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กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพ่ือความย่ังยืน 

(Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter) 

บริษัท  จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก  จํากดั (มหาชน)  

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทประสงค์ให้บทบาท หน้าท่ี  ความรับผิดชอบ และการดําเนินงานของ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนเป็นรูปธรรม  มีความชดัเจนในรายละเอียด  มีความ

โปร่งใส และสอดคลอ้งกับนโยบายกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จึงไดมี้มติอนุมติักฎบตัรคณะกรรมการธรรมา-        

ภิบาลและพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ    
1) สร้างความเขา้ใจในบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันา

เพื่อความยัง่ยืน ในการกาํกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้

กิจการอยา่งย ัง่ยนื 
2) สร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรม 
3) เป็นบรรทดัฐานและสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อ

ความยัง่ยนื  
 

2.  โครงสร้างและองค์ประกอบ  

2.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันา

เพื่อความยัง่ยนื  

2.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนืมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ยจาํนวน 3 คน 

แต่ไม่เกิน 5 คน และมากกว่าก่ึงหน่ึงเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ีประธานกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันา

เพื่อความยัง่ยนืตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการบริษทัไม่ควรเป็นกรรมการธรรมาภิบาล

และพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้

ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบติั หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื รวมถึงมีความรู้ดา้นบรรษทัภิบาล  

2.4 ให้บริษทัพิจารณาเสนอผูบ้ริหารบริษทั ทาํหน้าท่ีเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการธรรมา-    

ภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื ใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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3.  วาระการดํารงตาํแหน่ง  

3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนดาํรงตาํแหน่งตามรอบระยะเวลาการ

เป็นกรรมการบริษทั โดยกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ สามารถไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษทักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกได ้และในกรณีกรรมการเขา้แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ 

กรรมการท่ีเขา้แทนนั้น มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเทา่กบัรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษทัของตน  

3.2 เหตุแห่งการพน้จากตาํแหน่ง ไดแ้ก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/3 89/4 และ 89/6 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กจ. 3/2560 เร่ืองการกําหนดลักษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคาํสั่งให้ออก พน้หรือออกจากตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ ดว้ยเหตุท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั  

3.3 เม่ือกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนครบวาระ หรือมีเหตุใดท่ีไม่สามารถ

ดาํรงตาํแหน่งไดจ้นครบวาระ ซ่ึงมีผลให้จาํนวนกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนไม่ครบ

ตามองคป์ระกอบ คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงภายใน 3 เดือน นบัตั้งแต่

วนัท่ีจาํนวนกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ไม่ครบถว้น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการ

ดาํเนินงาน 

 

4.  อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

1)  พิจารณานโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือหน่วยงานกาํกบั

ดูแล พร้อมทั้งนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและอนุมติั   

2)  ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย  ปีละ 1 

คร้ัง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษทัชั้นนํา รวมทั้งขอ้เสนอแนะของ

สถาบนัต่าง ๆ มานาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและอนุมติัการปรับปรุง  

3) มอบหมายให้กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เผยแพร่และส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบัติ

ต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ภายในองคก์รไปยงัทุกระดบัของ

องค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4) สอดส่องดูแลใหมี้การนาํนโยบายไปปฏิบติัทั้งท่ีบงัคบัโดยกฎหมายและท่ีไม่ใช่กฎหมาย  

5) กาํหนดหลักเกณฑ์ให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และการเสนอระเบียบวาระสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

4.2 ด้านพฒันาเพ่ือความย่ังยืน 

1)  กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดาํเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ท่ี

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ  

2)  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

นโยบายดา้นการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื  

3)  กาํกบัดูแล ทบทวน ติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินการ และประเมินประสิทธิผล

ของการดาํเนินการ ตามนโยบายดงักล่าว  

4)  พิจารณาเห็นชอบรายงานความยัง่ยนื (Sustainable Report)  ก่อนการเผยแพร่ต่อไป 

5)  รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

4.3 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนสามารถเชิญ

ฝ่ายบริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง หรือส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งได ้

4.4 พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย และนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4.5 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนืโดยรวม

ทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลุตามขอบเขต 

อาํนาจ หน้าท่ี (ถ้ามี) ยงัคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบปีละ 1 คร้ัง และนําผลการประเมินไปใช้ในการ

พฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  

4.6 ทบทวนกฎบตัรทุกปีเพื่อปรับปรุงไม่ให้ลา้สมยัและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ใน

กรณีท่ีมีการแกไ้ข ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนนาํเสนอยงัคณะกรรมการบริษทั

เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4.7 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

5.  การประชุม 

5.1 จดัให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง หรือตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี กาํหนดให้มี

กรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ังไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะถือ

เป็นองค์ประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล และพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ให้ประธาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื หรือเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันา

เพื่อความยัง่ยืน โดยคาํสั่งของประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนส่งหนงัสือนัด
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ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยงัคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื ไมน่อ้ย

กวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้เเต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  

5.2 ในกรณีประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ประธานในท่ีประชุมได ้ให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน มอบหมายกรรมการ

ธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื คนใดคนหน่ึง หรือกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน

ในท่ีประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนืคนใดคนหน่ึงใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีประธานใน

ท่ีประชุมแทน  

5.3 ในกรณีท่ีกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้

กรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน แจง้เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อ

ความยัง่ยนืโดยวาจาหรืออาจส่งหนงัสือลาประชุม  

5.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยัง่ยืนแต่ละคนพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมในเบ้ืองตน้ว่าตนเองมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีจะพิจารณาหรือไม่ 

โดยกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการพิจารณาระเบียบวาระนั้น 

ใหง้ดเวน้การใหค้วามเห็น และงดเวน้การออกเสียงลงมติ หรือออกจากท่ีประชุม  

5.5 มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ 

(1) ในการลงมติของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ให้คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหน่ึงเสียงและให้ถือคะแนนเสียงขา้งมาก

เป็นเกณฑ์ กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน 

หรือประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด เลขานุการคณะกรรมการธรรมา-      

ภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนื และผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน ท่ีไม่ใช่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อ

ความยัง่ยนื ไม่มีสิทธิลงมติ  

(2) ในกรณีท่ีมีเหตุจาํนวนกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนว่างลงจนเหลือ

จาํนวนน้อยกว่าก่ึงหน่ึงขององค์ประกอบซ่ึงไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อ

ความยัง่ยืนท่ีเหลืออยู่พิจารณามอบหมายให้ฝ่ายบริหารนําเสนอระเบียบวาระนั้นยงัคณะกรรมการบริษทั

โดยตรง  

5.6 เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนเป็นผูบ้นัทึกและเก็บรักษา

รายงานการประชุม รวมทั้งจดัส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความ

ยัง่ยืนภายใน 7 วนั นับจากวนัประชุม และให้นําส่งตน้ฉบบั ระเบียบวาระ ตลอดจนรายงานการประชุมท่ี

ไดรั้บรองแลว้ยงัเลขานุการบริษทั 
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6.  ค่าตอบแทน 

6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยนืใหไ้ดรั้บตามมติท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

6.2 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื ใหไ้ดรั้บตาม

มติคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแลว้ 

 

7. การรายงาน 

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนรายงานผลการปฏิบติังาน หรือรายงาน

อ่ืนใดท่ีไดข้อ้สรุปชดัเจน หรือเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

 

8. ท่ีปรึกษาจากภายนอก 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืนสามารถขอรับคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษา

ภายนอกซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

  (นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 


