
        บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ   
ที่ดีวา เปนสิ่งที่สําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินงานของบริษัทใหมี 
ประสิทธิภาพและมีการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูประโยชน 
สูงสุดตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตั้งแตพนักงาน ผูลงทุนผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร 
ใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีข้ึนโดยครอบคลุม
เนื้อหา หลักการสําคัญตั้งแต โครงสราง บทบาท หนาท่ี และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหาร 
งานของผูบริหาร อยางโปรงใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารองคกรทําใหเกิด ความเชื่อม่ันวา 
การดําเนินงานใดๆ ของบริษัทเปนไปดวยความเปนธรรม และ 
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
         คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสําคัญตาม 
หลักการ กํากับดูแลกิจการ ใน 5 หมวด ดังนี้

8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ       

หมวดที ่1   สทิธขิองผูถอืหุน (The Rights of Shareholders)
        บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆของ 
ผูถือหุน โดยอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ 
พื้นฐานตางๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย และในฐานะ 
ผูถือหุนหรือเปนเจาของบริษัท ดวยวิธีการตามมาตรฐาน ท่ีเปน 
ที่ยอมรับ และเช่ือถอืได โดยใหสทิธิในการซือ้ ขาย โอนหลักทรพัย 
ที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระสิทธิในการไดรับสวนแบงผลกําไรจาก 
บรษัิท ในรปูแบบตางๆ การไดรบัขอมลูอยางเพยีงพอ การเขารวม 
ประชุมผูถือหุน การเสนอวาระการประชุมลวงหนา การเสนอชื่อ 
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท การเปดโอกาส 
ใหผูถอืหุนไดแสดงความคิดเห็น ในท่ีประชมุอยางเปนอสิระรวมถึง 
การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล
การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผู สอบบัญชี 
การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท 
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกคน มีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู โดย 
แตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษ 
เหนือผูถือหุนรายอื่น       
       นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆขางตนแลวบริษัทยังได 
ดําเนินการ  ในเรื่องตางๆท่ีเปน การสงเสริมและอํานวยความ 
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
        1.1) บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 
ครั้งภายใน เวลา 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
และในกรณทีีม่คีวามจําเปนเรงดวน ตองเสนอวาระเปนกรณพีเิศษ 
ซึ่งเปนเร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวของกับผล ประโยชนของผูถือหุน 
หรือเกีย่วของกับเงือ่นไข หรอืกฎเกณฑ กฎหมายท่ีใชบงัคบัท่ีตอง 
ไดรบัการอนุมตัจิากผูถือหุนแลวบรษัิท จะเรียกประชุมวิสามญัผูถือ 
หุนเปนกรณีไปโดยจะจัดหาสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมและ 
อํานวยความสะดวกแกผู ถือหุนมากที่สุด 

         1.2) บริษัทใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอเรื่อง 
เพื่อพิจารณา กําหนดเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ 
บริษัท ในการประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป โดยบริษัทจะ 
ประกาศ และเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการที่ ชัดเจนผาน 
ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบนเว็บ- 
ไซตบริษัท www.interpharma.co.th ทั้งนี้คณะกรรมการ 
บริษัท จะแจงผลการพิจารณา พรอมชี้แจงเหตุผลใหผู ถือหุน 
ทราบในทีป่ระชุมผูถอืหุน  
         1.3) บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม ท้ังขอมูล 
ประกอบการ ประชุม ในวาระตางๆอยางเพียงพอ ใหผู ถือหุน 
ลวงหนาภายใน 21 วัน กอนวันประชุม รวมทั้งเผยแพรใน 
เว็บไซตของบริษัท www.interpharma.co.th ลวงหนา 
ไมนอย กวา 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผู ถือหุนไดศึกษา 
ขอมูลกอนวันประชุม
        1.4) บรษิทัไมมกีารเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลง  
ขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยเฉพาะ 
วาระ ที่มีความสําคัญและตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน 
การตัดสินใจ
        1.5) บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถาม เพื่อสอบถาม 
ขอมูลใน แตละวาระหรือขอมูลอื่นๆของบริษัทลวงหนากอน 
วันประชุม
        1.6) ในกรณทีีผู่ถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบอํานาจแกตัวแทนผูถือหุนหรือ 
กรรมการอิสระของบริษัท ตามที่เสนอเปนผูรับมอบอํานาจเขา 
รวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบหนังสือ 
มอบฉันทะของบริษัทตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และ 
ผูถือหุน ยังสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทาง 
หนาเว็บไซตของบริษัทได
        1.7) บรษิทักําหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชมุ โดยคาํนงึ
ถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมและจัดใหมีการใชระบบ
Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผลการลงคะแนน 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนา
กอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง        
        1.8) บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมท้ังผูสอบบัญชีเขารวมประชุม
ผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
        1.9) บริษัทสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงใน 
วาระที่สําคัญ และสงเสริมใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจ 
นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และเปด 
เผยผลการลงคะแนนเสยีง ท่ีเหน็ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสยีง 
ในแตละวาระใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการ 
ประชมุ
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             1.10) การประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน ในการแสดง ความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ กอนการลงมติ
ในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู ถือหุ นจะมีกรรมการและผู บริหาร ที่ตอบประเด็นขอ ซักถาม และมีการบันทึกประเด็นซักถาม
และขอคิดเห็นท่ีสําคัญแสดงไวในรายงานการประชุมเพ่ือตรวจสอบได
              1.11) บริษัทจัดใหมีการบันทึกเทปการประชุมผูถือหุนและจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวน ซึ่งรวมถึงการบันทึก ประเด็นคําถามคําตอบในที่ประชุม รวมท้ังชื่อ และนามสกุลของผูถามและผูตอบและผลการลงคะแนน
ในแตละวาระ โดยแยกจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึง บันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุม 
และกรรมการที่ลาประชุม โดยนําสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุน ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัท www.interpharma.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
             1.12) บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ทันเวลา เพื่อใหผูลงทุน ผูเกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป
ไดรับทราบผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ เว็บไซตของบริษัท นอกจากนี้หากผูถือหุนมีประเด็นคําถามหรือ
ขอสงสัยประการใด สามารถติดตอไดที่

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โดยทางโทรศัพท
 02-634-0225 หรือ อีเมล ir@interpharma.co.th

