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หน้าท่ี 2 ของ 8 

1. คาํนิยาม  

“บริษัทฯ”  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

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

“คณะกรรมการบริษัท”  คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง” คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบริหาร”  คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการบริษัท”  กรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO)” ผู้บริหารสงูสดุ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการผู้จดัการ”  ผู้บริหารรองจากผู้บริหารสงูสดุ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป  

 ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัท 

“ผู้บริหารตามคํานิยาม ผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารสีร่ายแรกตอ่จาก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ลงมา 

ของ ก.ล.ต.” ผู้ ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และให้

หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหาร ในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั

ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

“การได้มาหรือจําหนา่ยไป - การซือ้หรือขายสนิทรัพย์   หรือ 

ซึง่สนิทรัพย์” -  การตกลงใจ/การเข้าทําสญัญาเพ่ือให้ได้สนิทรัพย์มาหรือขายสนิทรัพย์ออกไป  หรือ 

- การได้มาหรือสละสทิธิในการได้สนิทรัพย์มาหรือขายสนิทรัพย์ออกไป  หรือ 

- การรับโอนหรือออกไปซึง่สทิธิในการครอบครองสนิทรัพย์ในระยะยาว  หรือ  

- การลงทนุหรือการยกเลกิลงทนุ  

“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคุม

บริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลท่ีบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นผู้มีอํานาจ

ควบคมุด้วย   
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หน้าท่ี 3 ของ 8 

“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ข)  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ค)  ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ง)  บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียน 

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

พ่ีน้อง บตุร หรือ คูส่มรสของบตุร  

(จ) นิติบคุคลใด ๆ ท่ีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคมุ หรือมี

สว่นได้เสยีอ่ืนใด ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนยัสาํคญั 

“ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง” บคุคลหรือห้างหุ้นสว่นท่ีมีความสมัพนัธ์กบับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

(ข) บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

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

(ง) ห้างหุ้ นส่วนจํากัดท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้ นส่วน

จําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดท่ีมีหุ้ น

รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสบิของหุ้นทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจํากดั  

(จ) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) 

หรือห้างหุ้ นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ  

(ฉ) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) 

หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้ นร่วมกันเกินกว่า      

ร้อยละสามสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้   

(ช) นิติบคุคลท่ีบคุคลดงักลา่วสามารถมีอํานาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนของ

นิติบคุคล  

 “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ผู้ ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทการ

ถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย     
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หน้าท่ี 4 ของ 8 

“รายการธุรกิจปกติ” รายการทางการค้าท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ

ได้แก่ การขายสินค้า การซือ้วตัถุดิบ การให้บริการ รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบนั

การเงินส่วนท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นการทัว่ไป รายการประเภทนีเ้ป็น

รายการท่ีบริษัทฯ ต้องดําเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจ ถ้าบริษัทฯ ไม่ทํารายการดงักลา่วกับ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ก็ต้องทํารายการแบบเดียวกนักบับคุคลอ่ืนอยูแ่ล้ว ดงันัน้ 

- ถ้าเป็นรายการมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการก็สามารถดําเนินการได้เอง ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าทํารายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิไว้แล้ว ตามคํานิยามท่ีระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/12  

- ถ้าเป็นรายการท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ต้องดําเนินการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนด  

“เง่ือนไขการค้าทัว่ไป” เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ง

รวมถึงเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

- ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 

- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะ

ทํานองเดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป  

“รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ” รายการทางการค้าซึ่งบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมกั

กระทําเพ่ือสนบัสนนุรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน เช่น การวา่จ้างขนสง่สนิค้า การวา่จ้าง

ทําโฆษณา สญัญาวา่จ้างบริหาร หรือ ความช่วยเหลอืทางเทคนิค เป็นต้น โดย 

- ถ้าเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถดําเนินการได้โดย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าทํารายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิไว้แล้ว ตามคํานิยามท่ีระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/12 เน่ืองด้วยการทํารายการนัน้เสมือนกบัการทํารายการ

กบับคุคลภายนอก  
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หน้าท่ี 5 ของ 8 

- ถ้าเป็นรายการท่ีไม่มีเง่ือนไขการค้าทั่วไป ต้องดําเนินการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

กําหนด 

“รายการเช่าหรือให้เช่า  รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอายสุญัญาไมเ่กิน 3 ปี และไมม่ีเง่ือนไขการค้า 

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ ทัว่ไป เช่น การเช่าอาคารสาํนกังานหรือโรงงาน เป็นต้น  

“รายการความช่วยเหลอื รายการช่วยเหลอืทางการเงิน แบง่เป็น 2 กรณี 

ทางการเงิน”   1)    รายการรับความช่วยเหลอืทางการเงินหรือรายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 

 ท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยทํากบับริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวโยงกนัถือหุ้นในสดัสว่น 

 ท่ีน้อยกวา่หรือเทา่กบับริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย  

2) รายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยทํากบับคุคล 

ท่ีเก่ียวโยงกันท่ีไม่ใช่นิติบุคคล หรือบริษัทอ่ืนท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันถือหุ้นในสดัส่วน        

