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1. ค ำนิยำม  

“บรษิัทฯ”  บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กลุ่มบรษิัทฯ”  บรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษิัท”  คณะกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง” คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบรหิาร”  คณะกรรมการบรหิาร ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กรรมการบรษิัท”  กรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO)” ผูบ้รหิารสงูสดุ ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการผูจ้ดัการ”  ผูบ้รหิารรองจากผูบ้รหิารสงูสดุ ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป  

 ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัท 

“ผูบ้รหิารตามค านิยาม ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารส่ีรายแรกต่อจาก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ลงมา 

ของ ก.ล.ต.” ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ ส่ีทุกราย และให้

หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิาร ในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

“การไดม้าหรือจ าหน่ายไป - การซือ้หรือขายสินทรพัย ์  หรือ 

ซึ่งสินทรพัย”์ -  การตกลงใจ/การเขา้ท าสญัญาเพื่อใหไ้ดสิ้นทรพัยม์าหรือขายสินทรพัยอ์อกไป  หรือ 

- การไดม้าหรือสละสิทธิในการไดสิ้นทรพัยม์าหรือขายสินทรพัยอ์อกไป  หรือ 

- การรบัโอนหรือออกไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรพัยใ์นระยะยาว  หรือ  

- การลงทนุหรือการยกเลิกลงทนุ  

“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การท ารายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั

ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุม

บรษิัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลที่บคุคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือเป็นผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุดว้ย   
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“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” บคุคลดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  กรรมการหรือผูบ้รหิารของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ข)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ค)  ผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ง)  บุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียน  

ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่

นอ้ง บตุร หรือ คู่สมรสของบตุร  

(จ) นิติบุคคลใด ๆ  ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอ านาจควบคมุ หรือมี

ส่วนไดเ้สียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มอย่างมีนยัส าคญั 

“ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” บคุคลหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีความสมัพนัธก์บับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้ 

(ก) คู่สมรสของบคุคลดงักล่าว 

(ข) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว 

(ค) หา้งหุน้ส่วนสามญัซึ่งบคุคลดงักล่าว หรือ บคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน 

(ง) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน

จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุน้

รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

(จ) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) 

หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้ หรือ  

(ฉ) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) 

หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุน้ร่วมกันเกินกว่ารอ้ย

ละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้   

(ช) นิติบคุคลที่บคุคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของ

นิติบคุคล  

 “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ผูถื้อหุน้ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทการ

ถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย     
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“รายการธุรกิจปกติ” รายการทางการคา้ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ

ไดแ้ก่ การขายสินคา้ การซือ้วตัถุดิบ การใหบ้ริการ รวมถึงรายการทางการคา้ของสถาบนั

การเงินส่วนที่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการทั่วไป รายการประเภทนีเ้ป็น

รายการที่บริษัทฯ ตอ้งด าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถา้บริษัทฯ ไม่ท ารายการดงักล่าวกับ

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั บรษิัทฯ ก็ตอ้งท ารายการแบบเดียวกนักบับคุคลอื่นอยู่แลว้ ดงันัน้ 

- ถ้าเป็นรายการมีเงื่อนไขการค้าทั่ วไป ฝ่ายจัดการก็สามารถด าเนินการได้เอง ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าท ารายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติไวแ้ลว้ ตามค านิยามที่ระบุไวใ้น พ.ร.บ.หลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 89/12  

- ถ้าเป็นรายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ตอ้งด าเนินการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยก าหนด  

“เงื่อนไขการคา้ทั่วไป” เงื่อนไขการคา้ที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึ่ง

รวมถึงเงื่อนไขการคา้ที่มีราคาและเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้

- ราคาและเงื่อนไขที่บรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยไดร้บัหรือใหก้บับคุคลทั่วไป 

- ราคาและเงื่อนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 

- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงไดว้่า ผูป้ระกอบธุรกิจในลักษณะ

ท านองเดียวกนัใหก้บับคุคลทั่วไป  

“รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ” รายการทางการคา้ซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมกั

กระท าเพื่อสนบัสนนุรายการธุรกิจปกติของบรษิัทตน เช่น การว่าจา้งขนส่งสินคา้ การว่าจา้ง

ท าโฆษณา สญัญาว่าจา้งบรหิาร หรือ ความช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นตน้ โดย 

- ถ้าเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้โดย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าท ารายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิไวแ้ลว้ ตามค านิยามที่ระบุไวใ้น พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 89/12 เนื่องดว้ยการท ารายการนัน้เสมือนกับการท ารายการ

กบับคุคลภายนอก  
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- ถ้าเป็นรายการที่ไม่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป ตอ้งด าเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

ส  านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ก าหนด 

“รายการเช่าหรือใหเ้ช่า  รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี และไม่มีเงื่อนไขการคา้ 

อสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ ทั่วไป เช่น การเช่าอาคารส านกังานหรือโรงงาน เป็นตน้  

“รายการความช่วยเหลือ รายการช่วยเหลือทางการเงิน แบ่งเป็น 2 กรณี 

ทางการเงิน”   1)    รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินหรือรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

 ที่บรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยท ากบับรษิัทอื่นที่เก่ียวโยงกนัถือหุน้ในสดัส่วน 

 ที่นอ้ยกว่าหรือเท่ากบับรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อย  

2) รายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินท่ีบรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยท ากบับคุคล 

