สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- ร่าง -

หน้า x ของจำนวนหน้า x
เอกสารประกอบคำขอที่ __________

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์
ของ
บริษัท

โอสถสภา
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

จำกัด (มหาชน)
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ข้อ ดังต่อไปนี้

(1)

ทำการซื้อ ผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย และเป็นตัวแทนจำหน่ายยา ยาผสม ยาสำเร็จรูป เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่เป็นยา
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด วัตถุเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไป ไม่จำกัด
ชนิดหรือประเภท ทั้งปลีกและส่ง ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

(2)

ทำการค้า นำเข้า และส่งออกซึ่งตัวยา ยาผสม ยาสำเร็จรูป เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่เป็นยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด วัตถุเคมีทุกประเภท และเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปไม่จำกัดชนิดหรือประเภท

(3)

ทำการค้นคว้า ประดิษฐ์ และผลิตยา เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่เป็นยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เครื่องมือเครื่องใช้้ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ทุกชนิด วัตถุเคมีทุกประเภท

(4)

ทำการนำเข้า และส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิต และประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ก่ อสร้าง เครื่องใช้
ภายในบ้าน ในสำนักงาน เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย รวมถึงอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(5)

ทำการผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ในการเสริมสวย เครื่องสำอาง เครื่องอุปกรณ์การก่อสร้าง
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์การไฟฟ้า

(6)

ประกอบกสิกรรม

(7)

รับทำการนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างๆ รับจ้าง รับฝาก รับเก็บสินค้า โดยมิใช่ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
ขนส่งกับรับส่งคนและสินค้า ยกเว้นกิจการการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(8)

ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน
ดอกผลของทรัพย์สินนั้น ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(9)

จัดตั้งสาขาของบริษัท มอบอำนาจให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด ดำเนินการใดๆแทนบริษัท ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร

(10) ประกอบธุรกิจการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ โดยการเข้าหุ้นหรือถือหุ้น หลักทรัพย์ใดๆ ในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในหุ้นส่วนจำกัด หรือร่วมลงทุนในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ

(11) ประกอบธุรกิจรับจ้างโฆษณาสินค้าแก่บุคคล คณะบุคคล บริษัทจำกัด บริษทั จำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน
สามัญอื่น
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- ร่าง หน้า x ของจำนวนหน้า x
เอกสารประกอบคำขอที่ __________

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์
ของ
บริษัท

โอสถสภา
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

จำกัด (มหาชน)
46

ข้อ ดังต่อไปนี้

(12) เข้าทำการประมูลเพื่อขายสินค้า หรือเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรือ องค์การมหาชน

(13) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อแก่บุคคลใดๆ
โดยมีข้อกำหนดตามแต่จะเห็นสมควรและเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท ให้ประกันและ
เข้าเป็นนายหน้าประกันสำหรับบุคคลใดๆเช่นว่านั้นหรือสำหรับการที่บุคคลเหล่านั้นจะปฎิบัติตามสัญญาต่างๆ รวมทั้ง
การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(14) ประกอบกิจการซ่อมยานพาหนะทุกประเภท โดยให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป
(15) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และสถานพักอากาศ
(16) ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

(17) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิ ศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม การบริหารการจัดการ ทางด้าน
การขนส่ง รวมถึงการบริการด้านนวัตกรรม และการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูลในทาง
อุตสาหกรรม พานิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ด้วยระบบ
หรือวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือระบบหรือวิธีการอื่นใด

(18) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพานิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้ง
ปัญหาการผลิต การตลาด การขนส่ง และการจัดจำหน่าย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม ทั้งนี้ ด้วยระบบหรือ
วิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือระบบหรือวิธีการอื่นใด

(19) ประกอบกิจการรับทําการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้าในไซโล หรือการเก็บรักษาสินค้า
ในห้องเย็น เพื่อบําเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบําเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่ นใด
ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่
เกี่ยวข้องแล้ว

(20) ประกอบกิจการให้บริการรับซ่อม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด
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- ร่าง หน้า x ของจำนวนหน้า x
เอกสารประกอบคำขอที่ __________

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์
ของ
บริษัท

โอสถสภา
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

จำกัด (มหาชน)
46

ข้อ ดังต่อไปนี้

(21) ประกอบกิจการรับจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการซื้อหรือขายสินค้าหรือเป็นประกันการเข้าทำงานของลูกจ้าง โดย
มิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและได้ประโยชน์จากเงินนั้น