หมวดที่ 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders)
      บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต อผู ถือหุ นทุกรายทุกกลุ มอยางเทาเทียม กันไมว าจะเปนผู ถือหุ นรายใหญ หรือรายยอย 
ผู ถือหุนที่เปนผู บริหาร หรือ ไมเปนผูบริหาร บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ใหผู อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปดโอกาสใหผู ถือหุ นสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน โดยรายละเอียดสิทธิของผูถือหุนในเรื่องตางๆเปนไปตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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(1) การดูแลผูถือหุนสวนนอย 
        1.1) บริษัทมีการดูแลผูถือหุนสวนนอยโดยผูถือหุนสวน 
นอย สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นแจงเบาะแสหรือแจง 
ขอรองเรียนผานชองทางท่ีบริษัทกําหนด ไดแก ทางไปรษณีย 
หรือนําสงที่ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจ 
สอบตามที่อยูของบริษัท หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (อีเมล) 
comsec@interpharma.co.th หรือทางเว็บไชตบริษัท www. 
interpharma.co.th ซ่ึงผู รับเรื่องรองเรียนจะเปนผู พิจารณา 
ดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง หรือดําเนินการสงเร่ืองให 
ผูตรวจสอบเรือ่งรองเรียน ซึง่เปนบคุคล กลุมบคุคล หรือหนวยงาน 
ที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระ 
ในการดําเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรับการรองเรียน 
เพื่อตรวจสอบเรื่องรองเรียนหรือการสอบหาขอเท็จจรงิ พรอมทัง้ 
ติดตามความคืบหนาเพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
กับขอรองเรียนที่ไดรับ หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่พิจารณาแลว 
มคีวามเหน็วาเปนเรือ่งสําคญัทีม่ผีลตอผูมสีวนไดเสยี โดยรวมหรือ 
มีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการ 
ประชุมในการประชุมผูถือหุน
        1.2) บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหผู ถือหุนสวนนอย
เสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจน
เปนการลวงหนาเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใส
ในการพิจารณาเพิ่มหรือไมเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาว
ขางตนเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ 
หลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวา 
รอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และเปน 
การถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน จนถึงวันที่เสนอวาระ 
การประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือนและตองถือ 
ครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนมีสิทธิทําหนังสือ 
เสนอเรือ่งทีจ่ะขอใหคณะกรรมการบรรจเุปนวาระการประชมุผูถอื
หุนดังกลาวขางตนไดการเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน 
นั้นผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงคและรายละเอียดของเรื่องท่ี 
เสนอพรอมขอมลูทีเ่ปนประโยชนประกอบการพจิารณา บรษิทัขอ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม 
ในกรณีดังตอไปนี้ ไดแก     
        1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่
ขอเท็จจริง มิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติ
ในเรื่องดังกลาว 
         2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 
         3) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการ 
พจิารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและบรษัิทไดดาํเนนิการกําหนดเปน 
วาระการประชุมทุกครั้ง 
         4) เร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 
         5) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและ
ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท 
         6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือ 
หุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
         7) เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือ 
กรณีบริษัทตองการขอมูลเพิ่มเติมแลวไมสามารถติดตอกับผูถือ 
หุนที่เสนอเรื่องได     

  
        8) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ 
พิจารณาใน รอบ 1-2 เดือนท่ีผานมาและไดรับมติสนับสนุน 
ดวยเสยีงทีน่อยกวา รอยละ 10 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
ของบริษัทโดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
จากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนครั้งกอน  
        9) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว 
        10) เรือ่งอืน่ๆ เชน เร่ืองทีซ่ํา้กับเรือ่งทีไ่ดเสนอมากอนแลว
เปนตน ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
บริษัทจะแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุน 
ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏเิสธการบรรจเุรือ่งดงักลาว 
ไวขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือ 
หุน เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะ 
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเป็น 
วาระการประชุมโดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ถือเปนที่สุด
        1.3) กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคล 
ใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการโดยใหเสนอ
ชื่อผานเลขานุการบริษัทลวงหนา 3 - 4 เดือนกอนวันประชุม 
ผูถือหุนพรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและ 
การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อคุณสมบัติของผูถือ 
หุนที่จะเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนง
กรรมการดังกลาวขางตนเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 89/28ซ่ึงกําหนดใหผูถือ 
หุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวม 
กันได ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน 
จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 
1 เดอืนและตองถอืครองหุนจนถึงวนัทีจ่ดัการประชมุสามญัผู ถือ 
หุ นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
      บุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการพิจารณาเพื่อ 
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม 
พระราชบญัญตับิรษิทั มหาชน จาํกดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย 
และตลาดหลักทรพัย ตลอดจนระเบยีบของสํานกังานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกาํกบัตลาด 
ทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท 
รวมทัง้มคุีณสมบตัอิืน่ๆตามทีบ่รษิทักาํหนด คุณสมบตัขิองกรรมการ 
ไดแก มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ
ทีส่ามารถเอือ้ประโยชนและเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิัท 
มปีระวตักิารทาํงานทีด่ ีมคีวามเปนอสิระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการ 
ดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเขาประชุม 
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับ 
การเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะ 
พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ 
พิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไมโดย
ใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด

8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ056



หมวดที่ 3   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role  of 
Stakeholders in Corporate Governance)
          บรษิทัไดใหความสาํคญัตอสทิธขิองผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม 
ไมวาจะเปน ผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน หรือ นักลงทุน 
และพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ลูกคา 
คูคา เจาหนี ้คูแขงขนัทาง การคา สงัคมและ ชมุชน เปนตน ในการ 
ดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ตามแนวทาง ดังตอไปนี้  
1.ดานสิทธิมนุษยชน 
          • บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกัน 
โดยคํานงึถงึศักด์ิศรคีวามเปนมนุษย เสรีภาพ และความเสมอภาค 
ของบุคคล ไมกระทํา ใดๆและไมสงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิ 
มนษุยชน ซึง่บรษิทัจะไมของเกีย่วกับหนวยงาน  องคกร หรือบุคคล 
ใดทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชนทกุกรณแีละไมสนบัสนนุกจิการทีล่ะเมดิ 
หลักสิทธิมนุษยชน   
          • บริษัทสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการ 
ไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาคแกผูดอยโอกาสและคน 
พิการ รวมทั้งสงเสริม ความเสมอภาคในโอกาสระหวางหญงิชาย 
ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก 
2. ดานเคารพทรัพยสินทางปญญา 
         • พนักงานทุกคนมีหนาที่รักษาความลับทางการคา อัน 
ไดแก ขอมูล ทางธุรกิจ และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับบริษัท 
ซึ่งพนักงาน ตองปกปองกันรักษาขอมลูท่ีเปนความลับของบรษิทั 
หรอืคูคาทางธรุกจิของบรษิทัโดยภาระหนาทีใ่นการปองกนัรกัษา 
ขอมูลนี้จะตอเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผูนั้นไดออกจากบริษัท 
โดยจัดใหมีการสัมภาษณกอนออกจากงานพรอมลงนามทํา 
เปนหนังสือรับทราบไวดวย
         • บริษัทจะไมเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจนทํา 
ใหเกิดความเสียหายตองรับผิดทางกฎหมายใชโปรแกรมคอม 
พิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
         • บริษัทไมเรียกรอง รับเอา หรือ ใชขอมูลทางธุรกิจ ซึ่ง 
ไดมาโดยวิธีการที่มิชอบดวยกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม รวม 
ถึงบริษัทจะไมละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการ 
คาของผูอื่น 
3. ดานผูมีสวนไดเสียผูถือหุน 
         นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย 
และขอบงัคบับรษิทั เชน สทิธใินการขอตรวจสอบจาํนวนหุนสทิธิ 
ในการไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน และออกเสียง 
ลงคะแนนสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุม 
ผูถือหุน รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว 
ยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆเก่ียวกับ 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานชองทาง
ทีบ่รษัิทกาํหนดโดยทุกๆขอคดิเห็นจะไดรับการรวบรวมเพือ่เสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

