
แบบ ก 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 
วนัที ่........................................................................  
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/……….) ..................................................... อยู่บา้นเลขที ่...............................................  
ถนน ..................................... ต าบล/แขวง .....................................อ าเภอ/เขต.................................................
จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย์ .................. โทรศพัท์ (บ้าน/ท างาน) ............................................ 
(มอืถอื).................................... โทรสาร.................................อเีมล .....................................................................  
เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่....................... ทะเบยีนหุน้เลขที ่..........................  
รวมจ านวน ..................................... หุน้  
 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคเ์สนอระเบยีบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ดงันี้  
เรื่องทีเ่สนอ: ............................................................................................................................................................. 

 เพื่อพจิารณา  เพื่อทราบ  
.................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................…… 
วตัถุประสงค/์เหตุผลทีเ่สนอ:  
.................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................…… 
รายละเอยีด/เอกสารแนบเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทีไ่ดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้าจ านวน ..................... หน้า  
[กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระการประชุมตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.1 (3)]  
 
ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................. ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  
ของบรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) อยู่บา้นเลขที ่............................... ถนน ...............................................  
ต าบล/แขวง ..........................................อ าเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ..................................................  
รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์(บา้น/ท างาน) .................................... (มอืถอื) ..............................................  
โทรสาร ............................. อเีมล ............................................................................ เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจาก
ขา้พเจา้ในการตดิต่อกบับรษิทัฯ แทนขา้พเจา้  
 
ค ารบัรอง: ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระพร้อมทัง้เอกสารและ 
หลกัฐานประกอบทัง้หมดถูกตอ้งทุกประการ  

 
 

ลงชื่อ ................................................................... ผูถ้อืหุน้ 
(...................................................................) 
วนัท่ี ........................................................... 

 

  



แบบ ข 
แบบเสนอช่ือกรรมการส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

 
วนัที ่........................................................................  
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/……….) ..................................................... อยู่บา้นเลขที.่..............................................  
ถนน ..................................... ต าบล/แขวง .....................................อ าเภอ/เขต.................................................
จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย์ .................. โทรศพัท์ (บ้าน/ท างาน) ............................................ 
(มอืถอื).................................... โทรสาร.................................อเีมล ..................................................................... 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่....................... ทะเบยีนหุน้เลขที ่..........................  
รวมจ านวน ..................................... หุน้  
 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/…….) ....................................................................................  
เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 
โดยบุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดและมหีลกัฐานการใหค้วาม
ยนิยอมของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการพร้อมทัง้ขอ้มูลและเอกสารประกอบการพจิารณาด้ านคุณสมบตัิ
ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ซึง่ไดล้งชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้าจ านวน ..................... หน้า  
เหตุผลทีเ่สนอเพื่อประกอบการพจิารณา:  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
[กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายเสนอชื่อกรรมการตามหลกัเกณฑข์อ้ 5.1 (3)]  
 
ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................. ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  
ของบรษิทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) อยู่บา้นเลขที ่............................... ถนน ...............................................  
ต าบล/แขวง ..........................................อ าเภอ/เขต .................................... จงัหวดั ..................................................  
รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์(บา้น/ท างาน) .................................... (มอืถอื) ..............................................  
โทรสาร ............................. อเีมล ............................................................................ เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจาก
ขา้พเจา้ในการตดิต่อกบับรษิทัฯ แทนขา้พเจา้  
 
ค ารบัรอง: ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัพรอ้มทัง้เอกสารและ
หลกัฐานประกอบทัง้หมดถูกตอ้งทุกประการและยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้  จงึลง
ลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
 

ลงชื่อ .................................................................... ผูถ้อืหุน้ 
(...................................................................) 
วนัท่ี ............................................................ 

  



 
 

รปูถ่าย 

แบบ ค (หน้า 1) 
แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) .......................................................................................................  
(ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................  
วนั/เดอืน/ปีเกดิ .................................................. อาย ุ................ ปี เพศ ............................  
สญัชาต ิ..........................................ทีอ่ยู่ปัจจุบนัเลขที ่......................................ถนน................................................. 
ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ....................................………….........................… 
จงัหวดั ........................................................ รหสัไปรษณีย ์...............................  
โทรศพัท ์(บา้น/ท างาน) ............................... (มอืถอื) ............................ โทรสาร ....................................  
อเีมล ..................................................................................................  
การถือหุ้น บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่.......................... ทะเบยีนหุน้เลขที ่.........................  
รวมจ านวน ...................................... หุน้  
 
สถานภาพการสมรส  
คู่สมรสชื่อ .......................................................................... ถอืหุน้บรษิทัฯ จ านวน ................................... หุน้  
บุตรจ านวน ................... คนคอื  
1. ……………………………………………… อาย ุ.….. ปี ถอืหุน้บรษิทัฯ จ านวน ....................... หุน้  
2. ……………………………………………… อาย ุ.….. ปี ถอืหุน้บรษิทัฯ จ านวน ....................... หุน้  
3. ……………………………………………… อาย ุ.….. ปี ถอืหุน้บรษิทัฯ จ านวน ....................... หุน้  
 
ประวติัการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานการศึกษา)  

ช่ือสถาบนั           ช่ือคณุวฒิุ /สาขาวิชา    ปีท่ีส าเรจ็  
................................................ ............................................................................ ...................................................  
................................................ ............................................................................ ................................................... 
................................................ ............................................................................ ................................................... 
 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

ช่ือหลกัสูตร    สถาบนัท่ีจดั     ปีท่ีเข้าอบรม  
................................................ ............................................................................ ...................................................  
................................................ ............................................................................ ................................................... 
................................................ ............................................................................ ................................................... 
 

 

  



แบบ ค (หน้า 2) 
แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

บริษทั เอน็เอสแอล ฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณ์ท างาน / การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในปัจจบุนั  
ช่ือหน่วยงาน   ประเภทธรุกิจ   ต าแหน่ง   ช่วงเวลา  

............................................. ............................................ ..................................... ..................……………………  

............................................. ............................................ ..................................... ..................……………………  

............................................. ............................................ ..................................... ..................……………………  
 
การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ การถอืหุน้
หรอืเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนหรอืเป็นกรรมการของบรษิทัทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบั
กจิการของบรษิทัฯ (โปรดระบุรายละเอยีด)  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
 
ค ายินยอม: ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................................ ไดร้บัทราบการ
เสนอชื่อและให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  และขอรับรองว่า
รายละเอยีดทีป่รากฏในแบบขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานทีย่ื่นมาพรอ้มนี้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นความจรงิทุกประการ  
 
 

ลงชื่อ ..................................................................... บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
(…...................................................................) 
วนัที ่.......................................................... 

 
หมายเหต ุ 
1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐาน ดงัน้ี  
1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ได้แก่ ส าเนาใบหุน้พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืหนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์หรอืหลกัฐานอื่นจาก 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอื บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
1.2 ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอื หนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งชื่อในแบบ ข. ฉบบัน้ี พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.3 ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.4 ในกรณีผูถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้ รบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง  
2. กรณีทีจ่ะเสนอชื่อกรรมการมากว่า 1 คน ใหใ้ชส้ าเนาแบบ ข. น้ี และกรอกขอ้มลูพรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อใหค้รบถว้น 
3. ขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัจะอยู่ภายใตก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทั 


