
หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 1  เจตนารมย ์ 

บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและโปร่งใสตำมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่อีย่ำง
เป็นรูปธรรมในกำรใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้และเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงกำรปฏิบตัติ่อผู้ถอืหุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนั ซึ่งจะช่วยกลัน่กรองใหไ้ด้ระเบยีบวำระที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัอย่ำงแทจ้รงิ และคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั  

ข้อ 2  นิยาม  

“บรษิทั” หมำยควำมว่ำ บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) “ระเบยีบวำระกำรประชุม” หมำยควำมว่ำ ระเบยีบ
วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ ดส์ จ ำกัด (มหำชน) “คณะกรรมกำร” 
หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทั เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) “กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบรษิทั 
เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ข้อ 3  คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น  

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมกำรตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้  

3.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีวหรอืหลำยรำยรวมกนักไ็ด้ จะตอ้งถอืหุน้ หรอืถอืหุน้รวมกนัไม่
น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั  

3.2 จะตอ้งถอืหุน้บรษิทั อย่ำงต่อเนื่องนับจำกวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอระเบยีบวำระกำรประชมุหรอืเสนอชื่อกรรมกำร 
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

ข้อ 4  การเสนอระเบียบวาระการประชุม  

4.1  วิธีการเสนอ  

(1)  ตอ้งเสนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้ 3  

(2)  ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 (แบบ ก.)” และส่งต้นฉบบัของ
แบบ ก. พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนทีบ่รษิทัก ำหนดอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถงึบรษิทัภำยในวนัที่  31 มกราคม 
2566 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมเีวลำเพยีงพอในกำรพจิำรณำระเบยีบวำระกำรประชุมได ้ตำมทีอ่ยู่ดงันี้  

ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั  
บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที ่55/22 หมู่ที ่3 ถนนบำงบวัทอง - สะพำนนนทบุร ี(345)  
ต ำบลล ำโพ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุร ี11110 



ทัง้นี้  ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอระเบียบวำระอย่ำงไม่ เ ป็นทำงกำรโดยส่งเอกสำรข้ำงต้นได้ที่  email address: 
ir@nslfoods.com ก่อนได ้ 

(3)  กรณีผูถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมขอ้ 3 กำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อื
หุน้ทุกรำยตอ้งกรอก “แบบ ก.” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดยีวกนั  

4.2 วิธีการพิจารณา  

1. คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบยีบวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มี
ลกัษณะดงันี้  

(1.1) เรื่องทีก่ ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (1) ไดแ้ก่  

1) เป็นเรื่องทีไ่ม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในวรรคหนึ่งของมำตรำ 89/28 (ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอื
หลำยคนซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั)  

2) เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่ำวอ้ำง โดยผูถ้อืหุน้มไิด้
แสดงถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัควำมไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่ำว  

3) เป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ ำนำจทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรใหเ้กดิผลตำมทีป่ระสงค์  
4) เป็นเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแลว้ในรอบสบิสองเดอืนทีผ่่ำนมำ 

และเรื่องดงักล่ำวได้รบัมตสินับสนุนด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่ำร้อยละสบิของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 
เว้นแต่ขอ้เทจ็จรงิในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมนีัยส ำคญัจำกขอ้เทจ็จรงิในขณะทีน่ ำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน  

5) กรณีอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  
(1.2) เรื่องทีข่ดักบักฎหมำย ประกำศ และระเบยีบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรอืหน่วยงำนทีก่ ำกบัดูแล

บรษิทั หรอืไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน)  

(1.3) เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ ำเนินกำรแลว้  
(1.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตำม

หลกัเกณฑท์ี ่บรษิทัก ำหนด  

2. เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผูพ้จิำรณำกลัน่กรองเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในเบื้องตน้ก่อน
น ำเสนอกรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้ 

3. เรื่องที่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั จะได้รบักำรบรรจุเป็นระเบยีบวำระกำรประชุมในหนังสอื
เชญิประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ พร้อมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิัท และส ำหรบัเรื่องทีไ่ม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยหรอืช่องทำงอื่นทีเ่หมำะสม และแจง้เป็นระเบยีบวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย  

  



ข้อ 5 การเสนอช่ือกรรมการ  

5.1 วิธีการเสนอ  

1. ตอ้งเสนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้ 3  

2. ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือกรรมการส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2566 (แบบ ข.)” และ “แบบ
ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ (แบบ ค.)” และส่งต้นฉบบัของแบบ ข. และแบบ ค. พร้อม
เอกสำรหลกัฐำนที่บรษิทัก ำหนดใหถ้ึงบรษิทัภำยในวนัที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อให้มเีวลำในกำรพจิำรณำกลัน่กรอง
และตรวจสอบคุณสมบตักิ่อนน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบรำยชื่อกรรมกำรทีเ่สนอชื่อเขำ้มำ ทัง้นี้
สำมำรถส่งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำง email address: ir@nslfoods.com ก่อนกไ็ด ้ 

3. กรณีผูถ้อืหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอชื่อกรรมกำร ผูถ้อืหุน้ทุกรำยตอ้งกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้
รวมส่งเป็นชุดเดยีวกนั  

5.2 วิธีการพิจารณา  

1. คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้จิำรณำบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร ซึ่งจะต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหำ้ม ดงันี้ 

(1.1) มคีุณสมบตัถิูกตอ้งและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบรษิทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิของ บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และมติ
คณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง  

(1.2) มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่ำงส ำคญัต่อธุรกจิของบรษิทั โดยจะใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำร
วำงแผนกลยุทธ์และโอกำสกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ปรบัเปลี่ยนองค์กร เพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงทศิทำงองค์กร 
(Organization Change and Development) ด้ำนเทคโนโลยี (Technology) และด้ำนกฎหมำย (Legal) โดยอำจ
พจิำรณำควำมเหมำะสมใน Skill Mix ดำ้นอื่นทีย่งัมสีดัส่วนกรรมกำรไม่มำกตำมควำมจ ำเป็นและสมควรดว้ยส่วนหนึ่ง  

(1.3) ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 3 บรษิทั  
(1.4) ไม่เป็นกรรมกำรในรฐัวสิำหกจิและหรอืนิตบิุคคลทีร่ฐัวสิำหกจิเป็นผูถ้อืหุน้เกนิกว่ำ 3 แห่ง  

2. คณะกรรมกำรบรษิทัจะเสนอรำยชื่อบุคคลทีม่คีุณวุฒ ิและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม รวมถงึมคีุณสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำม (1) ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคู่มอืกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ทีด่ ี

3. บุคคลที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะได้รบักำรบรรจุชื่อในระเบียบวำระกำรประชุม พร้อมทัง้
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร (ถำ้ม)ี  

4. บุคคลทีไ่ม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลผ่ำน
ช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืช่องทำงอื่นทีเ่หมำะสม และแจง้เป็นระเบยีบวำระเพื่อทรำบในกำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย  

 


