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1. ค ำนิยำม  

“บรษิัทฯ”  บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กลุม่บรษิัทฯ”  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)   

“คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง” คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 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) 

 “ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป  

 ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุม่บรษิัท 

“ผูบ้รหิารตามค านิยาม ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารสี่รายแรกตอ่จาก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ลงมา 

ของ ก.ล.ต.” ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้

หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร ในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเท่า 

“การไดม้าหรอืจ าหน่ายไป - การซือ้หรอืขายสินทรพัย ์  หรอื 

ซึง่สินทรพัย”์ -  การตกลง/การเขา้ท าสญัญาเพื่อใหไ้ดส้ินทรพัยม์าหรอืขายสินทรพัยอ์อกไป  หรือ 

- การไดม้าหรอืสละสิทธิในการไดส้ินทรพัยม์าหรอืขายสินทรพัยอ์อกไป  หรือ 

- การรบัโอนหรอืออกไปซึง่สิทธิในการครอบครองสินทรพัยใ์นระยะยาว  หรือ  

- การลงทนุหรอืการยกเลิกลงทนุ  

“รายการที่เก่ียวโยงกนั” การท ารายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง

กันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอ  านาจ

ควบคมุบรษิัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลที่บคุคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืเป็น

ผูมี้อ  านาจควบคมุดว้ย   
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“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กรรมการหรอืผูบ้รหิารของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ข)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ค)  ผูมี้อ  านาจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ง)  บคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต ทางการสมรส หรอื โดยการจดทะเบียน 

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

พี่นอ้ง บตุร หรอื คูส่มรสของบตุร  

(จ) นิติบคุคลใด ๆ ที่บคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอ านาจควบคมุ หรือ

มีส่วนไดเ้สียอื่นใด ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมีนยัส าคญั 

“ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” บคุคลหรอืหา้งหุน้ส่วนที่มีความสมัพนัธก์บับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้

(ก) คูส่มรสของบคุคลดงักล่าว 

(ข) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว 

(ค) หา้งหุน้ส่วนสามญัซึง่บคุคลดงักล่าว หรอื บคุคลตาม (ก) หรอื (ข) เป็นหุน้ส่วน 

(ง) หา้งหุน้ส่วนจ ากัดที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน

จ าพวกไม่จ ากัดความรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากัดความรบัผิดที่มีหุน้

รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสิบของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

(จ) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ 

(ข) หรอืหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรอื (ง) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละสามสิบของ

จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้ หรอื  

(ฉ) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ 

(ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นร่วมกัน          

เกินกวา่รอ้ยละสามสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้   

(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทน

ของนิติบคุคล  

 “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ผูถื้อหุน้ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท    

การถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย     
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“รายการธุรกิจปกติ” รายการทางการคา้ที่บรษิัทจดทะเบียนหรอืบรษิัทย่อยกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ

ไดแ้ก่ การขายสินคา้ การซือ้วตัถดุิบ การใหบ้รกิาร รวมถึงรายการทางการคา้ของสถาบนั

การเงินส่วนที่ไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นการทั่วไป รายการประเภทนีเ้ป็น

รายการที่บรษิัทฯ ตอ้งด าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถา้บรษิัทฯ ไม่ท ารายการดงักล่าวกบั

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั บรษิัทฯ ก็ตอ้งท ารายการแบบเดียวกนักบับคุคลอื่นอยู่แลว้ ดงันัน้ 

- ถ้าเป็นรายการมีเง่ือนไขการคา้ทั่วไป ฝ่ายจัดการก็สามารถด าเนินการไดเ้อง ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าท ารายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ ตามค านิยามที่ระบุไวใ้น พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 89/12  

- ถา้เป็นรายการที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป ตอ้งด าเนินการปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑท์ี่ส  านักงานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยก าหนด  

“เง่ือนไขการคา้ทั่วไป” เง่ือนไขการคา้ที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึง่

รวมถึงเง่ือนไขการคา้ที่มีราคาและเงื่อนไข ดงัตอ่ไปนี ้

- ราคาและเงื่อนไขที่บรษิัทจดทะเบียนหรอืบรษิัทย่อยไดร้บัหรอืใหก้บับคุคลทั่วไป 

- ราคาและเงื่อนไขที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 

- ราคาและเง่ือนไขที่บรษิัทจดทะเบียนสามารถแสดงไดว้า่ ผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะ

ท านองเดียวกนัใหก้บับคุคลทั่วไป  

“รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ” รายการทางการคา้ซึ่งบรษิัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกนักบับรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยมกั

กระท าเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า          

การวา่จา้งท าโฆษณา สญัญาวา่จา้งบรหิาร หรอื ความช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นตน้ โดย 

- ถา้เป็นรายการที่มีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการไดโ้ดย

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติการเข้าท ารายการแลว้หรือเป็นไปตามหลักการที่

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ ตามค านิยามที่ระบไุวใ้น พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/12 เน่ืองด้วยการท ารายการนั้นเสมือนกับการท า

รายการกบับคุคลภายนอก  
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- ถา้เป็นรายการที่ไม่มีเง่ือนไขการคา้ทั่วไป ตอ้งด าเนินการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่

ส  านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยก าหนด 

“รายการเช่าหรือใหเ้ช่า  รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปี และไม่มีเง่ือนไขการคา้ 

อสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ ทั่วไป เช่น การเช่าอาคารส านกังานหรอืโรงงาน เป็นตน้  

“รายการความช่วยเหลือ รายการช่วยเหลือทางการเงิน แบง่เป็น 2 กรณี 

ทางการเงิน”   1)    รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินหรอืรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

