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ที่ NSL_CS 05/2565  

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

1. รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (ส ำหรบัวำระที ่1) 

2. รายงานประจ าปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 
ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) (ส ำหรบัวำระที ่2 และ 3) 

3. รายชื่อ และประวตัิของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ (ส ำหรบัวำระที ่5) 

4. ขอ้มลูประวตัิ และประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชี (ส ำหรบัวำระที ่7) 

เอกสารประกอบการเขา้ประชมุ  

5. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานส าหรบัการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

6. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

7. รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

8. ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

9. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

10. แบบค าถามส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

11. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
กฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 และได้
จดัท ารายงานการประชมุดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมา

ด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 ไดม้ีการบนัทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ที่ 36 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ดงันัน้ บริษัทจึงไดส้รุปผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของบริษัทที่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2564 ที่ผ่านมาไว้ในหัวข้อ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และ ข้อมูล
ทางการเงินที่ส  าคัญของรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR 
Code) พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 
2565 เพื่อพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2564 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 36 และขอ้ 39 ซึ่ง
ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทุน
ของบริษัท ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ
นัน้ใหเ้สรจ็ก่อนที่จะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท  ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยนายมงคล สมผล 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  8444 จาก บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
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แลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

ทัง้นี ้งบการเงินของบรษิัท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ งบ
การเงินประจ าปี ของรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  รายละเอียดปรากฏ
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR Code) 
พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้โดยงบการเงินรวมส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

รายการ 

งบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ +/(-) 

สินทรพัยร์วม 2,110,893,266 1,574,581,730 34 

หนีสิ้นรวม 858,869,257 1,119,796,905 (23) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,252,024,009 454,784,825 175 

รายไดร้วม 3,042,883,879 2,927,576,757 4 

ก าไรสทุธิ 191,111,486 151,414,019 26 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.70 0.68 4 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของ
บรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 การงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ที่ 44 ซึ่ง
ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไร และหากบริษัทยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ที่ 
45 ซึ่งก าหนดให้บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า  
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รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนี ้
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท และมีทุนส ารอง
ตามกฎหมายเป็นจ านวน 30,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแลว้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและหลงัหกัทนุส ารองต่าง ๆ 
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไวใ้นแต่ละปี และภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของสญัญา
เงินกู ้ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ
ผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัท กระแสเงินสด การส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระ
คืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดใน
สัญญากูย้ืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

ในปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 จ านวน 191,111,486 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 
0.50 บาท ในมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 150,000,000 บาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 78 ของก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี ้บริษัทไดจ้่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิน้
ปีหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 75,000,000 บาท ทัง้นี ้ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงนิ
ปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดงันี ้  
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท) 151,414,019 191,111,486 

2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้) - 0.25 

3. เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 0.85 0.25 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 191,250,000 150,000,000 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)* 
* ปี 2563 จ่ายจากผลประกอบการปี 2563 และก าไรสะสม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ท าใหอ้ตัราการจ่ายปันผลต่อ
ก าไรสทุธิแสดงในจ านวนที่สงู 

126 78 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
หุน้ละ 0.50 บาท ในมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 150,000,000 บาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78 ของก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบรษิัท และอนมุตัิการงดจดัสรร
ก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ตามที่บริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 
คงเหลือจ่ายงวดสิน้ปีหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 75,000,000 บาท   

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บังคับของบริษัทข้อที่ 17 ซึ่ง
ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกให้
กลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสมชาย อศัวปิยานนท ์ กรรมการ 

2. นายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาสรรหาคดัเลือกบคุคลที่สมควรไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านที่ออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารในกิจการอื่น
ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตั ิวฒุิการศกึษา ประสบการณท์ างานของกรรมการที่พน้จากต าแหนง่
ตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ปรากฏตาม
สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร และนายอาณาจักร ลิม้
ไพรสนัต ์ซึ่งเป็นผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งก าหนดไวเ้ทียบเท่ากับ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ รวมถึง
นายชยัวุฒิ จ านงสทุธเสถียร และนายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์ยงัสามารถปฏิบตัิหนา้ที่และให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และยงัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิทัติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี 
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นบัรวมวาระท่ีเสนอเพื่อแต่งตัง้ในครัง้นี)้  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้ โดยเห็นว่าบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีท้ัง้ 3 ท่าน ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท
แลว้ว่าเป็นผูม้ีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท เป็นผูม้ีประสบการณแ์ละประวตัิการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล สามารถ
อุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบริษัท และเป็นผูท้ี่มี
คณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่า นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร และนาย
อาณาจักร ลิม้ไพรสันต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งก าหนดไวเ้ทียบเท่ากบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
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รวมถึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และยงัด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นบั
รวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตัง้ในครัง้นี ้) จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ
เลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณา
อนมุตัิเป็นรายบคุคล) โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ที่ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียง ไม่
นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็น
คราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้
นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาทบทวนและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและ
กรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัจ านวนกรรมการ ผลประกอบการ
ของบริษัท ขนาดธุรกิจ หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน 
ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับรษิัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท
พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และกรรมการชดุย่อยของบรษิัท ประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน/ปี (บาท) 

