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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

เป็นการล่วงหน้าในประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  

1. เจตนารมณ์ 

 บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความส าคญัในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและ
เท่าเทยีมกนั เพื่อเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ขี ัน้ตอนและวธิกีาร
ในการพจิารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส บรษิัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ซึ่งจะช่วยคดัสรรบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ และสามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อประโยชน์
สงูสุดของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย   

2.  นิยาม 

“บรษิทัฯ”  หมายความว่า  บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการบรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 

3.  คุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตอ้งมคีุณสมบตั ิ
ดงันี้ 

3.1   เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายรวมกนัได ้

3.2  สดัส่วนการถอืหุน้ขัน้ต ่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ 

3.3  ตอ้งถอืหุน้ตามสดัส่วนทีก่ าหนดในขอ้ 3.2 ในวนัทีเ่สนอชื่อกรรมการ 

3.4  สามารถแสดงหลกัฐานการถอืหุน้ เช่น หนังสอืรบัรองการถอืหุน้จากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

4.  การเสนอช่ือกรรมการ 

 4.1 คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

  บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

4.1.1  มีคุณสมบตัิถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 

4.1.2  มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความระมดัระวงัด้วยความ
ซื่อสตัย์ สามารถทุ่มเทอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่มอีายุทีเ่หมาะสม มสุีขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง และ
จติใจทีส่มบูรณ์สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มกีารเตรยีมตวัเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นอย่างดมีส่ีวนร่วมในการประชุม สามารถแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุม ประวตัิ
การท างาน มจีรยิธรรมทีด่งีาม รวมทัง้ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 
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4.1.3  มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทีส่ าคญัต่อธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น กลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ การผลติ
และจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค อุตสาหกรรมขวดแก้วและกระป๋องอลูมเินียม การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคล บญัชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาดและการขายสินค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ การวจิยัและพฒันา นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและดจิติอล กฎหมาย การพฒันา
อย่างยัง่ยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม การสร้างโอกาสและการรเิริม่ธุรกิจใน
อนาคต เป็นตน้  

4.2  ขัน้ตอนในการน าเสนอและการพจิารณา 

4.2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 3 ของหลกัเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” พรอ้มลงลายมอืชื่อ และแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายร่วมกนัเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอกรายละเอยีด “แบบ
ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” และลงลายมอืชื่อ เพื่อรวบรวม
เอกสารเป็นชุดเดยีวกนั 

 และขอให้ผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อกรอก “แบบขอ้มูลบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเขา้รบัการพจิารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2566” พร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยท่านสามารถน าส่งส าเนาเอกสารพร้อมหลักฐานตามที่
ก าหนดอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ที่ CorpSec@osotspa.com 
และน าส่งตน้ฉบบัเอกสารถงึบรษิทัฯ ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 

ชัน้ 10 อาคาร ๕ เลขท่ี 348 ถนนรามค าแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 

  

 บรษิัทฯ จะพจิารณารายชื่อบุคคลที่มผีู้ถือหุ้นเสนอพร้อมเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และมขีอ้มลูเพยีงพอ โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะ
เป็นผูก้ลัน่กรองคดัเลอืกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิทัฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
ต่อไป 

4.2.2  เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบื้องตน้ โดย 

4.2.2.1  หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น
ภายในวนัที ่6 มกราคม 2566 โดยหากผูถ้อืหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคนื
ใหถ้งึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่12 มกราคม 2566 (หากตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื่อนเป็นวนัท า
การก่อนวนัหยุดนัน้) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัพจิารณาและจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
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4.2.2.2  หากบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนหรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามขอ้ 
4.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามขอ้ 3 บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัพจิารณาและจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

4.2.2.3  กรณีที่ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 4.2.2.1 หรอืขอ้ 4.2.2.2 เลขานุการบรษิทัจะรวบรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล 

4.2.3  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของ
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

4.2.4  บุคคลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้
พร้อมขอ้คดิเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล หรอืคณะกรรมการ บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบหลงัการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล หรอืการประชุมคณะกรรมการ
เสรจ็สิน้ หรอืในวนัท าการถดัไป 

 

_____________________________________________________________________ 


