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บันทึกการแก้ไข 

คร้ังท่ี วันที ่ รายละเอียดการแก้ไข เหตุผล อนุมัติโดย 

00 10 พ.ย. 63 จัดท ำครั้งแรก มติที่ประชุม BOD 8/2563 จัดตั้ง
คณะกรรมกำรชุดย่อยเพิ่ม 1 คณะ 

BOD 8/2563 

01 23 ก.พ. 64 ทบทวนเพื่อให้เป็นไปตำมหลัก
ก.ล.ต. และต.ล.ท. 

มติที่ประชุม BOD 2/2564 BOD 2/2564 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 หน้า 

วัตถุประสงค์   …………………………………………………………………………………………………………………………. 1 
องค์ประกอบ   …………………………………………………………………………………………………………………………. 1 
คุณสมบัติ   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ   ……………………………………………………………………………………………………… 1 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพน้ต ำแหน่ง   ……………………………………………………………………………… 2 
กำรประชุม   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 
กำรรำยงำน   …………………………………………………………………………………………………………………………… 3 
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน   ………………………………………………………………………………………………….. 3 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรยุทธศำสตร์   …………………………………………………………………………………………….. 3 

 
 
      

 



กฎบัตรคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 

 

หน้า 1 / 3 
 

 

กฎบัตรคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 

กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ของบริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ฯ ในการกลั่นกรองงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ของโครงการงานต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่รวมทั้งติดตามงานที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ไม่เกิน 5 คน 
2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ 
 

3. คุณสมบัติ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

4.1 ก ากับให้ฝ่ายบริหารจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ จะต้องครอบคลุมทุกมิติ
ของการด าเนินธุรกิจ รวมถึงด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี) 

4.2 พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ จากการน าเสนอโครงการลงทุนต่างๆ หรือการขยายกิจการ
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการพิจารณา
โครงการงานต่างๆ ต้องมีการค านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นด้วย 

4.3 ก ากับดูแลศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการลงทุนในธุรกิจ และติดตามผลการด าเนินงานความก้าวหนา้
ของโครงการลงทุน รวมทั้งรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการปรับปรุงให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
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4.4 ติดตาม รับทราบความคืบหน้า รวมทั้งติดตามและก ากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ และให้ค าแนะน าให้ฝ่าย

บริหารด าเนินการตามแผนดังกล่าว รวมทั้งก ากับดูแลให้มีผู้บริหารรับผิดชอบการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์แต่ละแผนอย่างชัดเจน 

4.5 แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดท าและการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ตามที่เห็นสมควร 
4.6 สามารถเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
4.7 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการได้ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
4.8 ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

5. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นต าแหน่ง 
5.1 กรรมการยุทธศาสตร์ จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
(2) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(4) ลาออก 
(5) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ 
(6) เสียชีวิต 

5.2 กรรมการยุทธศาสตร์ที่เป็นกรรมการบรษิัทฯ วาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทั  
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีก 

 
6. การประชุม 

6.1 จ านวนครั้งการประชุม 
(1) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามก าหนดเวลาที่

เห็นสมควร 
(2) ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก

กรรมการยุทธศาสตร์ หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจ าเป็นที่ต้องหารือ
ร่วมกัน 

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) ในการประชุมแต่ละครั้งจะตอ้งมีกรรมการยุทธศาสตรเ์ข้ารว่มประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการยุทธศาสตร์ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 
(2) ให้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ นั่งเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

(3) เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุก
ครั้ง 
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6.3 การลงคะแนนเสียง 
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ให้ถือเสียงข้างมาก คณะกรรมการยุทธศาสตร์คนหนึ่งให้มี

เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้งดแสดงความเห็น และงด
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

6.4 บันทึกรายงานการประชุม 
ให้เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
7. การรายงาน 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

 
9. ค่าตอบแทนกรรมการยุทธศาสตร์ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และควรให้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์แต่ละ
ท่านได้รับเพิ่มเติมจากการด ารงต าแหน่งกรรมการในรายงานประจ าปี 
  
 

    กฎบัตรคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

ประกาศ ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 

                บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ลงชื่อ............................................................................ 

                (นายเวทย์  นุชเจริญ) 

                                                                       ประธานคณะกรรมการบริษัท 


