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1/9 Nusasiri Public Company Limited 
 

 
(Baht 20 revenue stamp)  
 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy Form (A) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้   เขยีนที'____________________________________________ 
Shareholder’s Registration No.   Written at 
   วันที'_______เดือน______________________พ.ศ. ________ 
  Date          Month                              Year 
  
(1) ขา้พเจา้ 
  I/We 
 อยู่บา้นเลขที' สัญชาต ิ
 Address Nationality 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ณศุาศิริ จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of  Nusasiri Public Company Limited (“The Company”) 
  
 โดยถือหุน้จาํนวนทัSงสิSนรวม หุน้             และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสียง ดงันีS
 Holding the total amount of shares  with the voting rights or    votes as follows: 
  
 � หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 
  Ordinary share shares with the voting rights or votes 
  
 � หุน้บริุมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 
      Preferred share shares with the voting rights or votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 

   �1. ชื'อ อาย ุ  ปี    อยู่บา้นเลขที'   
    Name age        years, residing at 
   ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต                                                
.   Road                                  Sub-district District 
   จังหวัด                         รหัสไปรษณีย ์        หรือ 
   Province                 Postal Code       or 
  

                                                                �2. ชื'อ     นายสมคิด  ศริ                 อาย ุ 61 ปี    อยู่บา้นเลขที'    224/73     . 
   Name  Mr. Somkid Sari                                 age   61  years, residing at  224/73     
   ถนน       จรัญสนทิวงศ ์ ตาํบล/แขวง     บางยี'ขนั อาํเภอ/เขต    บางพลดั            .  
   Road       Jaransanitwong Sub-district Bang Yi Khan  District  Bang Phlat          
   จังหวัด    กรงุเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย ์   10700                         
   Province   Bangkok           Postal Code       10700    
 

          �3. ชื'อ     พ.ต.อ.ศักดิtรพี เพียวพนชิ                      อาย ุ 48 ปี อยู่บา้นเลขที'    3212                 .

   Name Mr. Sakrapi Piewpanich  age   48  years, residing at   3212    
   ถนน             -   ตาํบล/แขวง  สาํโรงเหนอื อาํเภอ/เขต       เมือง       
   Road             -        Sub-district  Samrong Nua  District Muang Samut Prakarn        
   จังหวัด     สมทุรปราการ รหัสไปรษณีย ์ 10270      
   Province    Samut Prakarn         Postal Code    10270    
 
 
 คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื'อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
2560 ในวันศกุร ์ที' 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล หอ้งบอลลร์มู A (ชัSน 15) เลขที' 9 ถนนศรีนครินทร ์แขวงบางนา เขตบาง
นา กรงุเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื'อนไปในวัน เวลา และสถานที'อื'นดว้ย 
  Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2017 to be held on Friday, April 28, 2017, at 13.00 hrs., at Maple Hotel, Ballroom A (15th floor), No. 9 Srinakarin Road. Bangna, Bangna, Bangkok 
10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
 
  

กรณีเลือกขอ้ 2. หรือ 3.  

กรณุาทาํเครื'องหมาย � ที' � 2. หรือ 3. 
If you make proxy by choosing no. 2 or 3, 

please mark � at � 2 or 3. 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

กรณีเลือกขอ้ 1.  
กรณุาระบชืุ'อผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing no. 1,            

please mark � at � 1. and give the detail 
of proxy holder. 
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  กิจการใดที'ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุเวน้แตก่รณีที'ผูรั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที'ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนว่า ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
   Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the 
Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects. 
 
 
   ลงชื'อ/Signed ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 
                              (......................................................................) 
 
 
   ลงชื'อ/Signed ...................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                              (......................................................................) 
 
 
  ลงชื'อ/Signed ...................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                               (......................................................................) 
 
 
  ลงชื'อ/Signed ..................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                               (.....................................................................) 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 

ผูถื้อหุน้ที'มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉันทะหลายคนเพื'อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  The number of share may not be divided to more than one 
proxy holder in order to divide the vote. 
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(Baht 20 revenue stamp))  
 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  
Proxy Form (B)  

  
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้   เขยีนที'____________________________________________ 
Shareholder’s Registration No.   Written at 
   วันที'_______เดือน______________________พ.ศ. ________ 
  Date          Month                              Year 
  
(1) ขา้พเจา้ 
  I/We 
 อยู่บา้นเลขที' สัญชาต ิ
 Address Nationality 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษทั ณศุาศิริ จํากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of  Nusasiri Public Company Limited  (“The Company”) 
  
 โดยถือหุน้จาํนวนทัSงสิSนรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันีS 
 Holding the total amount of shares with the voting rights or votes as follows: 
  
 � หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 
  Ordinary share shares with the voting rights or votes 
  
