OECD) 

2. ครัง้ที ่ 4/2549 เมือ่วนัที ่
14 กรกฎาคม 2549 

เพิม่เตมินโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

3. ครัง้ที ่ 1/2550 เมือ่วนัที ่
11 มกราคม 2550 

เพิม่เตมิในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส การ
บรหิารความเสี่ยง และเพิม่นโยบายเกี่ยวกบัการพฒันากรรมการ
และผูบ้รหิาร ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่
ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4. ครัง้ที ่ 4/2551 เมือ่วนัที ่
14 สงิหาคม 2551 

เพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 รวมทัง้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ทีอ่อกโดยส านักงาน กลต. 
และการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

5. ครัง้ที ่ 8/2552 เมือ่วนัที ่
17 ธนัวาคม 2552 

ปรบัปรุงเนื้อหาในเรื่องสดัส่วนการถอืหุ้นของกรรมการอสิระ การ
เปิดเผยรายงานการมสี่วนได้เสยีของกรรมการและผู้บรหิาร การ
จา่ยเงนิปันผลโดยเทยีบกบัก าไรสุทธปิระจ าปีจากงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ  

6. ครัง้ที ่ 6/2553 เมือ่วนัที ่
16 ธนัวาคม 2553 

เพิม่เตมิเนื้อหาเรือ่งลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ กลต.  

7. ครัง้ที ่ 6/2554 เมือ่วนัที ่
15 ธนัวาคม 2554 

เพิม่เตมิเนื้อหา โดยการรวบรวมนโยบายต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้เคอนุมัติไว้ใน
หลายๆ ครัง้ มารวบรวมไวใ้นหมวด 7  

8. ครัง้ที ่ 2/2556 เมือ่วนัที ่
14 พฤษภาคม 2556 

ก าหนดให้การท ารายการระหว่างกนัที่ส าคญัต้องได้รบัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เพิ่มเติมนโยบายการป้องกัน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายการอ านวยความสะดวก
และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการก าหนดองค์
ประชุมขณะลงมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 

9. ครัง้ที ่ 6/2556 เมือ่วนัที ่
18 ธนัวาคม 2556 

เพิม่เตมิค านิยามของการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อใหก้ารสื่อสารไปยงั
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทัง้หมด เกิดความเข้าใจไปใน
ทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้ไดเ้พิม่เตมิการอา้งองิหลกัการการก ากบั 



20 
 

 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากบรษิทัก่อน 
มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

ครัง้ท่ี มติท่ีประชุม เร่ืองท่ีมีการทบทวน 
  ดูแลกิจการ ที่ใช้ในการจดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของ

บรษิทั 
10. ครัง้ที ่ 5/2559 เมือ่วนัที ่

29 กนัยายน 2559 
เพิม่เตมินโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของ
ผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทั 

11. ครัง้ที ่ 7/2559 เมือ่วนัที ่
16 ธนัวาคม 2559 

ทบทวนองคป์ระกอบคณะกรรมการบรหิาร และหน้าทีค่วามรบัผดิ 
ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

12. ครัง้ที ่ 5/2560 เมือ่วนัที ่
29 กนัยายน 2560 

เพิ่มเติมนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอื่น ของ
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 
 
 