ท่ีมากกวา่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย   

โดยการดําเนินการของบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาํนกังานกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

กรณีท่ีเป็นรายการท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันร่วมกัน           

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคล       

ท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีตนมีสว่นได้เสยีในนิติบคุคลนัน้ตามเง่ือนไขการค้า

โดยทัว่ไปหรือดีกว่าบริษัทจดทะเบียน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมตัิจากท่ีประชุม        

ผู้ ถือหุ้น   

รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการ  รายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ สทิธิ การให้หรือรับบริการ 
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2. วัตถุประสงค์ 

“มาตรการการทํารายการกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนัและกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และตารางอํานาจอนมุตัิ” ถกูจดัทําขึน้

เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับอํานาจอนุมัติภายในองค์กร โดยกําหนดแบ่งประเภทของกรอบ

อํานาจในการดําเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การทํารายการกบับคุคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั และ การทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

เพ่ือให้การบริหารจดัการภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจน  

3. มาตรการการทาํรายการกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดอํานาจอนุมตัิการทํารายการซือ้/ขาย/โอนทรัพย์สิน (การได้มาหรือจําหน่ายไป) ซือ้ขาย

สนิค้า/วตัถดุิบและบริการเพ่ือดําเนินกิจการอนัเป็นปกตเิข้าทําสญัญาก่อภาระผกูพนัทางการค้า และการเข้าทําสญัญาเงินกู้ /     คํา้

ประกนัและภาระผกูพนัทางการเงิน กบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั เพ่ือใช้เป็นกรอบปฏิบตัใินองค์กร   

4. มาตรการการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

 หากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ

บริษัทได้กําหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเทา่เทียมกนั โดยยดึหลกัการดงันี ้ 

- เป็นรายการท่ีผา่นกระบวนการอนมุตัิท่ีโปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั 

และซื่อสตัย์สจุริต โดยผู้มีสว่นได้เสยีไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

- เป็นรายการท่ีกระทําโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก 

- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การทํารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

- มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง โปร่งใส ในเวลาท่ีเหมาะสม  

นโยบายของบริษัทฯ ในการทํารายการระหวา่งกนัจําแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิอาทิ การซือ้และขายสนิค้า การวา่จ้างผลติ เป็นต้น  

การทํารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยง ได้รับอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจดัการสามารถ

อนุมตัิการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึง

กระทํากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั ทัง้นีอํ้านาจอนมุตัิในการเข้าทํารายการดงักลา่ว

จะใช้เป็นกรอบปฏิบตัิภายในองค์กร  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส  

- รายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการ (เช่น การลงทนุหรือการขายเงินลงทนุในกิจการ) หรือ 

รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีกําหนดอํานาจอนมุตัิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือใช้

เป็นกรอบปฏิบตัภิายในองค์กร  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักลา่ว เพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 

คําสัง่ หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีสาํคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย เพ่ือให้การตดัสนิใจเข้าทํารายการดงักลา่ว         ไม่

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปีของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน         

ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 

เลขที่

เอกสาร 

ฉบับที่ 

/ แก้ไข 

ครัง้ที่ 

วันที่ ส่วนที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

AC 2551/10 1.0 15 ธ.ค. 

2551 

จดัทําใหม ่   9 พ.ค. 2556 

OMD 

2556/57 

2.0 9 พ.ค. 

2556 

เพ่ิมตารางอํานาจ

อนมุตั ิ

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัของบริษัทฯ และ

กรอบอํานาจในการอนมุตัิ  

11 พ.ค. 2558 

OMD 

2558/04 

3.0 11 พ.ค. 

2558 

ปรับตารางอํานาจ

อนมุตั ิ

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัของบริษัทฯ และ

กรอบอํานาจในการอนมุตัิ  

29 ธ.ค. 2559 

OMD 

2559/09 

4.0 29 ธ.ค. 

2559 

ปรับเนือ้หาและ 

ตารางอํานาจอนมุตัิ 

เพ่ือให้ชดัเจน สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัของบริษัทฯ 

และกรอบอํานาจในการอนมุตัิ  

23 ก.พ. 2561 

OMD 

2561/02 

5.0 23 ก.พ. 

2561 

ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัของบริษัทฯ และ

กรอบอํานาจในการอนมุตัิ  

16 ส.ค. 2561 

OMD 

2561/04 

6.0 16 ส.ค. 

2561 

ปรับตารางอํานาจ

อนมุตัิ  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัของบริษัทฯ และ

กรอบอํานาจในการอนมุตัิ  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/11 

7.0 19 พ.ย. 

2561 

ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัของบริษัทฯ และ

กรอบอํานาจในการอนมุตัิ  

28 มิ.ย. 2562 

OMD 

2562/11 

8.0 28 มิ.ย. 

2562 

ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัของบริษัทฯ และ

กรอบอํานาจในการอนมุตัิ  

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/08 

9.0 2 มี.ค. 

2563 

ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัของบริษัทฯ และ

กรอบอํานาจในการอนมุตัิ  

- 

 


