
 
 

ค)  คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ 

คณะกรรมการปฏิบัติการอื่นๆ ดูแลสายงานในแต่ละด้านของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 
 1)  คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 
 สมาชิกคณะกรรมการจัดการ  
 ประธานกรรมการ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการอ านวยการ  
กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารสายงานสนับสนุน 

               สมาชิกสมทบ 
ผู้บริหารสายงาน/ ฝ่าย 

 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการ 
1. ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง  การอนุมัติงบประมาณ 
 แผนงาน   ตลอดจนการด าเนินงานต่างๆของบริษัทอันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือเกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม 
2. ก าหนดแนวนโยบายและกลยุทธ์ ในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1 การบริหารสินทรัพย์ (asset allocation)  หมายถึง  วงเงินการลงทุนในแต่ละธุรกรรม หรือการให้บริการ
ประเภทต่างๆของบริษัท   และบริหารหนี้สิน 

2.2 การก าหนดราคาของแต่ละธุรกรรม และการให้บริการ 
2.3 การลงทุน 
2.4 นโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators และ risk limit  รวมของบริษัท 
2.5 นโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง รวมทั้งก าหนดแนวทางการรายงานเหตุอันควร
สงสัย 

3. ตัดสินใจการลงทุนในโครงการตามแผนงานท่ีอนุมัติไว้ในข้อ 1)  รวมถึงการลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
รูปแบบ IT Architecture ขององค์กร 

4. ติดตาม ประเมินผล  และทบทวนแผนงาน  งบประมาณ  นโยบาย  และโครงการ ตามข้อ 1) ถึง 3) รวมถึงการ
ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม 

5. พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจอนุมัติในการด าเนินการต่างๆ  
6. พิจารณาและตัดสินใจ หรืออนุมัติการด าเนินการใดๆ เพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง 
 

 
 



 2)  คณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Investment Committee) 
 สมาชิกคณะกรรมการ 

นายชาญชัย  กงทองลักษณ์ 
นางแก้วกมล  ตันติเฉลิม 
นายฉัตรพงศ์  ตลับนาค 

  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
1.  คัดเลือกและก าหนดตราสารที่ลงทุนได้ (Securities Universe) 
2.  ให้ความเห็นกลยุทธ์การลงทุน  และแนวโน้มการลงทุน 
3. ก าหนดและสอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงส าหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสาร 
4. อนุมัติการทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง  
5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
6. ดูแลผลการด าเนินงานของกองทุนโดยรวม และก าหนดแนวทางแก้ไขหากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
3) คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจ าหน่าย 

สมาชิกคณะกรรมการ 
นายชาญชัย   กงทองลักษณ์ 
ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 
นางสาวสุธางค์  คนศิลป 
นางสุพัตรา   ภู่พัฒน์ 
นายวรวิทย์    สินอยู่  

 สมาชิกสมทบ 
ผู้บริหารฝ่ายตราสารหนี้ 
ผู้บริหารฝ่ายธนบดีธนกิจ 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจ าหน่าย 

1.  พิจารณาอนุมัติการรับประกันการจัดจ าหน่าย[Underwriting]  หลักทรัพย์  และตราสารอนุพันธ์  
2.  ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
3.  อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรหลักทรัพย์ และตราสารที่รับจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้า หรือนักลงทุน

กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



การก าหนดอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจ าหน่าย 

คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัดจ าหน่าย มีอ านาจอนุมัติหลักทรัพย์และวงเงินการจัดจ าหน่าย
แบบไม่รับประกันการจัดจ าหน่าย (Best effort deal) และแบบรับประกันการจัดจ าหน่าย (Firm underwritten) 
ในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ก าหนดอ านาจอนุมัติการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ดังน้ี 
-  การจัดจ าหน่ายแบบไมร่ับประกนัการจัดจ าหน่าย (Best effort deal) 

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย ์ เง่ือนไขการลงนามของผู้รับมอบอ านาจ 
วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท 
วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท  

ตราสารทุน 
ตราสารหนี ้

คณะกรรมการบริษัท   

วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท 
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
ตราสารหนี ้

สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการ
รับประกันการจัดจ าหน่าย 

วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 ล้านบาท 
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
ตราสารหนี ้

2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ
การรับประกันการจัดจ าหนา่ย 