 ที่บรษิัทจดทะเบียนหรอืบรษิัทย่อยท ากบับรษิัทอื่นที่เก่ียวโยงกนัถือหุน้ในสดัส่วน 

 ที่นอ้ยกวา่หรอืเท่ากบับรษิัทจดทะเบียนหรอืบรษิัทย่อย  

2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท ากับ

บุคคลที่เก่ียวโยงกันที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือบริษัทอื่นที่บุคคลที่เก่ียวโยงกันถือหุน้ ใน

สดัส่วนที่มากกวา่บรษิัทจดทะเบียนหรอืบรษิัทย่อย   

โดยการด าเนินการของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เก่ียวโยงกันร่วมกัน           

ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุคลซึ่งบรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยและบุคคล       

ที่เก่ียวโยงกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลนั้นตามเง่ือนไข

การคา้โดยทั่วไปหรือดีกว่าบริษัทจดทะเบียน จะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุมัติจาก       

ที่ประชมุผูถื้อหุน้   

รายการเก่ียวกบัทรพัยส์ินหรือบรกิาร  รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์สิทธิ การใหห้รอืรบับรกิาร 
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2. วัตถุประสงค ์

“มาตรการการท ารายการกบับคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนัและกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั และตารางอ านาจอนมุตัิ” ถกูจดัท าขึน้

เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบตัิงานที่เก่ียวเน่ืองกบัอ านาจอนุมตัิภายในองคก์ร โดยก าหนดแบ่งประเภทของกรอบ

อ านาจในการด าเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การท ารายการกบับุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกนั และ การท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยง

กนั เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการภายในองคก์รเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน  

3. มำตรกำรกำรท ำรำยกำรกับบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวโยงกัน 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดอ านาจอนุมตัิการท ารายการซือ้/ขาย/โอนทรพัยส์ิน (การไดม้าหรือจ าหน่ายไป) ซือ้ขาย
สินคา้/วตัถุดิบและบริการเพื่อด าเนินกิจการอนัเป็นปกติเขา้ท าสญัญาก่อภาระผูกพนัทางการคา้ และการเขา้ท าสญัญาเงินกู้/     
ค า้ประกนัและภาระผกูพนัทางการเงิน กบับคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนั เพื่อใชเ้ป็นกรอบปฏิบตัิภายในองคก์ร   

4. มำตรกำรกำรท ำรำยกำรกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 

 หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการ
บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายโดยเท่าเทียมกนั โดยยดึหลกัการดงันี ้ 

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนมุตัิที่โปรง่ใสโดยกรรมการและผูบ้รหิารดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั 
และซื่อสตัยส์จุรติ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดมี้ส่วนรว่มในการตดัสินใจ 

- เป็นรายการที่กระท าโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯ เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่การท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนที่ถกูตอ้ง 
- มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง โปรง่ใส ในเวลาที่เหมาะสม  

นโยบายของบรษิัทฯ ในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้และขายสินคา้ การวา่จา้งผลิต เป็นตน้  
การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวโยง ไดร้บัอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทใหฝ่้ายจัดการ
สามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่        
วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนั ทัง้นีอ้  านาจอนมุตัิในการ
เขา้ท ารายการดงักล่าวปรากฏ จะใชเ้ป็นกรอบปฏิบตัิภายในองคก์ร   
ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิัทในทกุไตรมาส  
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- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น รายการเช่าหรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรพัยร์ะยะสัน้ รายการเก่ียวกับทรพัยส์ินหรือบริการ (เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ) 
หรอื รายการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่ก าหนดอ านาจอนมุตัิใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อ
ใชเ้ป็นกรอบปฏิบตัิภายในองคก์ร  
ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิัทในทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสั่ง หรือ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยง
กันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อใหก้ารตดัสินใจเขา้ท ารายการดงักล่าว         
ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และเป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ทกุราย โดยบรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  



 

หนา้ที่ 8 ของ 8 
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บันทกึประวตัิกำรแก้ไข 

 
 

เลขทีเ่อกสำร ฉบับที ่
/ แก้ไข 
ครั้งที ่

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 

เพิ่มตารางอ านาจ
อนมุตัิ 
  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

11 พ.ค. 2558 

OMD 2558/04 3.0 11 พ.ค. 
2558 

ปรบัตารางอ านาจ
อนมุตัิ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

29 ธ.ค. 2559 

OMD 2559/09 4.0 29 ธ.ค. 
2559 

ปรบัเนือ้หาและ 
ตารางอ านาจอนมุตัิ 

เพื่อใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิท
ฯ และกรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

23 ก.พ. 2561 

OMD 2561/02 5.0 23 ก.พ. 
2561 

ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

16 ส.ค. 2561 

OMD 2561/04 6.0 16 ส.ค. 
2561 

ปรบัตารางอ านาจ
อนมุตัิ  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

19 พ.ย. 2561 

OMD 2561/11 7.0 19 พ.ย. 
2561 

ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

28 มิ.ย. 2562 

OMD 2562/11 8.0 28 มิ.ย. 
2562 

ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

2 มี.ค. 2563 

OMD 2563/08 9.0 2 มี.ค. 
2563 

ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

1 มี.ค. 2564 

GUNKUL_POL-BOD_64-
013 

10.0 1 มี.ค. 
2564 

ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

17 ส.ค. 2564 

GUNKUL_POL-BOD_64-
025 

11.0 17 ส.ค. 
2564 

ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

12 พ.ย. 2564 

GUNKUL_POL-BOD_64-
041 

12.0 12 พ.ย. 
2564 

ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัของบรษัิทฯ และ
กรอบอ านาจในการอนมุตัิ  

- 


