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

                                นโยบายการสรรหากรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2549 เมื่อวนัที่ 12 

มกราคม 2549 ไดม้มีตอินุมตัหิลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิทั ต่อมาไดม้กีารปรบัปรุงเนื้อหาอกี 5 
ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. การปรบัปรุงครัง้ที่ 1 มขีึ้นตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 11 
มกราคม 2550 ได้เพิม่เตมิหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการอสิระ (ขอ้ 1.1.2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2549 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. การปรบัปรุงครัง้ที่ 2 มขีึ้นตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2552 เมื่อวนัที่ 17 
ธนัวาคม 2552 ได้มกีารปรบัปรุงแก้ไขคุณสมบตัิกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เลขที ่
ทจ.24/2552 ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2552 รวมทัง้ไดม้กีารปรบัปรุงคุณสมบตักิรรมการอสิระ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขที ่กลต.ก.(ว) 
32/2551 ลงวนัที ่5 มถุินายน 2551 

3. การปรบัปรุงครัง้ที่ 3 มขีึ้นตามมตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2553 เมื่อวนัที่ 16 
ธนัวาคม 2553 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เลขที ่กจ.8/2553 เรือ่งการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

4. การปรบัปรุงครัง้ที่ 4 มขีึ้นตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2554 เมื่อวนัที่ 15 
ธนัวาคม 2554 เพื่อก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ เพิม่เตมิ คอื มหีน้าทีใ่น
การพจิารณาและจดัท าแผนการสบืทอดงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นอกจากนี้ ยงัมมีตใิหเ้ปลีย่น
ชื่อเรยีกจาก “หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบรษิทั” เป็น “นโยบายการสรรหากรรมการบรษิัทและ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร” 

5. การปรบัปรุงครัง้ที่ 5 มขีึ้นตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 29 
กนัยายน 2560 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
เลขที ่กจ.3/2560 เรื่องการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
ซึง่ใชแ้ทนประกาศฉบบัเดมิ (เลขที ่กจ.8/2553) และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 

 
ในการสรรหากรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

พจิารณา ท าการสรรหาตามแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 
 
 

 



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

1. คณุสมบติั 
กรรมการบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
1.1 มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรอืประกาศของหน่วยงานก ากบั

ดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง ในขณะทีส่รรหา 
1.2 กรณีกรรมการอสิระ ต้องถอืหุ้นไม่เกนิ 1% ของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ โดยให้นับรวมหุ้นที่
ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย** และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศของ
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง ในขณะทีส่รรหา 

1.3 กรณีกรรมการอสิระต้องเป็นผู้มคีวามรู ้ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
เช่น อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม ธุรกจิบรกิาร กฎหมาย บญัช ีการเงนิ ประชาสมัพนัธ ์หรอืดา้นบรหิาร
ภาครฐั รวมทัง้ตอ้งไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสและบุตร ของผู้บรหิาร หรอืผูถ้อืหุ้นใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อย อีกทัง้ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาที่ได้ รบั
เงนิเดอืนประจ าของบรษิทั และไม่เป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีแก่บรษิัท (เช่น ผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษา
กฎหมาย)1 

1.4 กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถ  ประสบการณ์ และ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

1.5 เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามกฎหมายหรือ
ประกาศของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง4/  
 

2. วิธีการสรรหา 
ในการสรรหา ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
2.1 ในการสรรหาใหพ้จิารณาถงึความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการเทียบกับธุรกิจของบริษัทและตลาด ได้แก่ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ 
คุณสมบตัเิฉพาะดา้น ทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  

2.2  ในการสรรหากรรมการให้พิจารณาจากทัง้ผู้ถือหุ้น  ผู้บริหารภายในบริษัท และ
บุคคลภายนอกโดยยดึถอืตามหลกัคุณสมบตั ิโดยผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการจะต้องไม่มลีกัษณะ
ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ ตามกฎหมายหรอืประกาศของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง4/ 

2.3 ในกรณกีารสรรหาจากบุคคลภายนอกใหพ้จิารณาสรรหาจากผูท้รงคุณวุฒทิีม่พีืน้ฐานและ
ความเชี่ยวชาญ หลากหลายอาชพี  มภีาวะเป็นผู้น า วสิยัทศัน์ มปีระวตัิการท างานที่โปร่งใส ไม่ด่าง
พรอ้ย รวมทัง้มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

 



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

2.4 ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าทีใ่นการสรรหากรรมการบรษิทั เขา้ทดแทนกรรมการที่
ครบวาระหรอืทดแทนต าแหน่งทีว่่างลงดว้ยเหตุผลอื่น 

2.5 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าที่ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร รวมทัง้
พจิารณาและจดัท าแผนการสบืทอดงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร3/ 

2.6  ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการทาบทามบุคคลทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัเกณฑ์
คุณสมบตัิที่ก าหนดไว้ เพื่อจะได้มัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวมคีวามยนิดจีะมารบัต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทั หากไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทั2/ 

2.7 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาเสรจ็แลว้ ใหเ้สนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 
และน าเสนอผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัเพื่อแต่งตัง้ต่อไป 

 
3.   วาระการเป็นกรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมวีาระตามทีข่อ้บงัคบับรษิทัก าหนด คอื กรรมการจ านวน 1 ใน 3 

ออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ส่วนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะดา้นให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี หรอืเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 
1/ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2550 เมื่อวนัที ่12 มกราคม 2550  
2/ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2552 เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2552 
3/ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2553 เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2553 
4/ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2554 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2554 
5/ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2560 
 
 


