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1. ค ำนิยำม  

“บริษัทฯ”  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

“กลุม่บริษัทฯ”  บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบริษัท”  คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง” คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบริหาร”  คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

“กรรมการบริษัท”  กรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)   

“ประธานกรรมการบริหาร (CEO)” ผู้บริหารสงูสดุ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการผู้จดัการ”  ผู้บริหารรองจากผู้บริหารสงูสดุ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  

“ผู้บริหาร” ผู้ที่ด ารงต าแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานขึน้ไป  

 ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัท 

“ผู้บริหารตามค านิยาม ประธานกรรมการบริหาร (CEO) หรือผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารสีร่ายแรกตอ่จาก  

ของ ก.ล.ต.” ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่ง

ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร        

ในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

“การได้มาหรือจ าหนา่ยไป - การซือ้หรือขายสนิทรัพย์   หรือ 

ซึง่สนิทรัพย์” -  การตกลงใจ/การเข้าท าสญัญาเพื่อให้ได้สนิทรัพย์มาหรือขายสนิทรัพย์ออกไป  หรือ 

- การได้มาหรือสละสทิธิในการได้สนิทรัพย์มาหรือขายสนิทรัพย์ออกไป  หรือ 

- การรับโอนหรือออกไปซึง่สทิธิในการครอบครองสนิทรัพย์ในระยะยาว  หรือ  

- การลงทนุหรือการยกเลกิลงทนุ  

“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การท ารายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน

ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุม

บริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลที่บคุคลดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นผู้มีอ านาจ

ควบคมุด้วย   
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“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ข)  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ค)  ผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ง)  บุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียน 

ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส          

พี่น้อง บตุร หรือ คูส่มรสของบตุร  

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ านาจควบคมุ หรือมี

สว่นได้เสยีอื่นใด ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนยัส าคญั 

“ผู้ที่เก่ียวข้อง” บคุคลหรือห้างหุ้นสว่นท่ีมีความสมัพนัธ์กบับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

(ข) บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

(ค) ห้างหุ้นสว่นสามญัซึง่บคุคลดงักลา่ว หรือ บคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นสว่น 

(ง) ห้างหุ้นสว่นจ ากดัที่บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นสว่นจ าพวก

ไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นสว่นจ าพวกจ ากดัความรับผิดที่มีหุ้นรวมกนัเกิน

กวา่ร้อยละสามสบิของหุ้นทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจ ากดั  

(จ) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) 

หรือห้างหุ้นสว่นตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสบิของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ  

(ฉ) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) 

หรือห้างหุ้ นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้ นร่วมกันเกินกว่า      

ร้อยละสามสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้   

(ช) นิติบคุคลที่บคุคลดงักลา่วสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนของ

นิติบคุคล  

 “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทการถือ

หุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย     
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“รายการธุรกิจปกติ” รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ

ได้แก่ การขายสินค้า การซือ้วตัถุดิบ การให้บริการ รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบัน

การเงินส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการทัว่ไป รายการประเภทนีเ้ป็น

รายการที่บริษัทฯ ต้องด าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถ้าบริษัทฯ ไม่ท ารายการดงักล่าวกับ

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ก็ต้องท ารายการแบบเดียวกนักบับคุคลอื่นอยูแ่ล้ว ดงันัน้ 

- ถ้าเป็นรายการมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการก็สามารถด าเนินการได้เอง ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าท ารายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ตามค านิยามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/12  

- ถ้าเป็นรายการที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ต้องด าเนินการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนด  

“เง่ือนไขการค้าทัว่ไป” เง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ง

รวมถึงเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

- ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

- ราคาและเง่ือนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 

- ราคาและเง่ือนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะ

ท านองเดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป  

“รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ” รายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมัก

กระท าเพื่อสนบัสนนุรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน เช่น การวา่จ้างขนสง่สนิค้า การว่าจ้าง

ท าโฆษณา สญัญาวา่จ้างบริหาร หรือ ความช่วยเหลอืทางเทคนิค เป็นต้น โดย 

- ถ้าเป็นรายการที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้โดย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าท ารายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิไว้แล้ว ตามค านิยามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/12 เนื่องด้วยการท ารายการนัน้เสมือนกบัการท ารายการกบั

บคุคลภายนอก  
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- ถ้าเป็นรายการที่ไม่มีเง่ือนไขการค้าทั่วไป ต้องด าเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก าหนด 

“รายการเช่าหรือให้เช่า  รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่มีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี และไมม่ีเง่ือนไขการค้า 

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ ทัว่ไป เช่น การเช่าอาคารส านกังานหรือโรงงาน เป็นต้น  

“รายการความช่วยเหลอื รายการช่วยเหลอืทางการเงิน แบง่เป็น 2 กรณี 

ทางการเงิน”   1)    รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินหรือรายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 

 ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยท ากบับริษัทอื่นที่เก่ียวโยงกนัถือหุ้นในสดัสว่น 

 ที่น้อยกวา่หรือเทา่กบับริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย  

2) รายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยท ากบับคุคล 

ที่เก่ียวโยงกันที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือบริษัทอื่นที่บุคคลที่เก่ียวโยงกันถือหุ้นในสดัส่วน        

ทีม่ากกวา่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย   

โดยการด าเนินการของบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เก่ียวโยงกันร่วมกัน           

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคล       

ที่เก่ียวโยงกันเป็นผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนัน้ตามเง่ือนไขการค้า

โดยทั่วไปหรือดีกว่าบริษัทจดทะเบียน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม        

ผู้ ถือหุ้น   

รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการ  รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ สทิธิ การให้หรือรับบริการ 
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2. วัตถุประสงค์ 

“มาตรการการท ารายการกบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนัและกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั และตารางอ านาจอนมุตัิ” ถกูจดัท าขึน้เพื่อ

ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวเนื่องกบัอ านาจอนมุตัิภายในองค์กร โดยก าหนดแบง่ประเภทของกรอบอ านาจใน

การด าเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การท ารายการกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั และ การท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อให้การ

บริหารจดัการภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน  

3. มำตรกำรกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดอ านาจอนมุตัิการท ารายการซือ้/ขาย/โอนทรัพย์สนิ (การได้มาหรือจ าหนา่ยไป) ซือ้ขายสนิค้า/
วตัถุดิบและบริการเพื่อด าเนินกิจการอนัเป็นปกติเข้าท าสญัญาก่อภาระผกูพนัทางการค้า และการเข้าท าสญัญาเงินกู้ /ค า้ประกัน
และภาระผกูพนัทางการเงิน กบับคุคลที่ไมเ่ก่ียวโยงกนั เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบตัิในองค์กร  

4. มำตรกำรกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

 หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
บริษัทได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเทา่เทียมกนั โดยยดึหลกัการดงันี ้ 

- เป็นรายการท่ีผา่นกระบวนการอนมุตัิที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั 
และซื่อสตัย์สจุริต โดยผู้มีสว่นได้เสยีไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

- เป็นรายการท่ีกระท าโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจได้วา่การท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 
- มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม  

นโยบายของบริษัทฯ ในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้และขายสนิค้า การวา่จ้างผลติ เป็นต้น  
การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบคุคลที่มีความเก่ียวโยง ได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการ
ท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนั ทัง้นีอ้ านาจอนมุตัิในการเข้าท ารายการดงักล่าวใช้เป็นกรอบ
ปฏิบตัิภายในองค์กร  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักลา่ว เพื่อรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส  

- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือบริการ (เช่น การลงทนุหรือการขายเงินลงทนุในกิจการ) หรือ 
รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ก าหนดอ านาจอนมุตัิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้
เป็นกรอบปฏิบตัิภายในองค์กร  
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักลา่ว เพื่อรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ 
ค าสัง่ หรือ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท ารายการดังกล่าว              
ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน            
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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บันทกึประวัตกิำรแก้ไข 

เลขที่
เอกสำร 

ฉบับที่ / 
แก้ไข 
ครัง้ที่ 

วันที่ ส่วนที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข ก ำหนด 
วันที่ยกเลิก 

AC 2551/10 1.0 15 ธ.ค. 2551 จดัท าใหม ่
 
 

 9 พ.ค. 2556 

OMD 2556/57 2.0 9 พ.ค. 2556 เพ่ิมตารางอ านาจอนมุตัิ 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัของ
บริษัทฯ และกรอบอ านาจในการอนมุตัิ 

11 พ.ค. 2558 

OMD 2558/04 3.0 11 พ.ค. 2558 ปรับตารางอ านาจอนมุตั ิ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัของ
บริษัทฯ และกรอบอ านาจในการอนมุตัิ 

29 ธ.ค. 2559 

OMD 2559/09 4.0 29 ธ.ค. 2559 ปรับเนือ้หาและ 
ตารางอ านาจอนมุตัิ 

เพ่ือให้ชดัเจน สอดคล้องกบัหลกัการก ากบั
ของบริษัทฯ และกรอบอ านาจในการ

อนมุตัิ 

23 ก.พ. 2561 

OMD 2561/02 5.0 23 ก.พ. 2561 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัของ
บริษัทฯ และกรอบอ านาจในการอนมุตัิ 

16 ส.ค. 2561 

OMD 2561/04 6.0 16 ส.ค. 2561 ปรับตารางอ านาจอนมุตั ิ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัของ
บริษัทฯ และกรอบอ านาจในการอนมุตัิ 

19 พ.ย. 2561 

OMD 2561/11 7.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัของ
บริษัทฯ และกรอบอ านาจในการอนมุตัิ 

- 

 