            1.4) เปดโอกาสใหผู ถือหุนไดใชสิทธิ ในการแตงตั้ง 
กรรมการเปนรายคน  โดยการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปน 
ไปตามวิธีการ ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทซึ่งผูถือหุนคนหน่ึง 
มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุ นตอหนึ่งเสียงและในการเลือกตั้ง 
กรรมการใหใชวิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 
และผูถอืหุนมสีทิธเิลอืกตัง้บุคคลทีไ่ดรบัการเสนอชือ่เปนกรรมการ 
ไดไมเกินจํานวนกรรมการที่เลือกต้ังในครั้งนั้นโดยจะแบงคะแนน 
เสยีงไมไดและในกรณเีลือกตัง้บคุคลหลายคนเปนกรรมการใหบคุคลที่
ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปน 
กรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้ง
นั้นในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังใน
ครั้งนั้นใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดซ่ึงกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุนมติที่ 
ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
       1.5) บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพ่ิมวาระการประชุมในที่ 
ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปนโดย 
เฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน 
ตัดสินใจเพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการ
ประชุมกอนตัดสินใจรวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของ 
ผูถอืหุนทีม่าสาย เปนตน นอกจากนีบ้รษิทัไดกาํหนดนโยบายเกีย่วกบั 
การปองกนัใชขอมลูภายในและมมีาตรการทีส่ามารถสรางความมัน่ใจ 
ไดวานโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอยาง 
เครงครัด มีดังนี้
(2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
            2.1) กรรมการผูบริหารผูดํารงตําแหนงระดับบริหารใน 
สายงานบัญชี หรือการเงินหรือเทียบเทาและพนักงานในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับขอมูลภายในซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลัก 
ทรัพยของบริษัทตองไมใชขอมูลภายในกอนเปดเผยสูสาธารณชน 
และหามบุคคลดังกลาวซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยตนเอง 
คูสมรสบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไมวาจะเปนการซ้ือขายโดยตรง 
หรือทางออม ภายในเวลา 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปและหลังการเปดเผยขอมูล 
ดังกลาวอยางนอย 24 ชั่วโมง 
            2.2) กรรมการผูบรหิารและพนกังานทีอ่ยูในหนวยงาน
ที่ไดรับขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยสูสาธารณชนซึ่งอาจมีผลตอ 
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยของบรษิทัหรอืบรษิทัจดทะเบียน 
อื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน ตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพย 
ของบริษัทดังกลาวโดยตนเอง คูสมรส บุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยตรงหรือทางออมจนกวาจะพนระยะ
เวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสู สาธารณชน 
แลว
             2.3) กําหนดใหกรรมการและผูบรหิารทีม่หีนาทีร่ายงาน
การถอืครองหลกัทรพัยทีอ่อกโดยบรษิทัซึง่เปนของตนเอง คูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามขอกําหนดที่เกี่ยวของรวมถึง 
แจงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวตอคณะ 
กรรมการเปนประจํา
            2.4) คณะกรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดสวนเสียและผูเก่ียวของเพื่อใหคณะกรรมการได 
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
และตดัสนิใจเพือ่ประโยชนของบรษิทัโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและ 
ผู บริหารที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทตองไมมี 
สวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม 
ขัน้ตอนหรือมาตรการการอนมุตักิารทาํรายการระหวางกันของบริษัท
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สิ่งแวดลอม 
        บรษิทัรวมดแูลรกัษาสภาพแวดลอมและอนรุกัษทรพัยากร
ธรรมชาติและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา และรักษาสมดุล
ระบบ นเิวศอยางยัง่ยนื อาท ิการนาํกระดาษใชแลวนาํกลับมาใช 
ในงานชัว่คราว ทีไ่มเปนทางการการสงเสรมิการพฒันาผลิตภัณฑ 
โดยคาํนงึถงึการเปนมติรตอสิง่แวดลอม เปนตน พรอมทัง้สงเสรมิ 
ใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการดูแล 
รักษาสิ่งแวดลอม

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน          
        บรษิทักาํหนดใหมนีโยบายรบัเรือ่งรองเรยีนเพือ่เปดโอกาส
ใหผู ที่พบเห็นสงสัยหรือไดรับผลกระทบจากการกระทําที่ผิด 
กฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทาํทีส่อถงึการทจรุติ หรอืพฤตกิรรม 
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไดมีชองทางในการรอง 
เรียนหรือแจงเบาะแสมายังบริษัท โดยผูแจงเรื่องรองเรียน ไดแก 
ผูพบเห็นทราบเบาะแสหรือสงสัยโดยสุจริต ไมวาตนเองจะได 
รับความเสียหายหรือผลกระทบหรือไมก็ตาม จากการดําเนิน 
ธรุกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบัตหินาทีข่องกรรมการผูบริหาร 
และ พนักงานของบริษัทที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบของรฐั หรอืหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ี จรรยา- 
บรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัท รวมถึง 
การกระทําที่อาจสอถึงการทุจริต          
        ผูที่พบเห็นการละเมิดสามารถแจงการพบเห็นดังกลาว 
ตอคณะกรรมการตามชองทางที่บริษัทกําหนดท้ังนี้เรื่องท่ีถูก
แจงเขามาจะถูกนําเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ขอเท็จจริงตอไป 
และผูรายงานจะไดรับการคุมครองจากบริษัทอยางดีที่สุด

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน
       • บริษัทจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส หรือ
ผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนเปนความลับ
       • บริษัทจะเปดเผยขอมูลเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงานแหลงที่มาของขอมูล 
หรือบุคคลที่เก่ียวของ
       • ผูทีไ่ดรบัความเสยีหายจะไดรับการบรรเทาความเสยีหาย 
ดวยกระบวนการที่เหมาะสมและเปนธรรม
       • บริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะ 
แส หรือผูรองเรียน ไมวาจะโดยการปล่ียนแปลงตําแหนงงาน 
ลักษณะงาน สถานที่ ทํางาน สั่งพักงาน เลิกจาง หรือกระทํา 
การอ่ืนใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูแจง 
เบาะแสหรือผูรองเรียนหรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงชองทางในการแจงเบาะแสหรือรองเรียนการแจง
เบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน
(1) ทางไปรษณีย หรือนําสงที่
ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 - 10
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล 
comsec@interpharma.co.th
(3) เว็บไซตของบริษัท www.interpharma.co.th 