-  การจัดจ าหน่ายแบบรับประกันการจัดจ าหน่าย( Firm underwritten) 
หมายเหตุ :  *    ให้นับรวมสมาชิกสมทบเป็นผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

  **  ไม่รวมสมาชิกสมทบเป็นผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

 4)  คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) 
สมาชิกคณะกรรมการสินเช่ือ ประกอบด้วย 

กลุ่ม ก นายชาญชัย  กงทองลักษณ์ 
 นางสาวสุวรรณี   ลิมปนวงศ์แสน 
 นางกุลนดา  รุจจนเวท 

กลุ่ม ข ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 
 นายวรวิทย์   สินอยู่  

 

 
 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสินเชื่อ 
1. ก าหนดแนวทางประเมินฐานะการเงินของลูกค้า (Credit Scoring) 
2. อนุมัติเกณฑ์การประเมินวงเงินของลูกค้า (Credit Lines) 

วงเงิน 
ประเภท

หลักทรัพย ์
เง่ือนไขการลงนามของผู้รับมอบอ านาจ 

วงเงินมากกว่า 150 ล้านบาท 
วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท  

ตราสารทุน 
ตราสารหนี ้

คณะกรรมการบริษัท   

วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 150 ล้านบาท 
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 300 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
ตราสารหนี ้

สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการจัดการการ
รับประกันการจัดจ าหน่าย * 

วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ล้านบาท 
วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
ตราสารหนี ้

2 ใน 3 ขององค์ประชุมคณะกรรมการจัดการ
การรับประกันการจัดจ าหนา่ย * 

วงเงินน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท 
 

ตราสารทุน 
 

2 ใน 3 ของคณะกรรมการจดัการการ
รับประกันการจัดจ าหน่าย ** 



3. อนุมัติวงเงินซื้อขายหุ้นทุน  ตราสารหนี้  อนุพันธ์  และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมโดยวาง
หลักทรัพย์เป็นประกัน 

4. อนุมัติหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมพร้อมอัตราดอกเบี้ยใน Credit Balance และ ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
5. อนุมัติประเภทหลักทรัพย์หรือตราสารที่ก าหนดให้ลูกค้าวางเป็นประกันในบัญชี รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยส าหรับ

การวางเงินประกัน 
6. ติดตามและก าหนดแนวทางด าเนินการส าหรับหนี้ค้างช าระ และหนี้มีปัญหา 
7. อนุมัติการรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่
ก าหนดในแนวทางปฏิบัติ 

8. ติดตามและควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

การก าหนดอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อ 
คณะกรรมการสินเชื่อมีอ านาจอนมุัติวงเงินให้ลูกค้าท้ังบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ในวงเงินท่ี

ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบรษิัท บริษัทฯ ก าหนดอ านาจอนุมัตกิารเปิดบญัชีและปรับวงเงินในการซื้อขายตรา
สารทุนและตราสารหนี้ และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนี ้

 

วงเงิน ประเภทหลักทรัพย ์
เง่ือนไขการลงนามของผู้รับมอบ

อ านาจ 
1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล   

วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท 
วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท 
วงเงินมากกว่า  30 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
ตราสารหนี ้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริษัท  

วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
บาท 
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
บาท 
วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
 
ตราสารหนี ้
 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ
สินเช่ือ 

วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 
วงเงินมากกว่า  5 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ผู้มีอ านาจในคณะกรรมการสินเชื่อ
กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน 

วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 100 ล้านบาท ตราสารหนี ้ กรรมการ หรือกรรมการอ านวยการ 
หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรา
สารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอ านาจใน
คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน 

วงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท  

ตราสารทุน 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ผู้มีอ านาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 
1 คน  

วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ตราสารหนี ้ ผู้อ านวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน  
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท 
วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด หรือ
ผู้จัดการสาขา 1 คน 

2. ลูกค้าสถาบัน   

วงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท ตราสารทุน คณะกรรมการบริษัท  



วงเงิน ประเภทหลักทรัพย ์
เง่ือนไขการลงนามของผู้รับมอบ

อ านาจ 
วงเงินมากกว่า 500 ล้านบาท 
วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท 

ตราสารหนี ้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
บาท 
วงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้าน
บาท 
วงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 50 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
 