(22) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้ว ขวดแก้วและขวดยา ทำการซื้อหรือขายขวดและแก้วทุกชนิด
รวมถึงเศษแก้วสำหรับการผลิตเครื่องแก้วหรือขวดแก้ว ฝาจุกขวดต่างๆ และอุปกรณ์เกี่ยวกับขวดและแก้ว ทั้งนี้
ด้วยวิธีการซื้อและขาย ทั้งส่งและปลีก ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

(23) ประกอบกิจการสำรวจแร่ วิเคราะห์แร่ ทำเหมืองแร่ และดำเนินการขอสัมปทานบัตรในการทำเหมืองแร่
(24) ทำการซื้อและจำหน่ายแร่
(25) ประกอบกิจการบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฎิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำ
ประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้าในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่ า
ด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(26) ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรม การเรียน การสอน ให้ความรู้ทุกสาขาแก่บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป เมื่อได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(27) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิ คและเครื่องเคลือบ
โรงงานผลิต เครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า
โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อ
และกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล หล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงาน
แก้ว โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(28) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์
(29) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายภาชนะสำหรับสำหรับใช้บรรจุสินค้า อันได้แก่ กล่องบรรจุสินค้ า ซองบรรจุสินค้า หีบ
ห่อบรรจุสินค้า และภาชนะสำหรับใช้บรรจุสินค้าต่างๆที่ทำมาจากกระดาษ ผ้า พลาสติก ฟอยส์อลูมิเนียม เพื่อใช้ในทาง
การค้าซึ่งตามปกติวิสัยทาง การค้าใช้บรรจุสินค้านั้นได้เพียงครั้งเดียว ตลอดจนถึงการพิมพ์ข้อความลงบนภาชนะบรรจุ
สินค้าดังกล่าว

(30) ประกอบกิจการโรงงานผลิตถุง ซอง ภาชนะสำหรับบรรจุสินค้าหรือสินค้าอื่นๆทุกชนิดที่ทำมาจากพลาสติกเพื่อจำหน่าย
รับจ้างผลิต สินค้าที่ทำมาจากพลาสติกทุกชนิด ตลอดจนรวมถึงรับจ้างทำแม่พิมพ์ใช้สำหรับฉีดพลาสติก
24

- ร่าง หน้า x ของจำนวนหน้า x
เอกสารประกอบคำขอที่ __________
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(31) ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างผลิตฉลากสินค้า ซองบรรจุสินค้า กล่องกระดาษ ชริ้งค์ฟิล์ม แคตตาล็อก วารสาร
(32) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆในราคาที่เท่ากับมูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้หรือ
ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้ก็ได้

(33) ประกอบธุรกิจพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท สร้างและบริหารร้านค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต
ให้ บ ริ ก ารค้ น คว้า ข้ อ มูลทางอิ น เตอร์ เ นต ให้ บ ริ ก ารรั บ เป็ นที ่ ป รึ กษา ให้ ค ำแนะนำ รวมทั ้ ง พั ฒ นาระบบพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหารการจัดจำหน่าย การตลาด ระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้า และการ
ซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เนต รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจตามวัตถุป ระสงค์ของ
บริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง

(34) ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ซื้อ ขาย ได้มาหรือจำหน่ายไป เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ
ขายฝาก แลกเปลี่ยน จัดหา จำนอง รับจำจอง รับจำนำ โอน และรับโอน ใช้หรือทำประโยชน์ ซึ่งที่ดิน อาคาร โรงงาน สิ่ง
ปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิใดๆเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของ
บริษัท ทั้งนี้ โดยมิใช่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดติฟองซิเอร์

(35) เป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหลักทรัพย์ ซื้อหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ใดๆที่ออกหรือจำหน่ายโดยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งในและ
ต่างประเทศ

(36) ยื่นคำขอ ซื้อและขาย โอนและรับโอน ซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ชื่อทางการค้า ทะเบียนต่างๆ ใบอนุญาต
หรือการได้รับอนุญาตหรือสัมปทานใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท

(37) จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน สำนักงานตัวแทนหรือสำนักงานตัวแทนหรือสำนักงานผู้แทนแห่งหนึ่งหรือ
หลายแห่ง ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

(38) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และบริหารจัดการทรัพย์สินให้แก่บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม และบุคคลอื่น
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- ร่าง หน้า x ของจำนวนหน้า x
เอกสารประกอบคำขอที่ __________