  

พนักงาน           
       บริษัทใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรัพยากร 
ที่มีคามุ งมั่นท่ีจะพัฒนาความสามารถพนักงานทุกคนอยางตอ 
เน่ืองใหความมัน่ใจในคณุภาพชวีติการทํางานของพนกังานทัดเทียม 
บริษัทช้ันนํา มีความสุขในการทํางาน ความภาคภูมิใจ และสราง 
ความผูกพันตอองคกรที่ผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการตางๆเพื่อ
สนันสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสราง 
สรรคสิ่งใหมๆเสริมศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับการ
ปฏบิตังิานและรับมอืกบัสภาวะการณในทกุดานทีอ่าจมผีลกระทบ 
โดยองครวม นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ 
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานรวมถึงคาตอบ
แทนที่เหมาะสม

ลูกคา            
        บริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหผู ใชสินคาและบริการไดรับ 
ประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคาเปนธรรมตลอดจนมุ่ง
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สรางความพึงพอใจและ
ความผูกพันแกลูกคารวมท้ัง จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการ
ใหขอเสนอแนะในสินคา คําปรึกษา วิธีการแกปญหาและรับขอ 
รองเรียน เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางท่ีสุดในสินคา 
และบริการระดับมาตรฐานสากล

คูคา  
        บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต  
คํามั่นที่ใหไว กับลูกคาอยางเครงครัดโดยยึดถือการปฏิบัติตาม 
สัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม สรางความไววางใจความสัมพันธ
และความรวมมือท่ีดีเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพใน 
การดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการสง 
มอบสินคาตามคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา

คูแขงทางการคา 
         บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตโดย  
ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมภายใตกรอบของ 
กฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีผานมาบริษัทไมมีขอพิพาท
ใดๆในเรื่องที่เก่ียวกับ คูแขงทางการคา

เจาหนี้       
        บรษิทัรกัษาคาํมัน่สญัญาและปฏบัิติตามเงือ่นไขและหนาที่ 
ที่พึงมีตอเจาหนี้โดยเครงครัด ทั้งเจาหนี้ทางธุรกิจเจาหนี้สถาบัน
การเงิน เปนตน และนอกจากน้ีบริษัทเขารวมกิจกรรม/โครงการตางๆ
ของเจาหนี้ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับเจาหนี้อีกดวย

สังคมและสวนรวม           
        บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของ 
ทุกฝาย และถือมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นในทุกทอง 
ถิ่นที่บริษัทไดเขาไปดําเนินงานเพื่อสังคมในดานตางๆ รวมท้ัง 
การชวยเหลือบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยนอกจากน้ียังสง
เสริมใหพนักงานและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีที่ทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคมใหเติบโตเคียงคู
กันไปอยางยั่งยืน แมกระทัง่ในชวงทีเ่กดิภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ 
บริษัทก็ยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเน่ือง 
โดยทุมเทความคิดสรางสรรคความรูความสามารถเพื่อเพิ่มประ-
สิทธิภาพ การบริหารจัดการ โครงการเพื่อสังคมใหมีประสิทธิผล 
กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมสูงสุด

(1) การดูแลผูถือหุนสวนนอย 
        1.1) บริษัทมีการดูแลผูถือหุนสวนนอยโดยผูถือหุนสวน 
นอย สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นแจงเบาะแสหรือแจง 
ขอรองเรียนผานชองทางท่ีบริษัทกําหนด ไดแก ทางไปรษณีย 
หรือนําสงที่ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจ 
สอบตามที่อยูของบริษัท หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (อีเมล) 
comsec@interpharma.co.th หรือทางเว็บไชตบริษัท www. 
interpharma.co.th ซ่ึงผู รับเรื่องรองเรียนจะเปนผู พิจารณา 
ดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเรื่อง หรือดําเนินการสงเร่ืองให 
ผูตรวจสอบเรือ่งรองเรียน ซึง่เปนบคุคล กลุมบคุคล หรือหนวยงาน 
ที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระ 
ในการดําเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรับการรองเรียน 
เพื่อตรวจสอบเรื่องรองเรียนหรือการสอบหาขอเท็จจรงิ พรอมทัง้ 
ติดตามความคืบหนาเพื่อใหมั่นใจวามีการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
กับขอรองเรียนที่ไดรับ หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่พิจารณาแลว 
มคีวามเหน็วาเปนเรือ่งสําคญัทีม่ผีลตอผูมสีวนไดเสยี โดยรวมหรือ 
มีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการ 
ประชุมในการประชุมผูถือหุน
        1.2) บริษัทกําหนดหลักเกณฑการใหผู ถือหุนสวนนอย
เสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจน
เปนการลวงหนาเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใส
ในการพิจารณาเพิ่มหรือไมเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยไดเสนอมา
คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาว
ขางตนเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือ 
หลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวา 
รอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และเปน 
การถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน จนถึงวันที่เสนอวาระ 
การประชุมดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือนและตองถือ 
ครองหุนจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนมีสิทธิทําหนังสือ 
เสนอเรือ่งทีจ่ะขอใหคณะกรรมการบรรจเุปนวาระการประชมุผูถอื
หุนดังกลาวขางตนไดการเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน 
นั้นผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงคและรายละเอียดของเรื่องท่ี 
เสนอพรอมขอมลูทีเ่ปนประโยชนประกอบการพจิารณา บรษิทัขอ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม 
ในกรณีดังตอไปนี้ ไดแก     
        1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่
ขอเท็จจริง มิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติ
ในเรื่องดังกลาว 
         2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 
         3) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการ 
พจิารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและบรษัิทไดดาํเนนิการกําหนดเปน 
วาระการประชุมทุกครั้ง 
         4) เร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 
         5) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและ
ระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท 
         6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือ 
หุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
         7) เรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตองหรือ 
กรณีบริษัทตองการขอมูลเพิ่มเติมแลวไมสามารถติดตอกับผูถือ 
หุนที่เสนอเรื่องได     