1. ประธานกรรมการบรษิัท 350,000 

2. กรรมการ 250,000 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 

4. กรรมการตรวจสอบ 270,000 
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หมายเหตุ: บริษัทจะช าระค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับ
ค่าตอบแทนสงูสดุจากต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่เพียงต าแหน่งเดียวเท่านัน้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท กรรมการดงักล่าว
จะมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ อนัเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องพนกังาน
หรือลูกจา้งของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทดว้ย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการไดร้บัในฐานะ
กรรมการบรษิัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ดงักล่าวในฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท  

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตัวเงนิ และผลประโยชนต์อบแทนอื่น  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบตัิของ
ธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตาม
ขา้งตน้ทกุประการ 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยนบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ที่ 36 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได้นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง 
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ บริษัทจด
ทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบัติหนา้ที่สอบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้  7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทได้ ก็
ต่อเมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติ
หนา้ที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน
ในปีที่ผ่านมาแลว้ เห็นว่า บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านกังาน
สอบบญัชีที่มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัมีอตัราค่าสอบบญัชีที่
สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่ง
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เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จ านวนปีทีส่อบ
บัญชีให้บริษทั 

1. นายมงคล สมผล 8444 4 

2. นายมนญู มนสูขุ  4292 - 

3. นายชพูงษ์ สรุชตุิกาล 4325 - 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบรษิัท ประจ าปี 2565  

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้บริษัท ดีลอยท  ์ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบรษิัท 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามขา้งตน้ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด  ๆ  กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี ้ขอ้มูลประวตัิ และประสบการณ์
การท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 (Audit Fee) ส าหรับบริษัท เป็นเงินจ านวน 2,000,000 บาทต่อปี โดยข้อมูล
ประกอบการพิจารณาที่ส าคญัมีดงันี ้

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

ปี 2564 ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ส านกังานสอบบญัชี บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ 
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ค่าบรกิารสอบบญัชีส าหรบั
บรษิัท (บาท) 

2,750,000 2,000,000 

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบญัชีที่เกิดขึน้จริง 
(ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายอื่นที่เกิดขึน้จริงในระหว่างการใหบ้ริการ (Out of Pocket Expense)) โดย
ในปี 2564 ที่ผ่านมาค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) มีจ านวน 36,335 บาท 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัท ดีลอยท ์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้   
(1) นายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8444 และ/หรือ (2) นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ (3) นายชูพงษ์ สรุชุติกาล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
4325 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีจ านวน 
2,000,000 บาทต่อปี และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึน้จริงใน
ระหว่างการใหบ้รกิาร (Out of Pocket Expense) 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดท างบการเงินไดท้ันตามก าหนด
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว ้

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น 

1. บรษิัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัศกุรท์ี่ 18 
มีนาคม 2565 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบรษิัทไดต้ระหนกัและห่วงใย
อย่างยิ่งต่อสขุอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทจึงไดจ้ดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใตพ้ระราช
ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑอ์ื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ บริษัทจึงใคร่ขอใหทุ้กท่านโปรดปฏิบตัิตามค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและ
หลกัฐานส าหรบัการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E -AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 5 

หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E -AGM) ดงักล่าว ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบรษิัทคนใดคนหน่ึง หรือบคุคลอื่น เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้โดยเลือกใชแ้บบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่บรษิัทไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 6 (แบบ 
ก. แบบ ข. และแบบ ค. ทั้งนี ้แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้) หรือผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวขา้งตน้ ได้
จากทางเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี https://investor.nslfoods.com/th/downloads/shareholders-meeting โดยใหเ้ลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ มี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และบริษัทไดจ้ัดท าใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ มี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 8 โดยบรษิัทขอความรว่มมือจากท่านผูถื้อหุน้โปรดส่งมอบใบตอบรบัเขา้ร่วม

https://investor.nslfoods.com/th/downloads/shareholders-meeting


 

11 
 

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทั้งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัท (ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท ส าหรบัหนงัสือมอบฉันทะ) ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ดา้นล่างนี ้จกัขอบพระคณุเป็น
อย่างยิ่ง 

ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบวัทอง - สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง  
จงัหวดันนทบรุี 11110  

2. บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท ดงันี ้

ฉบบัภาษาไทย :  https://investor.nslfoods.com/th/downloads/shareholders-meeting 

ฉบบัภาษาองักฤษ :  https://investor.nslfoods.com/en/downloads/shareholders-meeting  

3. บริษัทจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกับการประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 9 

4. บริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากแบบแจง้การประชมุ (ที่มี QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

5. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้เพื่อสอบถามขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับ
วาระการประชุมในครัง้นี ้โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565 ได ้ตาม
แบบที่ปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

อีเมล ์ ir@nslfoods.com 

ส่งทางไปรษณีย ์ ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบวัทอง- สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110 

  

https://investor.nslfoods.com/th/downloads/shareholders-meeting
https://investor.nslfoods.com/en/downloads/shareholders-meeting
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จึงขอเรียนผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ตามวนั เวลา และช่องทางตามที่ไดร้ะบุ
ไวข้า้งตน้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 (นายสมชาย อศัวปิยานนท)์ 

 ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) 
_______________________ 

วัน เวลา และสถานที ่

 การประชุมไดจ้ัดใหม้ีขึน้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 7.00 น. ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท เอ็นเอสแอล 
ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบุรี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบรุี 

รายชื่อกรรมการบริษัท 

1. นายสมชาย อศัวปิยานนท ์  กรรมการ 

2. นายเจรญิ อศัวปิยานนท ์  กรรมการ 

3. นายอคัรเดช เลี่ยมเจรญิ  กรรมการ 

4. รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร  กรรมการตรวจสอบ 

6. นายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์  กรรมการตรวจสอบ 

7. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

8. นายวีระชน ขาวผ่อง  กรรมการ 

เร่ิมการประชุม 

นายสมชาย อศัวปิยานนทท์ าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธาน”) ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่า
มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 2 ท่าน ถือหุน้รวม 224,999,900 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวน
หุน้ทัง้หมดของบรษิัทครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนด ประธานจึงไดก้ล่าวเปิดประชมุ และด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้  
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วาระที ่1 พิจารณารับรองการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ประชุมเม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 
2563 

 ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงาการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ประชุม
เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ที่ได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถามขอ้มลูหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย      224,999,900 เสียง เท่ากบัรอ้ยละ     100 

  ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

  งดออกเสียง          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

ประธานรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการซึ่งไดก้ระท าไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ประจ าปี 2563  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ
แลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทร์บัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย      224,999,900 เสียง เท่ากบัรอ้ยละ     100 

  ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

  งดออกเสียง          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
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ประธานมอบหมายใหคุ้ณอคัรเดช เล่ียมเจริญ ผูอ้  านวยการดา้นบญัชีและการเงิน น าเสนองบการเงิน
ของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดร้บัการตรวจสอบแลว้ของบรษิัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่
ทีส่่งมาดว้ย ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบแลว้ของบริษัท 
ส าหรบัรอบปีบัญชี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย      224,999,900 เสียง เท่ากบัรอ้ยละ     100 

  ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

  งดออกเสียง          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและเพื่อจ่ายปันผลประจ าปี 
2563 

ประธานมอบหมายให้ คุณอัครเดช เล่ียมเจริญ ผู้อ  านวยการด้านบัญชีและการเงิน น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้

คุณอคัรเดชเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และจากก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยตาม
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 116 
และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 45 ก าหนดไวว้่า “บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวใ้ชเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน”  

ทั้งนี ้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 300,000,000 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้
จ านวน 225,000,000 บาท และบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินของกิจการจ านวน 30,000,000 บาท ซึ่ง
ไดร้บัอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 15 ลา้นบาทเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจ านวน 225 ลา้นบาท จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 ทัง้นีส้  าหรบัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี 2563 และจากก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในครัง้นี ้บริษัทไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรเงิน
ก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ 
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ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกัและการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบรษิัท
อย่างมีนยัส าคญั  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิสภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควร หรือ
เหมาะสมของคณะกรรมการบรษิัท 

โดยจากการพิจารณาผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ของบริษัท บริษัทมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ัดสรร
จ านวน 199.78 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จ านวนเงินรวม 191.25 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.85 บาท 
ซึ่งบริษัทไดค้  านึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่
ด  าเนินอยู่ในปัจจุบนัและเห็นว่าการจ่ายปันผลในจ านวนดงักล่าวเป็นจ านวนที่เหมาะสม และสอดคลอ้งกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 และจากก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิใหป้ระกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.85 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนหุน้ของบรษิัท อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและรบัทราบการจดัสรร
ทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 15 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินของกิจการ
จ านวน 30 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย      224,999,900 เสียง เท่ากบัรอ้ยละ     100 

  ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

  งดออกเสียง          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคับ
ของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของ
จ านวนคณะกรรมการบรษิทั ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หนึ่งในสาม โดยจะเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามขอ้นีใ้หเ้ขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้และในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษิัทนัน้ มีกรรมการบรษิัทท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

1. นายวีระชน ขาวผ่อง 
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2. นายอคัรเดช เลี่ยมเจรญิ 

3. นายเจรญิ อศัวปิยานนท ์

อนึ่ง คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาจากคณุสมบตัิของกรรมการบรษิัทท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ทัง้ 3 ท่านแลว้ เห็นว่ากรรมการบรษิัทท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 
3 ท่าน ดังกล่าวข้างตน้ เป็นผู้ที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทรวมทัง้ มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และส าหรบักรรมการทัง้ 3 ท่านซึ่งจะด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบก็เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตามข้อก าหนดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อก าหนดส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ (1) นายวีระชน ขาวผ่อง (2) นายอัครเดช 
เล่ียมเจรญิ และ (3) นายเจรญิ อศัวปิยานนท ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแต่งตั้งกรรมการ และการก าหนดชื่อและ
จ านวนกรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความ
รบัผิดชอบตามเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย      224,999,900 เสียง เท่ากบัรอ้ยละ     100 

  ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

  งดออกเสียง          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธาน แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ขอ้ 22ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ในการนีคุ้ณจริยา มสิุกไชยไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
จะค านึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกบับรษิัท และค่าตอบแทนถวัเฉล่ียตามขนาดธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนักบับรษิัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวั
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ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิัท ประจ าปี 2564 ดงันี ้โดยช าระเป็นรายไตรมาส 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน/ปี (บาท) 
1. ประธานกรรมการบรษิัท 350,000 
2. กรรมการ 250,000 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 
4. กรรมการตรวจสอบ 270,000 

 
มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ
ย่อยของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย      224,999,900 เสียง เท่ากบัรอ้ยละ     100 

  ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

  งดออกเสียง          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานมอบหมายให ้คณุจรยิา มสิุกไชย น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

คณุจรยิา มสิุกไชย เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให ้

(1) คณุมงคล สมผล   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8444 หรือ 

(2) คณุมนญู มนสูขุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4292 หรือ 

(3) คณุชพูงษ์ สรุชตุิกาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4325 

ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยใหค้นใดคนหนึ่ง เป็นผูท้  า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท ์
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ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัดแทนได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 2,750,000 บาท (สองลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่น
บาท) ต่อปี 

มติทีป่ระชุม  

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีของบริษัท ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย      224,999,900 เสียง เท่ากบัรอ้ยละ     100 

  ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

  งดออกเสียง          -  เสียง เท่ากบัรอ้ยละ      - 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชมุ เมื่อเวลา 8.30 น.  

 

ลงชื่อ  ประธาน 

 (นายสมชาย อศัวปิยานนท)์  

 

ลงชื่อ  เลขานกุารบรษิัท/ผูบ้นัทึกการประชมุ 

 (นางจรยิา มสิุกไชย)  
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รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรพัย ์ไดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้ งบการเงิน และ
รายงานประจ าปี (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านรหัสคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดู
ขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับ 
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

พร้อมงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

วิธีการดาวนโ์หลด  
▪ ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึน้ไป)  

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือส่องไป) ที่รหสัคิวอาร ์(QR Code)  

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกนรหัสคิวอาร ์ (QR Code) จาก 
แอปพลิเคชนั (Application) อื่นๆ เช่น แอปพลิเคชนั อ่านรหสัคิวอาร ์(QR Code Reader), เฟสบุ๊ค (Facebook) 
หรือไลน ์(LINE) เป็นตน้  

▪ ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร แอนดรอยด ์(Android)  

- ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร ์(QR Code) ผ่าน Line → เปิดแอปพลิเคชนั ไลน ์(LINE) เขา้ไปใน ไลน ์(LINE) 

แลว้เลือก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลือกรหสัคิวอาร ์(QR Code) → สแกน รหสัคิวอาร ์(QR Code) 

- ขัน้ตอนการสแกนรหสัคิวอาร ์(QR Code) ผ่านแอปพลิเคชนั อ่านรหสัคิวอาร ์(QR Code Reader) → เปิดแอป
พลิเคชนั อ่านรหสัคิวอาร ์(QR Code Reader) → สแกน รหสัคิวอาร ์(QR Code) 

- ขัน้ตอนการสแกนรหสัคิวอาร ์(QR Code) ผ่านแอปพลิเคชนั เฟสบุ๊ค (Facebook) → เปิดแอปพลิเคชนั เฟสบุ๊ค 
(Facebook) เขา้ไปในฟังกช์ั่นคน้หา (Search) → กดตรงรูป รหัสคิวอาร ์(QR Code) → สแกน รหัสคิวอาร ์
(QR Code) 

นอกจากนีผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงินส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดท้ี่ https://investor.nslfoods.com/th/downloads/one-reports  

https://investor.nslfoods.com/th/downloads/one-reports
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รายชื่อ และประวัติของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง และนิยามกรรมการอิสระ 

1. นายสมชาย อัศวปิยานนท ์

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง  กรรมการ  

อายุ     61 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   16 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ (รวมคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ) 

75% (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

คุณวุฒิการศึกษา  

1. ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรก์ารอาหาร, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม 

หลกัสตูรกรรมการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 157/2562 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องคก์รอื่น 

- ไม่มี - 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

2549 – ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการ บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

2546 – 2561   ประธานและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท โดเมคเกอร ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  เป็นพ่ีชายของนายเจรญิ อศัวปิยานนท ์ 
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สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีทีผ่่านมา (ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

การประชมุ ปี 2564 
1. คณะกรรมการบรษิทั  5/5 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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2. นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

อายุ     44 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   2 ปี 3 เดือน 

สัดส่วนการถือหุน้ (รวมคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

0.01% (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

คุณวุฒิการศึกษา  

1. ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2. ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรม 

หลกัสตูรกรรมการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 161/2562 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท ไรท้ท์นัเนล็ล่ิง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องคก์รอื่น 

2561 – ปัจจบุนั หุน้ส่วนฝ่ายตรวจสอบบญัชี บรษิทั เอเอสที มาสเตอร ์จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส เอ็ม เลิศพพิฒัน ์จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท ไรท้ท์นัเนล็ล่ิง จ ากดั 

2561 – ปัจจบุนั หุน้ส่วนฝ่ายตรวจสอบบญัชี บรษิทั เอเอสที มาสเตอร ์จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส เอ็ม เลิศพพิฒัน ์จ ากดั 

