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กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

บทน า 

  กฎบัตรนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้คณะกรรมกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  มีควำมเข้ำใจโดยสรุป
เกี่ยวกับหลักกำรและเหตุผล  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที่และบทบำทควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำในกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดีในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรสะพำนปลำ ให้เป็นไปตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือจะได้น ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนและควำมเป็นผู้น ำทำงธุรกิจ
ประมงครบวงจรในภูมิภำคอำเซียน ที่มีควำมรับผิดชอบต่อชำวประมง พนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง 

  คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงมีปณิธำนอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่หลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพ่ือให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมำตรฐำนคุณธรรม 
และจริยธรรมในกำรด ำเนินงำนขององค์กร ให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับรัฐวิสำหกิจเพ่ือให้
องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เปิดเผยตรวจสอบได้เพ่ือให้ชำวประมง พนักงำน และผู้มี
ส่วนได้เสีย อันเป็นแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีขององค์กำรสะพำนปลำ น ำมำซึ่งควำมมั่นคงและยั่งยืน
สืบไป 

๑. หลักการและเหตุผล 
องค์กำรสะพำนปลำ (อสป.) เป็นรัฐวิสำหกิจที่ด ำเนินธุรกิจโดยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

(Corporate Governance) มีควำมรับผิดชอบ ส ำนึกในหน้ำที่ มีคุณธรรมและจรรณยำบรรณทำงธุรกิจที่ดีเปิด
โอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร มีส่วนร่วมและเสมอภำคอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยก ำหนดกฎเกณฑ์และ
แนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรสะพำนปลำ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบกำรท ำงำนที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค์ 
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ีมีวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เพ่ือวำงหลักเกณฑ์ในกำรเสริมสร้ำงให้องค์กำรสะพำนปลำ มีแบบแผนและมำตรฐำนใน

กำรปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเป็นรูปธรรม 
๒.๒ เพ่ือเสริมสร้ำงให้องค์กำรสะพำนปลำ มีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่มีประสิทธิภำพ  

โดยมีควำมโปร่งใส น่ำเชื่อถือ และตรวจสอบได้ 
๒.๓ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้แก่กรรมกำร 

พนักงำน และลูกจ้ำงองค์กำรสะพำนปลำ ในกำรสร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรน ำหลักกำร
ก ำกับกิจกำรที่ดีไปสู่กำรปฏิบัติ 

๒.๔ เพ่ือก ำกับดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงองค์กำรสะพำนปลำปฏิบัติตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ชำวประมง 
ผู้ใช้บริกำร และผู้มีส่วนได้เสียในควำมเป็นองค์กรที่ดี 

 
๓. องค์ประกอบ 

๓.๑ คณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ เป็นผู้แต่งตั้งประธำนอนุกรรมกำรและอนุกรรมกำร
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG)  

๓.๒ ประธำนกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ประกอบด้วย 

 ๓.๒.๑ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ คน ซึ่งแต่งตั้งจำก
กรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ หรือผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรสะพำนปลำ 

 ๓.๒.๒ หัวหน้ำส ำนักงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓.๒.๓ คณะกรรมกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอำจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกเป็นที่ปรึกษำได้ 
 

๔. คุณสมบัติ 
  ๔.๑ เป็นกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้บริหำรขององค์กำรสะพำนปลำ 
  ๔.๒ มีควำมรู้เกี่ยวกับภำรกิจและบทบำทกำรด ำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำ 
  ๔.๓ มีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



๕. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
  ๕.๑ คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีขององค์กำรสะพำนปลำ มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งตำมวำระของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ 
  เมื่อประธำนอนุกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ พ้นจำกต ำแหน่ง
ก่อนครบวำระให้คณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ แต่งตั้งกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรแทน โดยอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรองค์กำรสะพำน
ปลำซึ่งตนแทน 
  ๕.๒ คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
   ๕.๒.๑ ขำดคุณสมบัติของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
   ๕.๒.๒ ตำย 
   ๕.๒.๓ ลำออก 
   ๕.๒.๔ เมื่อประธำนกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
 
๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๖.๑ พิจำรณำก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ด ีและแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินภำรกิจของ
องค์กำรสะพำนปลำ 
  ๖.๒ ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรด ำเนินงำนด้ำนก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ขององค์กำรสะพำนปลำ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
  ๖.๓ ก ำกับดูแลและติดตำมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ มีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมให้มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
  ๖.๔ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและกำรด ำเนินงำนด้ำนก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ขององค์กำรสะพำนปลำต่อคณะกรรมกำร
องค์กำรสะพำนปลำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
  ๖.๕ แต่งตั้งคณะท ำงำนได้ตำมท่ีเห็นสมควร 
  ๖.๖ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 



๗.การประชุมและวาระการประชุม 
  ๗.๑ คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ ๑ ครั้ง 
และเสนอคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ 
  ๗.๒ ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
  ๗.๓ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ให้กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เข้ำร่วมประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
  ๗.๔ กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 
  ๗.๕ ในกำรประชุมให้เชิญหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
  ๗.๖ ก ำหนดวำระกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้ำ และจัดส่งเอกสำรกำรประชุมไป
ยังประธำนกรรมกำรและกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 
 
๘. นโยบายและแนวการปฏิบัติ 
  นโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ๔ ด้ำน ประกอบด้วย 
  ๘.๑ ด้ำนบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ 
  ๘.๒ ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กร 
        -  กำรจัดท ำแผนวิสำหกิจ 
        -  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
        -  กำรบริหำรควำมเสี่ยง/ควบคุมภำยใน 
        - กำรตรวจสอบภำยใน 
         - กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ 
        - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนทำงกำรเงิน 
        - กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
        - ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
  ๘.๓ ด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๘.๔ ด้ำนบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (บุคลำกรและกำรเรียนรู้) 
 