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์
ของ
บริษัท

โอสถสภา
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

จำกัด (มหาชน)
46

ข้อ ดังต่อไปนี้

(39) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารและสนับสนุนกิจการดังต่อไปนี้ให้แก่สาขา บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ของบริษัทไม่ว่าจะ
ตั้งอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร และบุคคลอื่น (ก) บริหารงานทั่วไป วางแผน และประสานทางธุรกิจ (ข) จัดหาวัตถุดิบ
และชิ้นส่วน (ค) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (ง) ส่งเสริมการขายและการตลาด (จ) สนับสนุนเทคโนโลยี
(ฉ) บริหารงานบุคคลและการขาย (ช) ให้คำปรึกษาและรับบริหารจัดการด้านสินเชื่อ การเงิน (ซ) วิเคราะห์และวิจัยด้าน
เศรษฐกิจและการลงทุน

(40) ทำการเสนอขาย หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นใดหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษทั
ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(41) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้น กู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่ง หุ้น
พันธบัตร หลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบ
ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์

(42) ทำการผลิต ซื้อ รับจ้างผลิต จำหน่าย และเป็น ตัวแทนจำหน่าย นำเข้าหรือส่งออก วัตถุดิบ ยาผสม ยา
สำเร็จรูป วัตถุเคมี สำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูป การผลิตเครื่องดื่มทุกชนิด หรือการผลิตเครื่องอุปโภค
บริโภคทั่วไปไม่จำกัดชนิดหรือประเภท ทั้งส่งและปลีก ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

(43) ทำการผลิ ต ซื ้ อ รั บ จ้ า งผลิ ต จำหน่ า ย และเป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ย นำเข้ า หรื อ ส่ ง ออก อาหารสำเร็ จ รูป
เครื่องดื่มทุกชนิด หรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปไม่จำกัดชนิดหรือประเภท ทั้งส่งและปลีก ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร
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(44) ประกอบกิ จการอุ ตสาหกรรมทุ กชนิ ดและทุ กประเภท เพื ่ อ นำเข้ า ส่ ง ออก จำหน่ าย ผลิ ต รั บ จ้ างผลิต
ประกอบบรรจุ แบ่งบรรจุ หีบห่อ ปรุงแต่ง ซึ่งสินค้าจำพวกเครื่องสำอาง เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล
เครื่องอุปโภคบริโภค ทั่วไปไม่จำกัดชนิดหรือประเภทต่างๆ เช่น สบู่ สบู่เหลวอาบน้ำ แชมพู โฟม หรือครีม
ล้างหน้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสปาทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ กันแดดทุกประเภท ผลิตภัณฑ์รักษาสิว และ
ผลิตภัณฑ์มาร์คหน้าและตัวทุกประเภท แป้งฝุ่นโรยตัว แป้งเด็ก แป้งเย็น แป้งสีตกแต่งหน้า และลิปสติก ลิป
มัน ลิปกลอส ลิปบำรุงริมฝีปากทุกชนิด แป้งสีเมคอัฟใบหน้า ยาสีฟันทุกประเภท และยาสีฟันสมุนไพรทุก
ประเภท น้ำยาบ้วมปาก และสเปรย์ ฉีดระงับกลิ่นปากทุกประเภท ครีม โลชั่น ออยบำรุงผิวหน้าและผิวกาย
ทุกประเภท โรลออนหรือสเปรย์ระงับกลิ่นกาย น้ำหอม โคโลจน์ น้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดและ
ล้างมือ น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาทำ
ความสะอาดพื้น ผิว ผนังห้องน้ำหรือสุขภัณฑ์ น้ำยาหรือสเปรย์ปรับอากาศ ผ้าหรือกระดาษทำความสะอาด
แบบเปียก

(45) จัดตั้งห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยรับดำเนินงานหรือกิจการเกี่ยวกับการรับจ้างวิเคราะห์ การค้นคว้า
ทดลอง การทดสอบทางห้องแล็บ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและงานวิจัยต่างๆ ซึ่งสินค้าจำพวกเครื่องดื่ม
เครื่องสำอาง เครื่องหอม หรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปไม่จำกัดชนิดหรือประเภทให้กับบุคคล หรือนิติ
บุคคลใดๆ โดยได้รับค่าตอบแทน

(46) ประกอบธุรกิจบริการรับจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบสินค้าเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง
หรือเครื่องอุปโภคบริโภค หรือนวัตกรรม ทั่วไปไม่จำกัดชนิดหรือประเภททุกประเภท
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