2542 – 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบบญัช ีบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี -  
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สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีทีผ่่านมา (ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

การประชมุ ปี 2564 
1. คณะกรรมการบรษิทั  5/5 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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3. นายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้ง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

อายุ     37 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   2 ปี 3 เดือน 

สัดส่วนการถือหุน้ (รวมคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่มี - (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564)  

คุณวุฒิการศึกษา  

1. ปรญิญาตรี สถิติ-ประยกุต,์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. ปรญิญาตรี สาขานติิศาสตร,์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3. ปรญิญาโท Advanced Studies in International Tax Law (LL.M.), Leiden University 

การอบรม 

หลกัสตูรกรรมการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 165/2562 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ 292/2563 
- Company Secretary Program (CSP) รุน่ 115/2564 
- Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุน่ 57/2564 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย 

2564 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท บรษิัท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานกฎหมาย บรษิัท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องคก์รอื่น 

- ไม่มี – 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

2564 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท บรษิัท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการสายงานกฎหมาย บรษิัท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

2562 – 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารจดัการ บรษิัท โพลีเน็ต จ ากดั 

2562  กรรมการ บรษิัท กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 

2558 – 2562 ทนายความ บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ  - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีทีผ่่านมา (ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

การประชมุ ปี 2564 
1. คณะกรรมการบรษิทั  5/5 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนและมคีวามเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้

ก าหนดไว้ใน กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากบั
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
กล่าวคอื  

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ
รายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อ านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้ีอ านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็น
ผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชาระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 
หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั  

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้ ีอ านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

10. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน  

11. มคีุณสมบตัอิื่นๆ ครบถว้น และเหมาะสมตามกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ  

12. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
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ข้อมูลประวตัิ และประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญช ี
 

1. นายมงคล สมผล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8444 
ส านักงานสอบบัญชี  บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
การศึกษา  ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ประสบการณก์ารท างาน  - หุน้ส่วนส านกังานดา้นการสอบบญัชี  

บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
- ตรวจสอบบัญชีและให้ค าปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและ
บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
หลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมดา้นปิโตรเคมี พลงังาน 
ไฟฟ้ าและสาธารณูป โภค  อุตสาหกรรมผ ลิ ต  และ
อตุสาหกรรมรถยนต ์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

การมีความสัมพนัธ ์หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการ  
ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับ
บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับบุคคลดงักล่าว 

- ไม่มี - 
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2. นายมนูญ มนูสุข  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4292  
ส านักงานสอบบัญชี  บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
การศึกษา  - ปรญิญาโท วิชาเอก การเงิน Georgia State University, 

USA  
- ปรญิญาตรี วชิาเอก การบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

ประสบการณก์ารท างาน  - หุน้ส่วนส านกังานดา้นการสอบบญัชี  
บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
- ผูเ้ชี่ยวชาญทางเทคนคิเก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชี
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
- หวัหนา้กลุ่มธุรกิจอปุโภคบรโิภค  
- กรรมการในคณะกรรมการวชิาชีพบญัชีดา้นการศกึษาและ
เทคโนโลยีการบญัชี  
- วิทยากรบรรยายมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
สอบบญัชี  

การมีความสัมพนัธ ์หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการ  
ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับ
บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับบุคคลดงักล่าว 

- ไม่มี - 

 
3. นายชูพงษ ์สุรชุตกิาล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4325  
ส านักงานสอบบัญชี  บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
การศึกษา  - ปรญิญาโท วิชาเอก การเงิน University of Illinois, USA  

- ปรญิญาตรี วชิาเอก การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ประสบการณก์ารท างาน  - หุน้ส่วนส านกังานดา้นการสอบบญัชี  

บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  
- สมาชกิสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

การมีความสัมพนัธ ์หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการ  
ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนก์ับ
บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับบุคคลดงักล่าว  

- ไม่มี - 
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ข้อปฎิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไว ้มายงั

บริษัทภำยในวันที่ 12 เมษำยน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบียน

รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 

ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บริษัท โดยจะส่ง  link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อน

วนัประชมุ  

 

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นที่ตอ้งการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ จะตอ้งแจ้งความประสงคท์ี่จะเข้าร่วมประชุม ดว้ยวิธี

ดงัต่อไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีกำรส่งข้อมูล
ทำง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8) โดยขอให้

ท่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร

ประจ าตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ -สกุล 

ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่

หมดอายแุละลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าว

ขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่12 เมษำยน 2565 

• ช่องทาง E-Mail : ir@nslfoods.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบวัทอง- สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ  

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110 
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กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน

จะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใช้

งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงั

ไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** กำรประชุม E-AGM นี้จะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำร
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำทีบ่ริษัท*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

ท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบ

ฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม

เอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่12 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์: ir@nslfoods.com 

• ทางไปรษณีย:์ ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบวัทอง- สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ  

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110 

หมายเหต ุ: กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบกุารลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านไดร้ะบุ

มาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียง

ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทo 
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4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์: ir@nslfoods.com 

• ทางไปรษณีย:์ ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบวัทอง- สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ  

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110 

 

กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับ
วำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• อีเมล ์: ir@nslfoods.com 

• โทรศพัท ์: 0-2585-8520-1 ต่อ 1010 หรือ 06-3474-9162 

• ทางไปรษณีย ์: ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบวัทอง- สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ  

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง

ตนเอง หลังจากที่เจา้หน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถูก

จดัส่งไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษิัทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนั

ตวัตนอย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุ

ไวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  
PROXY FORMS  

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

PROXY FORM A 
(General and Simple Form) 

เขียนที่   
Written at   

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   
Date  Month  Year  

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  อยู่บา้นเลขท่ี   
I/We  Nationality residing at No.   