ที่เก่ียวโยงกันที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือบริษัทอื่นที่บุคคลที่เก่ียวโยงกันถือหุน้ในสัดส่วน        

ที่มากกว่าบรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อย   

โดยการด าเนินการของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เก่ียวโยงกันร่วมกัน           

ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคล       

ที่เก่ียวโยงกันเป็นผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนที่ตนมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลนัน้ตามเงื่อนไขการคา้

โดยทั่วไปหรือดีกว่าบริษัทจดทะเบียน จะไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมัติจากที่ประชุม        

ผูถื้อหุน้   

รายการเก่ียวกบัทรพัยสิ์นหรือบรกิาร  รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์สิทธิ การใหห้รือรบับรกิาร 
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2. วัตถุประสงค ์

“มาตรการการท ารายการกับบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกันและกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และตารางอ านาจอนุมตัิ ” ถูกจดัท าขึน้

เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เก่ียวเนื่องกับอ านาจอนุมัติภายในองคก์ร โดยก าหนดแบ่งประเภทของกรอบ

อ านาจในการด าเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การท ารายการกบับุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน และ การท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการภายในองคก์รเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน  

3. มำตรกำรกำรท ำรำยกำรกับบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวโยงกัน 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดอ านาจอนุมัติการท ารายการซือ้ /ขาย/โอนทรัพยสิ์น (การไดม้าหรือจ าหน่ายไป) ซือ้ขาย
สินคา้/วตัถดุิบและบรกิารเพื่อด าเนินกจิการอนัเป็นปกตเิขา้ท าสญัญาก่อภาระผกูพนัทางการคา้ และการเขา้ท าสญัญาเงนิกู้/     ค า้
ประกนัและภาระผกูพนัทางการเงิน กบับคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนั เพื่อใชเ้ป็นกรอบปฏิบตัิภายในองคก์ร    

4. มำตรกำรกำรท ำรำยกำรกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 

 หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการ
บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรายโดยเท่าเทียมกนั โดยยึดหลกัการดงันี ้ 

- เป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการอนมุตัิที่โปรง่ใสโดยกรรมการและผูบ้รหิารดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั 
และซื่อสตัยส์จุรติ โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ไดม้ีส่วนรว่มในการตดัสินใจ 

- เป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯ เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง 
- มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง โปรง่ใส ในเวลาที่เหมาะสม  

นโยบายของบรษิัทฯ ในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้และขายสินคา้ การว่าจา้งผลิต เป็นตน้  
การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวโยง ไดร้บัอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบรษิัทใหฝ่้ายจดัการสามารถ
อนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได ้หากรายการนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนั ทัง้นีอ้  านาจอนมุตัิในการเขา้ท ารายการดงักลา่ว
จะใชเ้ป็นกรอบปฏิบตัิภายในองคก์ร  
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิัทในทกุไตรมาส  
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- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น รายการเช่าหรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัยร์ะยะสัน้ รายการเก่ียวกับทรพัยสิ์นหรือบรกิาร (เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทนุในกิจการ) หรือ 
รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ก าหนดอ านาจอนมุตัิใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใช้
เป็นกรอบปฏิบตัิภายในองคก์ร  
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิัทในทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และขอ้บังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นที่ส  าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าท ารายการดังกล่าวไม่
ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบรษิัทฯ และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บั
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  
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บันทกึประวัติกำรแก้ไข 

เลขทีเ่อกสำร ฉบับที ่/ แก้ไข 
คร้ังที ่

วันที ่ ส่วนทีแ่ก้ไข เหตุผลทีแ่ก้ไข ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

AC 2551/10 1.0 15 ธ.ค. 

2551 

จดัท าใหม่    9 พ.ค. 2556 

OMD 2556/57 2.0 9 พ.ค. 

2556 

เพ่ิมตารางอ านาจ

อนมุตัิ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ และกรอบ

อ านาจในการอนมุตัิ  

11 พ.ค. 2558 

OMD 2558/04 3.0 11 พ.ค. 

2558 

ปรบัตารางอ านาจ

อนมุตัิ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ และกรอบ

อ านาจในการอนมุตัิ  

29 ธ.ค. 2559 

OMD 2559/09 4.0 29 ธ.ค. 

2559 

ปรบัเนือ้หาและ 

ตารางอ านาจอนมุตัิ 

เพ่ือใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ 

และกรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

23 ก.พ. 2561 

OMD 2561/02 5.0 23 ก.พ. 

2561 

ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ และกรอบ

อ านาจในการอนมุตัิ  

16 ส.ค. 2561 

OMD 2561/04 6.0 16 ส.ค. 

2561 

ปรบัตารางอ านาจ

อนมุตัิ  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ และกรอบ

อ านาจในการอนมุตัิ  

19 พ.ย. 2561 

OMD 2561/11 7.0 19 พ.ย. 

2561 

ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ และกรอบ

อ านาจในการอนมุตัิ  

28 มิ.ย. 2562 

OMD 2562/11 8.0 28 มิ.ย. 

2562 

ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ และกรอบ

อ านาจในการอนมุตัิ  

2 มี.ค. 2563 

OMD 2563/08 9.0 2 มี.ค. 

2563 

ทบทวน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ และกรอบ

อ านาจในการอนมุตัิ  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-013 
10.0 1 มี.ค. 

2564 

ทบทวน 

 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบริษัทฯ และกรอบ

อ านาจในการอนมุตัิ  

- 

 