  
        8) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ 
พิจารณาใน รอบ 1-2 เดือนท่ีผานมาและไดรับมติสนับสนุน 
ดวยเสยีงทีน่อยกวา รอยละ 10 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
ของบริษัทโดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
จากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนครั้งกอน  
        9) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว 
        10) เรือ่งอืน่ๆ เชน เร่ืองทีซ่ํา้กับเรือ่งทีไ่ดเสนอมากอนแลว
เปนตน ในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
บริษัทจะแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุน 
ในครัง้นัน้ โดยจะระบเุหตผุลในการปฏเิสธการบรรจเุรือ่งดงักลาว 
ไวขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือ 
หุน เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะ 
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเป็น 
วาระการประชุมโดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ถือเปนที่สุด
        1.3) กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคล 
ใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการโดยใหเสนอ
ชื่อผานเลขานุการบริษัทลวงหนา 3 - 4 เดือนกอนวันประชุม 
ผูถือหุนพรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและ 
การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อคุณสมบัติของผูถือ 
หุนที่จะเสนอชื่อบุคคลใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนง
กรรมการดังกลาวขางตนเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 89/28ซ่ึงกําหนดใหผูถือ 
หุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวม 
กันได ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัท และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุน 
จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกลาว เปนเวลาไมนอยกวา 
1 เดอืนและตองถอืครองหุนจนถึงวนัทีจ่ดัการประชมุสามญัผู ถือ 
หุ นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
      บุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการพิจารณาเพื่อ 
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม 
พระราชบญัญตับิรษิทั มหาชน จาํกดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย 
และตลาดหลักทรพัย ตลอดจนระเบยีบของสํานกังานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกาํกบัตลาด 
ทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท 
รวมทัง้มคุีณสมบตัอิืน่ๆตามทีบ่รษิทักาํหนด คุณสมบตัขิองกรรมการ 
ไดแก มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ
ทีส่ามารถเอือ้ประโยชนและเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิัท 
มปีระวตักิารทาํงานทีด่ ีมคีวามเปนอสิระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการ 
ดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเขาประชุม 
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน รายชื่อบุคคลใดท่ีจะไดรับ 
การเสนอชื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะ 
พิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ 
พิจารณาวาจะนําเสนอรายชื่อใหแกท่ีประชุมผูถือหุนหรือไมโดย
ใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด

8. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ058



หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(Disclosure and Transparency)  
           คณะกรรมการบรษิทัใหความสาํคญัตอการเปดเผยขอมลู 
อยางถูกตองครบถวนและโปรงใสทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมลูทีส่าํคญัทีม่ผีลกระทบ 
ตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการ 
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทเพื่อใหผูที่เกี่ยว 
ของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกันโดยทํา
การเผยแพรขอมลูสารสนเทศของบริษัทตอผูถอืหุนและสาธารณชน 
ผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
          1. คณะกรรมการบริษัท หรือผูที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายจะตองเปดเผยสารสนเทศตามเกณฑที่กําหนด โดย 
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งสารสนเทศ 
ทีต่องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ีเชน งบการเงนิ แบบแสดง 
รายการขอมลูประจาํป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) 
และสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตกุารณ ไดแก การไดมาจําหนาย 
ไป การทํารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั การเพิม่ทนุ/การลดทนุ การออก 
หลักทรัพยใหม การซื้อหุนคืน เปนตน ใหถกูตองครบถวนทันเวลา 
และเผยแพรขอมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเวบ็ไซต
ของบริษัท
            2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหบริษัทจัดทํา
คําอธิบาย และ วิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discus-
sion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผย
งบการเงินทุก ไตรมาส ทั้งนี้ เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล
และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้นนอก
เหนือจากขอมูลตัวเลข ในงบการเงินเพียงอยางเดียว
         3. จดัทํารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ 
รายงานทางการเงินและแสดงไวคู กับรายงานของผู สอบบัญชี
ใน รายงานประจําป 
         4. กาํหนดใหกรรมการและผูบรหิารตองรายงานการมี
สวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนได 
เสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัท 
ยอยใหบริษัททราบผานเลขานุการบริษัทเพื่อทําการเก็บรักษา 
และรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษัทรับทราบ 
            5. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการ
และผูบริหารตองแจงใหบริษัททราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการ 
ถือครองหลักทรัพยของบริษัทและใหกรรมการแจงการเปลี่ยน 
แปลงดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 
            6. เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

       7. เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุยอยและคณะอนกุรรมการชดุตางๆและจํานวน 
ครั้งการเขาประชุมเปนรายบุคคล 
       8. เปดเผยขอมลูคาตอบแทนแตละประเภทท่ีกรรมการ 
แตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการ คณะ 
กรรมการชุดยอยเปนรายบุคคลรวมทั้งเปดเผยคาตอบแทน
ผูบริหาร ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
       9.เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ และ 
ผูบรหิาร ระดบัสูง รวมท้ังรปูแบบ ลกัษณะ และจาํนวนคาตอบแทน 
ทีก่รรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
           10. เปดเผยรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแกผูถือหุนโดยแสดงไวใน
รายงาน ประจําป 
          11.เปดเผยโครงการลงทนุท่ีสาํคญัตางๆ และผลกระทบ
ที่มีตอโครงการลงทุน โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ 
Setlinkของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของ
บริษัท
 
ขอมูลขั้นตํ่าที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท
        นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและ 
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัท 
จัดใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
ชองทางอื่น เชน เว็บไซตของบริษัทโดยกระทําอยางสมํ่าเสมอ 
และนําเสนอขอมูลท่ีเปนปจจุบัน
          นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
เพื่อทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้ง 
นักวิเคราะหหลักทรัพยและ/หรือหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ 
อยางเทาเทียมและเปนปจจุบัน โดยหากผูถือหุนตองการขอมูล 
เพิม่เตมิ สามารถตดิตอโดยตรงทีห่นวยงานนกัลงทนุสัมพันธผาน 
ทางอีเมล ir@interpharma.co.th และเปดโอกาสใหผูบริหาร 
ไดพบปะกบันกัลงทนุรายยอยนกัลงทนุสถาบนัและนกัวเิคราะห 
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหรับทราบผลการดําเนินงาน งบการเงิน 
ฐานะการเงนิ คําอธบิายและวิเคราะหของฝายจดัการ (Management
Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโนมในอนาคต

 