 
 
 
 



๙. การายงาน 
  ๙.๑ ให้คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำท่ีดีจัดท ำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี และรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนรำยไตรมำสและรำยปีเสนอคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ 
  ๙.๒ ให้คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจัดท ำรำยงำนแสดงในรำยงำนประจ ำปีของ
องค์กำรสะพำนปลำ 
 
๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
  คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำที่ดี จะทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตำมท่ีเห็นสมควรเสนอ และเสนอให้คณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 
๑๑. หลักเกณฑ์อ่ืนๆ  
  กรณีอ่ืนใดที่ไม่ได้ก ำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใช้ดุลพินิจ
ในกำรน ำแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำประยุกต์ใช้ 
 
      ให้ไว้ ณ วันที่                           พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
  องค์กำรสะพำนปลำ (อสป.) เป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำกำรประมง นับเป็นงำนหลักที่ส ำคัญขององค์กำรสะพำนปลำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำอำชีพ
กำรท ำประมง ตลอดจนน ำมำซึ่งควำมเจริญของสะพำนปลำและท่ำเทียบเรือประมง ตลำดกลำงสินค้ำสัตว์น้ ำและ
อุตสำหกรรมกำรประมง ภำยใต้แนวคิด “ทุกองค์กรควรมีส่วนร่วมในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำสังคม” 
เพ่ือผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ปฏิบัติงำนภำยในองค์กร ชุมชน สังคม มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และองค์กำรสะพำนปลำมี
ควำมเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  กฎบัตรคณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์กำรสะพำน
ปลำ จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบถึงเหตุผลในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร องค์ประกอบ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และนโยบำยในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรทำงธุรกิจที่ต้องพัฒนำตนเอง
ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ธุรกิจต้องมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงชุมชนน่ำอยู่และสังคมที่เข้มแข็ง และกำร ใช้สื่อ
สร้ำงสรรค์เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

๓. องค์ประกอบ 
  ๓.๑ คณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำเป็นผู้แต่งตั้งประธำนอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  
  ๓.๒ คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
       ๓.๒.๑ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ คน ซึ่งแต่งตั้งจำกกรรมกำร
องค์กำรสะพำนปลำ หรือผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรสะพำนปลำ 
       ๓.๒.๒ หัวหน้ำส ำนักงำนท่ีได้รับมอบหมำยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๓.๒.๓ คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอำจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกเป็นที่ปรึกษำได้ 



๔. คุณสมบัติ 
  มีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ มีควำมเป็นอิสระ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทั้งสำมำรถอุทิศเวลำในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ 
 

๕. วาระการด ารงต าแหน่ง 
  ๕.๑ คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์กำรสะพำนปลำ จะ
พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
       ๕.๑.๑ ตำย 

     ๕.๑.๒ ลำออก 
       ๕.๑.๓ พ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ หรือเมื่อคณะกรรมกำรองค์กำร
สะพำนปลำเห็นสมควรให้มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมกำร 
  ๕.๒ เมื่อคณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์กำรสะพำนปลำ 
พ้นจำกต ำแหน่ง ให้คณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมกำรด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำขึ้นทดแทน 
 

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำ ให้ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้  
  ๖.๑ พิจำรณำท ำแผนระยะยำวด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำยหลัก และแผนระยะสั้น รวมถึงคู่มือกำรด ำเนินงำนที่มีควำมชัดเจน มีคุณภำพ สอดคล้อง
กับภำรกิจขององค์กำรสะพำนปลำ 
  ๖.๒ ติดตำม รำยงำน และด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๖.๓ ก ำกับดูแล และส่งเสริมให้ผู้บริหำร พนักงำนองค์กำรสะพำนปลำ และบุคคลภำยนอกได้มีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๖.๔ ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรองค์กำรสะพำนปลำมอบหมำย 
 
๗. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

   คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ ก ำหนด
นโยบำยด้ำนต่ำงๆ รวม ๓ ด้ำน ได้แก่ 
  ๗.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยืดหลักกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
ควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ และกำรเติบโตขององค์กร 
  ๗.๒ ให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและบรรเทำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยยืดมั่นตำม
มำตรฐำนสำกล หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  ๗.๓ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่ำงเป็น
รูปธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 



๘. การประชุม 
  ๘.๑ คณะกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ มี
ก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ ๑ ครั้ง 
  ๘.๒ ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำร
สะพำนปลำ ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 
  ๘.๓ ในกรณีประธำนคณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำร
สะพำนปลำ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำที่มำประชุม เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
  ๘.๔ กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
  ๘.๕ ก ำหนดวำระกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้ำ และจัดส่งเอกสำรกำรประชุมไป
ยังประธำนกรรมกำรและกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 
 

๙. การรายงาน 
  ๙.๑ ให้คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ ให้คณะกรรมกำร
สะพำนปลำทรำบในแต่ละไตรมำส  
  ๙.๒ ให้คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ 
จัดท ำรำยงำนแสดงในรำยงำนกิจกำรประจ ำปีขององค์กำรสะพำนปลำ 
 

๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
  คณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ จะ
ทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมท่ีควำมเหมำะสม และน ำเสนอให้คณะกรรมกำร
องค์กำรสะพำนปลำ พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 

๑๑. หลักเกณฑ์อ่ืนๆ  
  กรณีอ่ืนใดไม่ได้ก ำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กำรสะพำนปลำ ใช้ดุลพินิจในกำรก ำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
 
 
 
      ให้ไว้ ณ วันที่                           พ.ศ. ๒๕๕๗ 