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambon/Sub-district Amphoe/District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Province  Postal Code   

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of NSL Foods Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้
Holding a total number of  shares and a total of votes  votes, as follows 

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
Ordinary shares shares, the number of votes  votes 

หุน้บรุมิสิทธิ.  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
Preferred shares shares, the number of votes  votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี   
  Age  years, residing at  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambon/Sub-district Amphoe/District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code  ; or 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท  

Duty Stamp 
Bath 20 
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 (2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 69 ปี อยู่บา้นเลขที่ 55/22  
หมู่ที่ 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 69 years, Residing 
at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher 
Bang bua thong Nonthaburi 11110 or 

 (3) นางพรรณนิภา รอดวรรณะ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี อยู่บา้นเลขที่ 
55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mrs. Pannipa Rodwanna, Independent Director/Chairman of Audit Committee, Age 68 years, 
Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, 
Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or 

 (4) นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 44 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวั
ทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien, Independent Director, Age 44 years, Residing at No. 55/22 
Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong 
Nonthaburi 11110 or 

 (5) นายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 37 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวั
ทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 

Mr. Anajak Limphaisan, Independent Director, Age 37 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, 
Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong 
Nonthaburi 11110 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น. โดยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือที่จะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Friday, April 22, 2022, 10.00 a.m. through 
electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), 
Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings 
via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof 
to any other date, time and place. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all 
respects. 

ลงชื่อ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 

 

หมายเหต ุ/ Note: 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may 
not split the number of shares to many proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตวั) 

PROXY FORM B 
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy) 

เขียนที่   
Written at   

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   
Date  Month  Year  

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  อยู่บา้นเลขท่ี   
I/We  Nationality residing at No.   

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambon/Sub-district Amphoe/District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Province  Postal Code   

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of NSL Foods Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้
Holding a total number of  shares and a total of votes  votes, as follows 

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
Ordinary shares shares, the number of votes  votes 

หุน้บรุมิสิทธิ.  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
Preferred shares shares, the number of votes  votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี   
  Age  years, residing at  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambon/Sub-district Amphoe/District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code  ; or 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท  

Duty Stamp 
Bath 20 
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 (2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 69 ปี อยู่บา้นเลขที่ 55/22  
หมู่ที่ 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 69 years, Residing 
at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher 
Bang bua thong Nonthaburi 11110 or 

 (3) นางพรรณนิภา รอดวรรณะ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี อยู่บา้นเลขที่ 
55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mrs. Pannipa Rodwanna, Independent Director/Chairman of Audit Committee, Age 68 years, 
Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, 
Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or 

 (4) นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 44 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวั
ทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien, Independent Director, Age 44 years, Residing at No. 55/22 
Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong 
Nonthaburi 11110 or 

 (5) นายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 37 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวั
ทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 

Mr. Anajak Limphaisan, Independent Director, Age 37 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, 
Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong 
Nonthaburi 11110 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น. โดยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือที่จะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Friday, April 22, 2022, 10.00 a.m. through 
electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), 
Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings 
via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof 
to any other date, time and place.
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows: 

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda Item 2 To acknowledge the Company group’s operating results for the year 2021 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงมติ  

 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 

31, 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 การงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

Agenda Item 4 To consider and approve the dividend payment and omission of the allocation 
of profits as a legal reserve for the year 2021 and to acknowledge the interim 
dividend payment 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ 

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are 
due to retire by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

Appoint the entire group of nominated directors 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

Appoint each nominated director individually 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ นายสมชาย อัศวปิยานนท ์
Name of nominated director Mr. Somchai Asavapiyanond 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร 
Name of nominated director Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ นายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์
Name of nominated director Mr. Anajak Limphaisan 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the 

year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of the audit 
fees for the year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda Item 8 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
In case the voting of the proxy in any agenda item fails to comply with the instructions in this proxy form, it 
shall be deemed that such voting is invalid and is not my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 
In case I/we have not specified any instructions regarding my/our votes on any agenda item or such 
instructions are not clear, or in case the Meeting considers or resolves on any matters other than those 
specified above, including any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all 
respects. 

ลงชื่อ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 
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หมายเหต/ุNote: 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and 
may not split the number of shares to many proxies to vote separately.  