            1.4) เปดโอกาสใหผู ถือหุนไดใชสิทธิ ในการแตงตั้ง 
กรรมการเปนรายคน  โดยการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปน 
ไปตามวิธีการ ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทซึ่งผูถือหุนคนหน่ึง 
มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุ นตอหนึ่งเสียงและในการเลือกตั้ง 
กรรมการใหใชวิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 
และผูถอืหุนมสีทิธเิลอืกตัง้บุคคลทีไ่ดรบัการเสนอชือ่เปนกรรมการ 
ไดไมเกินจํานวนกรรมการที่เลือกต้ังในครั้งนั้นโดยจะแบงคะแนน 
เสยีงไมไดและในกรณเีลือกตัง้บคุคลหลายคนเปนกรรมการใหบคุคลที่
ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปน 
กรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้ง
นั้นในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังใน
ครั้งนั้นใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดซ่ึงกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุนมติที่ 
ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
       1.5) บริษัทไมมีนโยบายที่จะเพ่ิมวาระการประชุมในที่ 
ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปนโดย 
เฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน 
ตัดสินใจเพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการ
ประชุมกอนตัดสินใจรวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของ 
ผูถอืหุนทีม่าสาย เปนตน นอกจากนีบ้รษิทัไดกาํหนดนโยบายเกีย่วกบั 
การปองกนัใชขอมลูภายในและมมีาตรการทีส่ามารถสรางความมัน่ใจ 
ไดวานโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอยาง 
เครงครัด มีดังนี้
(2) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
            2.1) กรรมการผูบริหารผูดํารงตําแหนงระดับบริหารใน 
สายงานบัญชี หรือการเงินหรือเทียบเทาและพนักงานในหนวยงานที่
เกี่ยวของกับขอมูลภายในซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลัก 
ทรัพยของบริษัทตองไมใชขอมูลภายในกอนเปดเผยสูสาธารณชน 
และหามบุคคลดังกลาวซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยตนเอง 
คูสมรสบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะไมวาจะเปนการซ้ือขายโดยตรง 
หรือทางออม ภายในเวลา 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจําปและหลังการเปดเผยขอมูล 
ดังกลาวอยางนอย 24 ชั่วโมง 
            2.2) กรรมการผูบรหิารและพนกังานทีอ่ยูในหนวยงาน
ที่ไดรับขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยสูสาธารณชนซึ่งอาจมีผลตอ 
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยของบรษิทัหรอืบรษิทัจดทะเบียน 
อื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน ตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพย 
ของบริษัทดังกลาวโดยตนเอง คูสมรส บุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยตรงหรือทางออมจนกวาจะพนระยะ
เวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสู สาธารณชน 
แลว
             2.3) กําหนดใหกรรมการและผูบรหิารทีม่หีนาทีร่ายงาน
การถอืครองหลกัทรพัยทีอ่อกโดยบรษิทัซึง่เปนของตนเอง คูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามขอกําหนดที่เกี่ยวของรวมถึง 
แจงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยดังกลาวตอคณะ 
กรรมการเปนประจํา
            2.4) คณะกรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดสวนเสียและผูเก่ียวของเพื่อใหคณะกรรมการได 
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
และตดัสนิใจเพือ่ประโยชนของบรษิทัโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและ 
ผู บริหารที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทตองไมมี 
สวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม 
ขัน้ตอนหรือมาตรการการอนมุตักิารทาํรายการระหวางกันของบริษัท
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.โครงสรางคณะกรรมการ 
         1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความ  
สามารถและประสบการณทีส่ามารถเอือ้ประโยชนใหกบับริษทั โดย 
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทโดยรวม
กับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว 
ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงินการบริหารความเสี่ยง และภาพ 
รวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจ 
สอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติ 
งานของผูบริหารระดบัสงูใหเปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางเปนอสิระ 
         2) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะ 
กํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู 
ประสบการณและความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาที่ได 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนตามที่ 
ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองประกอบดวยกรรมการจํานวน 
อยางนอย 5 คน แตไมเกิน 12 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่ง 
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
         3) ปจจุบันโครงสรางคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน 
ประกอบดวยกรรมการทีเ่ปนผูบรหิารจํานวน 3 คน และกรรมการ 
อิสระ จํานวน 4 คน โดยมีสัดสวนของกรรมการอิสระมากกวากึ่ง 
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดกรรมการอิสระดังกลาวสามารถ 
ใหความเหน็เกีย่วกบัการทาํงานของฝายจดัการไดอยางอสิระ ทําให 
เกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพจิารณาเรือ่งตางๆตลอดจน
สอบทานการบรหิารงานของฝายบรหิารเพือ่ใหเกดิประโยชนสูงสดุ
ตอบรษัิทท้ังนีก้รรมการอสิระของบรษัิทจํานวน 3 คนดาํรงตําแหนง 
กรรมการตรวจสอบดวย ซ่ึงจํานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัเปนไปตามหลกัเกณฑทีสํ่านกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดไวใหมีกรรมการ 
อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และใหมี 
จาํนวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน รวมทัง้กรรมการอสิระ 
และกรรมการตรวจสอบทุกทาน มคีณุสมบติัเปนไปตามหลกัเกณฑ 
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
         4) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระ
การดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะ 
พิจารณาจากเหตุผลและความจําเปนตามที่บริษัทเสนอและอนุมัติ 
เลือกใหกรรมการอิสระดังกลาวเปนกรรมการอิสระตอไป
     

         5)  คณะกรรมการไดพิจารณาแบงอํานาจ และความ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหาร
งานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจนโดยประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมได 
เปนบุคคลเดียวกันเพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิด 
ชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหาร 
งานประจาํ ทัง้นีบ้ริษทัไดแบงแยกบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบ 
ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการ
ถวงดุลอํานาจการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ี 
ในการกาํหนดนโยบาย และกํากับดแูลการดาํเนนิงานของผูบรหิาร
ในระดับนโยบายขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัท 
ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายทีก่าํหนด ทัง้นีป้ระธานกรรมการ
ไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวันแตใหการสนับสนุน และคํา 
แนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจา 
หนาที่บริหารอยางสมํ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท ภายใตกรอบอํานาจ 
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
         6) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 
คือ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเร่ืองและ 
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดย 
บริษัทไดจัดใหมีขอบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดยอย (Charter) เพื่อกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบตาม 
ขอบเขตอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งไดเปดเผยกฎ 
บัตรคณะกรรมการชุดตางๆดังกลาวบนหนาเว็บไซตของบริษัท 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะ 
เรื่องชุดอื่นๆตามความเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
        7) คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมี 
คณุสมบัตแิละประสบการณทีเ่หมาะสมทาํหนาทีเ่ลขานกุารคณะ 
กรรมการบรษิทัมีหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบตามพระราชบญัญตัิ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทําหนาที่ใหคําแนะนําดาน
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการจะตองทราบ และ 
ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประ- 
สานงานใหมกีารปฏบัิตติามมตคิณะกรรมการดาํเนนิการเกีย่วกับ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุนรวมถึง 
การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วของกบัขอกาํหนด
ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ โดยบริษัทได 
เปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทในราย
งานประจําปและบนเว็บไซตของบริษัท
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           คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความ  
คิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมหีนวยงานตรวจสอบภายในซึง่ปจจบัุน
บรษิทัใชบรกิารงานตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก (Outsource) 
เปนหนวยปฏิบัติงาน ซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู สอบบัญชีเปนประจํา โดยคณะ 
กรรมการตรวจสอบจะมี การประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมี 
ฝายจดัการเขาประชุมอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ขอความเหน็จาก 
ผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ
          ปจจบัุนบรษิทัยงัไมมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแตไดมอบ 
หมายหนาที่ ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู 
พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารง 
ตําแหนงกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตําแหนงวางลง 
และ/หรือแตงตั้งเพิ่ม โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางดาน 
ความรู  ความเชีย่วชาญ ทักษะ และประสบการณทีเ่ปนประโยชน 
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลาเพื่อนําเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไปรวมถึงการสรรหาคัดเลือก 
พิจารณาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหาร 
จัดการธุรกิจของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา 
กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับ 
กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทใหสอดคลองกับภาระ
หนาที่ ความรับผิดชอบผลงาน ผลการดําเนินงานของบริษัท 
โดยรวม และเปรียบเทยีบกบับรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั และ
ธุรกิจที่คลายคลึงกัน นอกจากนี้ บริษัทไดแตงต้ังคณะทํางาน
บริหารความเส่ียง ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา 
หนาท่ีกาํกบัดูแล ตดิตามความเสีย่งท่ีสําคญัในการประกอบธรุกิจ 
ที่มาจากทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ประเมินผลกระทบ 
และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเส่ียงที่ไดระบุไวเพื่อจัดลําดับความ 
เส่ียงและมวีธิจีดัการความเส่ียงทีเ่หมาะสมโดยคณะทาํงานบรหิาร 
ความเสี่ยง ซึ่งมีหัวหนาสายงานเปนสมาชิกของคณะทํางานมี 
การสื่อสารใหกับพนักงานในบริษัททราบและตระหนักตอความ 
เส่ียงผลกระทบที่อาจสงผลตอบริษัทเพื่อชวยกันบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
          1) บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
ตารางการประชุม ลวงหนาทั้งปเพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรร
เวลาไดอยางเหมาะสม หรืออยางนอยสามเดือนตอครั้ง และอาจ
มีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญ
ตามความจําเปน โดยจะแจงลวงหนาเพื่อใหกรรมการจัดเวลา
และ เขารวมประชุมได                   
          2) บริษัทสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขารวมประชุม 
ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมทั้งหมดในแตละป 

การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัท จะไป 
ดํารงตําแหนงกรรมการ 
             • คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติ 
หนาทีข่องกรรมการเพ่ือใหกรรมการสามารถอุทศิเวลาในการกํากบั
ดูแลกิจการไดอยางเต็มที่จึงไดกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนง
ของกรรมการ ดังนี้ 
1.นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจด 
ทะเบียนอื่นของกรรมการ                       
            คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนนโยบายการดํารง   
ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดนโยบาย
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ 
แตละทานใหไมเกิน 5 บริษัท 
2.นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย หรือ
บริษัทรวมของผูบริหารระดับสูง
             คณะกรรมการบริษัทไดกาํหนดนโยบายการดาํรงตําแหนง
กรรมการในบริษัทยอยหรอืบรษัิทรวมของผูบรหิารระดับสูง/ประธาน 
เจาหนาที่บริหารโดยบริษัทจะสงบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเขารวมเปนกรรมการและผูบริหาร
ในบรษิทัยอยเพือ่ควบคมุดแูลและกาํหนดนโยบายการบรหิารงาน
เสมอืนเปนหนวยงานหนึง่ของบรษิทัโดยจาํนวนบคุคลทีจ่ะเขารวม
เปนกรรมการในบริษทัยอยเปนไปตามสัดสวนการถอืหุนของบรษิทั
ในบริษัทยอยหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ

2. คณะกรรมการชุดยอย 
             คณะกรรมการบรษิทัไดแตงตัง้คณะกรรมการชดุยอย 1  
คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอสิระ
จํานวน 3 คน  มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทที่
สอดคลองกบัขอกําหนดคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรอืตามประกาศ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุโดยมกีรรมการตรวจสอบ อยางนอย  
1 คนมีความรูความเขาใจหรอืมปีระสบการณดานบญัชหีรือการเงิน 
เพียงพอทีจ่ะทาํหนาทีใ่นการสอบทานความนาเชือ่ถอืของงบการเงนิ
ได โดยกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานให 
ถูกตองตามนโยบาย และระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลสงเสริมให 
การพฒันาระบบรายงานทางการเงนิและมาตรฐานบญัชีเปนไปตาม
มาตรฐานสากลรวมถึงการสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน 
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่พียงพอรดักุม
 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 1.คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือ 
เปนกรรมการในดานตางๆ คือ
          • ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
(Integrity and Accountability)
          • การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล
(Informed Judgment)
          • ความมีวุฒิภาวะและความม่ันคงเปนผูรับฟงที่ดี และ 
กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ
          • ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ
          • คุณลักษณะอื่นๆที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวามี
ความสําคัญ

2.ความรูความชํานาญเฉพาะดานทีจ่าํเปนตองมีในคณะกรรมการ     
        เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ นโยบาย
และกํากับดูแล ใหมกีารปฏบิตัติามกลยทุธไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
อาทิ
         • ความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (Health Sciences)
         • ความรูทางบัญชีและการเงิน
(Accounting and Finance)
         • การบริหารจัดการองคกรรวมถึงการบริหาร
จัดการดาน ทรัพยากรมนุษย 
(Organization and Human Resource Management)
         • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
         • การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
         • ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
(Industry Knowledge)
         • ความรูดานการตลาดทั้งภายในและระหวางประเทศ 
(Strategic-Domestic and International Marketing)
         • การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
(Strategic Planning)
         • ความรูและความชาํนาญเฉพาะดานอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการ 
บริษัทเห็นวาจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 3-5 
ป ขางหนารวมถึงความรูที่เกี่ยวของกับกลยุทธในการดําเนิน 
ธุรกิจของบริษัท เชน ความรูเกี่ยวกับขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and 
Safety Regulations) การวิจัยและพฒันา (Research & Devel-
opment) ความรู เกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
(E-Commerce) หรือการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 
เปนตน
        ทัง้นี ้ใหยดึถอืแนวทางปฏิบตัติาม หลักเกณฑ กระบวนการ 
และวิธีการสรรหาและแตงตั้งกรรมการของบริษัท

 