ตราสารหนี ้
 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

สมาชิกทุกท่านของคณะกรรมการ
สินเช่ือ 
 

วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 
วงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ผู้มีอ านาจในคณะกรรมการสินเชื่อ
กลุ่ม ก 1 คน ร่วมกับกลุ่ม ข 2 คน 
(เฉพาะบัญชีกองทุนย่อยที่บริหาร
โดยบริษัทจดัการกองทุนรวม ใหผู้ม้ี
อ านาจในคณะกรรมการสินเชื่อ
กลุ่ม ก 1 คนมีอ านาจอนุมัติ) 

วงเงินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 
 

ตราสารหนี ้ กรรมการ หรือกรรมการอ านวยการ 
หรือรองกรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรา
สารหนี้ 1 คน ร่วมกับผู้มีอ านาจใน
คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่ม ก 1 คน 

วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท 
วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ตราสารทุน 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ผู้มีอ านาจในคณะกรรมการสินเชื่อ 
1 คน 

วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตราสารหนี ้ ผู้อ านวยการฝ่ายตราสารหนี้ 1 คน  

3. ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล   

ไม่จ ากดัวงเงิน ทุกประเภท กรรมการ หรือกรรมการอ านวยการ 
หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่าย
ธนบดีธนกิจ 1 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Proprietary Committee) 
 สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  ประกอบด้วย 

สมาชิกถาวร 
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 
นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน 
นางกุลนดา รุจจนเวท 

สมาชิกสมทบ 
ผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน 

 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
1. ก าหนดแนวทางและกลยุทธ์ของการลงทุนของบัญชีเงินลงทุนของบริษัทในภาพรวม เว้นแตม่ี เหตจุ าเป็นท าให้

ต้องพิจารณาการลงทุนเป็นรายหลักทรัพย ์
2. ก าหนดและอนุมัติ Exposure Limit  ของการลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ แตล่ะประเภท ภายใต้วงเงินรวมที่

ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบรษิัท 
3. พิจารณาคัดเลือกตราสาร/หลักทรพัย์ท่ีให้บริษัทลงทุนได้และตามกรอบการลงทุนที่ไดร้ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 
4. อนุมัติ Issue Limit /Issuer Limit /Counter Party Limit / Bidding Limit  ส าหรบัตราสาร/หลักทรัพย์ที่

พิจารณาลงทุนในอ านาจที่ไดร้ับอนุมัติ  
5. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผูจ้ัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ตา่งประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์

ไทยหรือตา่งประเทศ  
6. ก าหนดนโยบายและเกณฑ์การบรหิารความเสี่ยง Risk Indicators (เช่น foreign exchange risk, credit risk, 

market/price risk, legal risk, etc.) และ Risk Limit  ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน 
7. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้
8. ติดตามผลการด าเนินงานของ Portfolio ในภาพรวม และก าหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 6)  คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee) 
  สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง ประกอบด้วย 

นายชาญชัย  กงทองลักษณ์ 
ดร.วิศิษฐ ์ องค์พิพัฒนกุล 
นางสาวสุธางค์  คนศิลป 
นายวรวิทย์ สินอยู่ 
นางณิยะดา จ่างตระกูล 
นางแก้วกมล ตันติเฉลิม 
นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
1.  พิจารณาและสอบทานนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
2.  ควบคุมและดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับการด าเนินการตามนโยบายอย่าง

เพียงพอให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.  ให้ความเห็นชอบแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และก าหนดล าดับความส าคัญของการด าเนินการ

และทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  แต่งตั้งคณะท างานเพื่อดูแลการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามแผนเกิดเหตุ รวมทั้งทดสอบแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง 
5.  ติดตามการทดสอบและประเมินแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ครอบคลุม

และเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

7)  คณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว (Long-term Investment Committee) 
สมาชิกคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว 

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ ์
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 
ดร.วิศิษฐ ์  องค์พิพัฒนกุล 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการลงทุนระยะยาว 
1. พิจารณาการลงทุนประเภท Long-term Investment ทั้ง Listed และ Non-Listed investment   
2. พิจารณาคัดเลือกตราสาร / หลักทรัพย์ที่ ให้ลงทุนระยะยาวได้ตามกรอบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติ ผู้จัดการการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์

ไทยหรือต่างประเทศ 
4. ก าหนดนโยบายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง risk indicators (เช่น foreign exchange risk, credit risk, 

market/price risk, legal risk, etc.) และ risk limit ของความเสี่ยงแต่ละประเภทของการลงทุน 
5. ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
6. ติดตามผลการด าเนินงานของ portfolio และก าหนดแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 