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
As regards to agenda to appoint directors, the Meeting may consider appointing the entire board or any 
director(s). 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น  
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are additional agenda items to be considered other than those specified above, the proxy 
may use the Supplement to Proxy Form B as attached.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

SUPPLEMENT TO PROXY FORM B 
Grant of proxy as a shareholder of NSL Foods Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกัด (มหำชน) ในวันศุกรท์ี่ 22 
เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. โดยกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส  ์(e-AGM) ภำยใตพ้ระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุ
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มำตรฐำนกำรรกัษำควำม
มั่นคงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง หรือที่จะพึงเล่ือนไป ในวนั 
เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held 
on Friday, April 22, 2022, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency 
Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, 
re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related 
laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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 วำระท่ี    เรื่อง พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ)  
Agenda Item   To consider and approve the appointment of directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ         
Name of director        
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
ชื่อกรรมการ         
Name of director        
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
ชื่อกรรมการ         
Name of director        
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
ชื่อกรรมการ         
Name of director        
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
 (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
PROXY FORM C 

(For foreign investors appointing a custodian in Thailand to keep their shares in custody and care) 

เขียนที่   
Written at   

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   
Date  Month  Year  

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  อยู่บา้นเลขท่ี   
I/We  Nationality residing at No.   

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambon/Sub-district Amphoe/District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   
Province  Postal Code   

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   
as the custodian of 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
who is a shareholder of NSL Foods Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้
Holding a total number of  shares and a total of votes  votes, as follows 

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
Ordinary shares shares, the number of votes  votes 

หุน้บรุมิสิทธิ.  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
Preferred shares shares, the number of votes  votes 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint: 

(1)  อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี   
  Age  years, residing at  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
Road  Tambon/Sub-district Amphoe/District  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province  Postal Code  ; or 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท  

Duty Stamp 
Bath 20 
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 (2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 69 ปี อยู่บา้นเลขที่ 55/22  
หมู่ที่ 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 69 years, Residing 
at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher 
Bang bua thong Nonthaburi 11110 or 

 (3) นางพรรณนิภา รอดวรรณะ ต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ68 ปี อยู่บา้นเลขที่ 
55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mrs. Pannipa Rodwanna, Independent Director/Chairman of Audit Committee, Age 68 years, 
Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, 
Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or 

 (4) นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 44 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวั
ทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 หรือ 

Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien, Independent Director, Age 44 years, Residing at No. 55/22 
Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong 
Nonthaburi 11110 or 

 (5) นายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์ต าแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 37 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบวั
ทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง นนทบรุี 11110 

Mr. Anajak Limphaisan, Independent Director, Age 37 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, 
Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong 
Nonthaburi 11110 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น. โดยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือที่จะพึงเล่ือนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Friday, April 22, 2022, 10.00 a.m. through 
electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), 
Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings 
via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof 
to any other date, time and place. 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows: 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote;  

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
To grant proxy in partial portions:  

 หุน้สามญั หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 

Ordinary shares shares, with the voting right of votes 

 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 

Preferred shares shares, with the voting right of votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด เสียง 
Total voting right votes  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows: 

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
Agenda Item 2 To acknowledge the Company group’s operating results for the year 2021 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงมติ  
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 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 

31, 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 การงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

Agenda Item 4 To consider and approve the dividend payment and omission of the allocation 
of profits as a legal reserve for the year 2021 and to acknowledge the interim 
dividend payment 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 
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 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ 

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are 
due to retire by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

Appoint the entire group of nominated directors 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

Appoint each nominated director individually 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ นายสมชาย อัศวปิยานนท ์
Name of nominated director Mr. Somchai Asavapiyanond 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 
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บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร 
Name of nominated director Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ นายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์
Name of nominated director Mr. Anajak Limphaisan 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the 

year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 
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 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of the audit 
fees for the year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

 วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda Item 8 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
In case the voting of the proxy in any agenda item fails to comply with the instructions in this proxy form, it 
shall be deemed that such voting is invalid and is not my/our voting as a shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร 
In case I/we have not specified any instructions regarding my/our votes on any agenda item or such 
instructions are not clear, or in case the Meeting considers or resolves on any matters other than those 
specified above, including any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all 
respects. 

ลงชื่อ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชื่อ/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(  ) 
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หมายเหต/ุNote: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form C is used only for a shareholder registered as a foreign investor who appoints a custodian 
in Thailand to keep their shares in custody and care.  

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidence required to be attached to the proxy form includes:  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
A power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf; 
and 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
A letter of confirmation that the undersigned of the proxy form is licensed to operate the custodian 
business.  

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and 
may not split the number of shares to many proxies to vote separately.  

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
As regards to agenda to appoint directors, the Meeting may consider appointing the entire board or any 
director(s). 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น  
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are additional agenda items to be considered other than those specified above, the proxy 
may use the Supplement to Proxy Form C as attached.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

SUPPLEMENT TO PROXY FORM C 
Grant of proxy as a shareholder of NSL Foods Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกัด (มหำชน) ในวันศุกรท์ี่ 22 
เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. โดยกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส  ์(e-AGM) ภำยใตพ้ระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุ
ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มำตรฐำนกำรรกัษำควำม
มั่นคงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑอ์ื่นที่เก่ียวขอ้ง หรือที่จะพึงเล่ือนไป ในวนั 
เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held 
on Friday, April 22, 2022, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency 
Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, 
re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related 
laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  
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 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 

 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes
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 วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda Item    Re:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems fit.  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes  