        3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ังตองมี
กรรมการบริษัทเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
 กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
        4) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัใหประธานกรรมการ 
หรือบุคคล ซึง่ไดรบัมอบหมายสงหนงัสอืนดัประชมุพรอมระเบยีบ 
วาระและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทุกทานลวงหนา 
ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอเวนแตเปนกรณีจําเปนเรงดวนเพ่ือรักษาสิทธิ 
หรือประโยชนของบริษัทใหสามารถแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 
        5) ประธานกรรมการรวมกบัประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ 
เลขานุการบรษัิทเปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชมุคณะกรรม-
การบริษัทโดยดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 
และดูแลใหกรรมการบริษัท ไดรับขอมูลอยางถูกตองครบถวน 
ชดัเจนและทนัเวลากอนการประชมุเพือ่ใหกรรมการบรษิทัสามารถ 
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 
        6) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการพิจารณาวาระ 
ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนภารกิจหรือกลยุทธของบริษัทในรอบ 
ปท่ีผานมาและ/หรือการทบทวนกลยุทธของบริษัทใหสอดคลอง 
กับสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง 
        7) ประธานกรรมการซ่ึงทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมมี
บทบาทในการเปนผูนําและควบคุมการประชุมใหเปนไปอยาง 
ราบรื่นสนับสนุนใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความ 
คิดเห็นไดอยางอิสระการตัดสินใจไมถูกโนมนาวโดยไมมีเหตุผล 
สมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาใหกรรมการอภิปรายสาระสําคัญ 
อยางเพียงพอ
        8) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหประธานเจาหนาที่
บริหารเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
ใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหา
โดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับประกอบ 
การพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง 
        9) เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริษัทเปนผูมีหนาที่
จัดทํารายงานการประชุมเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปและใหประธาน 
กรรมการบริษัทลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง ท้ังน้ี กรรมการ 
บริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการ 
ประชมุใหมคีวามละเอยีดถกูตองมากทีส่ดุไดรายงานการประชมุที่
ที่ประชุมรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของ
เอกสารความลับของบริษัท ณ สํานักงานเลขานุการและจัดเก็บ 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสพรอมกับเอกสารประกอบวาระ
การประชุมตางๆเพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง

4. การสรรหากรรมการบริษัท         
        คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีสรรหาบคุคลผูทรงคณุวฒิุ
เปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระหรือ 
ในกรณีอื่นๆเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่ 
จะไดรับการเสนอช่ือเขารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน
ตอไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒ ิ
และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ  มีภาวะผูนํา วิสัย- 
ทศันกวางไกล เปนผูมีคณุธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารทาํงาน 
โปรงใสไมดางพรอยรวมท้ังมีความสามารถในการแสดงความ 

คิดเห็นอยางเปนอิสระ โดยคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ ดังนี้       
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3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                    
             คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
การจัดการของบริษัทรวมถึงการกําหนดทิศทาง นโยบาย 
และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 
และผูถือหุน และการติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ชุดยอยตางๆของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีอํานาจ 
หนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ 
วตัถปุระสงคและมตขิองทีป่ระชมุผูถือหุนของบรษิทั คณะกรรมการ 
บรษัิทมหีนาท่ีรับผดิชอบตองบการเงินของบรษิทัโดยไดมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีสอบทานรายงานทางการ 
เงินและดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพ 
และถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางโปรงใส และเพียงพอ 
โดยมีฝายบัญชีและ/หรือผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกันและนําเสนอ 
รายงานทางการเงนิตอคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอ 
งบการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน(รายงาน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน)ที่ 
ปรากฏในรายงานประจําปนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท 
ยังไดกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ทีก่าํหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพ โดยจัดใหมี
2) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ                        
           การกํากับดูแลกิจการมีการกําหนดเปนนโยบายอยาง 
เปนลายลกัษณอกัษรซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทไดใหความ
เหน็ชอบนโยบายดังกลาวท้ังน้ีคณะกรรมการจะไดจัดใหมีการ
ทบทวน นโยบายและการปฏิบตัติามนโยบายดังกลาวเปนประจาํ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3) จรรยาบรรณทางธุรกิจ   
            คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันการดําเนินธุรกิจท่ีถูกตอง 
และเปนธรรมโดยมีการกําหนดคู มือจริยธรรมธุรกิจเปนลาย 
ลักษณอักษรเพื่อให ผู บริหารละพนักงานของบริษัทยึดถือ 
เปนหลกัในการปฏบิตังิาน ประกอบดวยนโยบายและการปฏบิตัติอ 
พนักงาน ตอลูกคา ต อคู ค า ต อคู แข งทางการคา และต อ 
สังคมส วนรวม ทั้ งนี้บริษัทได มีการประกาศและแจ งให  
พนักงานทุกคน รับทราบ และยึดปฏิบัติ อยางเครงครัด รวมถึง 
ใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
4) ความขัดแยงทางผลประโยชน    
              คณะกรรมการบรษิทัไดพจิารณาเรือ่งความขดัแยงทาง     
ผลประโยชนอยางรอบคอบและพิจารณามาตรการปองกัน 
ความขัดแยงทางผลประโยชนโดยไดกาํหนดใหกรรมการ ตรวจสอบ 
เขารวมพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันนอกจากนี้บริษัทได 
เปดเผยรายละเอยีดของรายการระหวางกนัทีเ่กดิข้ึนใน งบการเงิน 
ตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีกําหนดและมีนโยบายหามไมให  
กรรมการและผูบริหารนําขอมูลของบริษัท ไปใชไมวาทางตรง 
หรือทางออม ทั้งนี้ บรษัิทตองปฏบัิตติามประกาศตลาดหลกัทรพัย 
แหงประเทศไทยทีใ่ชบังคับกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของ 
บริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของ 
บริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี
    

5) ระบบการควบคุมภายใน      
           ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการ 
ควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิติังานท่ีมปีระสทิธิ 
ภาพโดยบริษัท ไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระใน 
การปฏิบัติหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่งานตรวจ 
สอบภายใน ซึง่ไดแก บรษัิท ควอนต้ัม พอยท คอนซลัติง้ จาํกัด 
เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทและบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภาย 
ในที่เพียงพอเหมาะสมโดยผูตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้นีบ้รษิทัมกีารตดิตามประเมินผลอยาง
สมํ่าเสมอเพื่อใหม่ันใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปได 
อยางมีประสิทธิภาพโดยจะมีการประเมินความเพียงพอของ 
ระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1ครั้งและเปดเผยไวใน 
รายงานประจําปของบริษัท 
6) การบริหารความเสี่ยง
           การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกรโดยประเมิน 
ความเส่ียงและบริหารความเส่ียงขององคกรเพ่ือจัดการความ 
เสี่ยงใหอยู ในระดับที่สามารถยอมรับไดโดยมีการจัดประชุม 
ทั้งในระดับผู บริหารและระดับผูปฏิบัติการของบริษัทเพื่อรวม
กันประเมินความเส่ียง/ปญหาอุปสรรคความไมแนนอนที่อาจ 
มีผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ 
บริษัทเหตุการณที่อาจทําให องค กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากสาเหตท้ัุงภายในและภายนอกองคกร 
โดยมีหลักการกําหนดวาหากมีความเส่ียงใดที่จะเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินธุรกิจไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว 
บริษทัจะตองมีมาตรการในการบรหิารความเสีย่งเพือ่วัตถุประสงค
ในการปองกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
5.แผนการสืบทอดตําแหนง
        คณะกรรมการบรษิทัตองดาํเนนิการเพือ่ใหมัน่ใจวาบรษัิท
มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนง
ผู บริหารหรือหัวหนางานที่สําคัญในทุกระดับอยางเหมาะสม 
และในการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารจะตองเปนไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดย
มีการพิจารณาท้ังจากภายในและภายนอกบริษัท
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