 วำระท่ี    เรื่อง พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ)  
Agenda Item   To consider and approve the appointment of directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ         
Name of director        

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes  

ชื่อกรรมการ         
Name of director        

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes 
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ชื่อกรรมการ         
Name of director        

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes  

ชื่อกรรมการ         
Name of director        

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes  

ชื่อกรรมการ         
Name of director        

 เห็นดว้ย       เสียง 

Approve with     votes 

 ไม่เห็นดว้ย     เสียง 

Disapprove with     votes 

 งดออกเสียง      เสียง 

Abstain with     votes  
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รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  

อายุ   69 ปี  

ทีอ่ยู่  55/22 ม. 3 ถ.บางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต.ล าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี 11110 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพเิศษในทกุวาระ  

 
2. นางพรรณนิภา รอดวรรณะ 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

อายุ   68 ปี  

ทีอ่ยู่  55/22 ม. 3 ถ.บางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต.ล าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี 11110 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพเิศษในทกุวาระ  

 
3. นายชัยวุฒิ จ านงสุทธเสถียร 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

อายุ   44 ปี  

ทีอ่ยู่  55/22 ม. 3 ถ.บางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต.ล าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี 11110 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

 มีส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระท่ี 5 เนื่องจากเป็นกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

 

4. นายอาณาจักร ลิม้ไพรสันต ์

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

อายุ   37 ปี  

ทีอ่ยู่  55/22 ม. 3 ถ.บางบวัทอง-สะพานนนทบรุี (345) ต.ล าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี 11110 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม 

 มีส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระท่ี 5 เนื่องจากเป็นกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
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วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                          Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้..........................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง.................................................... 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of NSL Foods Public Company Limited 

                     โดยถือหุ้นรวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุ้น 

                      Holding the total amount of                                                                               shares  

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  

                (..........................................................) 

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of NSL Foods Public Company Limited 

 
 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  
                         I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail        Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 วิธีการเขา้ร่วมประชุม ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 
                        Please submit the required document per an attachment 5 by 12 April 2022 
                 (5)  เม่ือไดรั้บการยืนยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอเีมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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ข้อบังคับของบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

หมวดที ่5 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้  (5) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ
กรรมการของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียง  
ชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  (1/3) ของ
จ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได  ้

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน  
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 
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(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่  
ใบลาออกไปถึงบรษิัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได้ 

ขอ้ 20. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง  
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ย
กว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่ง
มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผู้
นั้นจะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้ับเบีย้เลีย้งและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ
บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

ขอ้ 27. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือเขา้
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนั
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเขา้ท าเพื่อประโยชนต์นเอง หรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้ 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
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ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้หนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ
กันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั
นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วนั 

ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด  
ในราชอาณาจกัรตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
เขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะ
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ 
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รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธาน
ในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  
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(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่น ๆ 
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แบบค ำถำมส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมวันศุกรท์ี ่22 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. 

เรียน  เลขานกุารบรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ขา้พเจา้ ............................................................................................. 

กรณาุท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง (   ) 

(   ) ผูถื้อหุน้ บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

(   ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ............................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ บริษัท  
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

มีค าถามเก่ียวกบัวาระต่าง ๆ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ดงันี ้

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

   ลงนาม................................................................................ผูเ้ขา้รว่ม 

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565  
เวลา17.00 น. 

- ทางอเีมล ์ir@nslfoods.com 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดต่อ: 

- ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์0-2585-8520-1 ต่อ 1010 หรือ 06-3474-9162 
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ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้
และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท้่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 โดยค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้(ค าบอกกล่าว) จะครอบคลมุถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้
งาน เปิดเผยและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนของผู้ถือหุน้ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะไดท้ั้ง
ทางตรง และ/หรือ ทางออ้ม มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ข้อมูลบุคคลทีบ่ริษัท เก็บรวบรวม 

 บรษิัทจะรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลโดยตรงจากผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ และจากบรษิัท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทใหท้ าหนา้ที่นายทะเบียนหุน้ของบริษัท โดยขอ้มูล
ส่วนบคุคลประกอบดว้ย 

 1.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สญัชาติ  
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวีดีโอการประชมุ 

 1.2 ขอ้มลูเพื่อการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

2. วัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม กำรใช้งำน และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ การเรียก จัดให้มี และด าเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการ
ก าหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุ รวมถึงการจดัท ารายงานการประชมุ 

3. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภำยนอก 

 บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับกรณีขอ้ 2 รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงที่
ปรกึษาในการจดัประชมุ  

4. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง
รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลให้
ถกูตอ้งสิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหโ้อน
ขอ้มลูส่วนบคุคลตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชง้าน หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน 
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5. ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทจะเก็บรกัษาส่วนบุคคลตามขอ้ 1. ตลอดระยะเวลาตามที่บริษัท สามารถเก็บได ้หรือมีหนา้ที่ตอ้งจดัเก็บ
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ตามความจ าเป็น เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2. 

6. กำรติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 

 บรษิัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน)  

 เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบวัทอง- สะพานนนทบรุี (345) ต าบลล าโพ  

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110 

โทรศพัท ์0-2525-8520-1 ต่อ 1010 

 

 