 � หุน้บริุมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 
      Preferred share shares with the voting rights or votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 
 �1.  ชื'อ อาย ุ  ปี    อยู่บา้นเลขที'                     . 
   Name age        years, residing at 
   ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต                 
.   Road                                Sub-district District 
   จังหวัด                         รหัสไปรษณีย ์        หรือ 
   Province                Postal Code       or 
 

   �2. ชื'อ     นายสมคิด  ศริ                 อาย ุ 61 ปี    อยู่บา้นเลขที'    224/73     . 
   Name  Mr. Somkid Sari                                 age   61  years, residing at  224/73     
   ถนน       จรัญสนทิวงศ ์ ตาํบล/แขวง     บางยี'ขนั อาํเภอ/เขต    บางพลดั            .  
   Road       Jaransanitwong Sub-district Bang Yi Khan  District  Bang Phlat          
   จังหวัด    กรงุเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย ์   10700                         
   Province   Bangkok           Postal Code       10700    
 

          �3. ชื'อ     พ.ต.อ.ศักดิtรพี เพียวพนชิ                      อาย ุ 48 ปี อยู่บา้นเลขที'    3212                 .

   Name Mr. Sakrapi Piewpanich  age   48  years, residing at   3212    
   ถนน             -   ตาํบล/แขวง  สาํโรงเหนอื อาํเภอ/เขต       เมือง       
   Road             -        Sub-district  Samrong Nua  District Muang Samut Prakarn        
   จังหวัด     สมทุรปราการ รหัสไปรษณีย ์ 10270      
   Province    Samut Prakarn         Postal Code    10270    
                 
 คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื'อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
2560 ในวันศกุร ์ที' 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล หอ้งบอลลร์มู A (ชัSน 15) เลขที' 9 ถนนศรีนครินทร ์แขวงบางนา เขตบาง
นา กรงุเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื'อนไปในวัน เวลา และสถานที'อื'นดว้ย 
  Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2017 to be held on Friday, April 28, 2017, at 13.00 hrs., at Maple Hotel, Ballroom A(15th floor), No. 9 Srinakarin Road. Bangna, Bangna, Bangkok 
10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
         
 
 
 
 

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี �มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

กรณีเลือกขอ้ 1.  
กรณุาระบชืุ'อผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing no. 1,            

please mark � at � 1. and give the detail 
of proxy holder. 
 

กรณีเลือกขอ้ 2. หรือ 3.  

กรณุาทาํเครื'องหมาย � ที' � 2. หรือ 3. 
If you make proxy by choosing no. 2 or 3, 

please mark � at � 2 or 3. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัSงนีS ดงันีS 
  I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 
  �วาระทีH  1     พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ ประจําปี 2559 ซึHงประชมุเมืHอวนัทีH 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
               Agenda 1       To consider approval of affirming the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016  
  held on 29 April, 2016. 
                                     � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 �  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
  (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH  2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ และพิจารณาอนมุติัรายงานประจําปี 2559 
  Agenda 2      To acknowledge the Company’s operating results and approve the Annual Report of the year 2016. 
  � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
                   � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
      (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
   �วาระทีH  3      พิจารณาอนมุติังบการเงิน ประจําปี 2559 สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิdนสดุ ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
  ซึHงผา่นการตรวจสอบของผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 
 Agenda 3       To consider and approve the audited statement of financial position and statement of income for the fiscal year  
   ended as at 31 December 2016. 
    � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
        (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
   � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
         (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH 4        พิจารณาและอนมุติัการงดจดัสรรเงินกําไร เพืHอเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สําหรบัผล 
   การดําเนินงานของบริษทั สําหรบัปีบญัชีสิdนสดุ ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
                Agenda  4      To consider and approve suspension of the non-allocation of the profit. To the legal reserve and the  
  non-payment of dividend in respect of the operating results for the fiscal year ended as at 31 December 2016. 
  � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
   (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH  5       พิจารณาเลือกตัdงกรรมการแทนกรรมการทีHตอ้งออกตามวาระ 
  Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation.           

   � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
   (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �   การแตง่ตัSงกรรมการทัSงชดุ/Appointment of all directors 
 � เห็นดว้ย / Approve � ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove � งดออกเสียง / Abstain 
                                         �  การแตง่ตัSงกรรมการเป็นรายบคุคล/Appointment of certain directors 
 1.  นายประดิษฐ  ศวัสตนานนท ์/ Mr. Pradit  Sawattananond 
       � เห็นดว้ย / Approve � ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove � งดออกเสียง / Abstain 
 2.  นายมานพ ถนอมกิตติ / Mr. Manop  Thanomkitti 
    � เห็นดว้ย / Approve � ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove � งดออกเสียง / Abstain 
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 �วาระทีH   6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2560 
 Agenda 6 To consider the directors’ remuneration for 2017. 
  � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
            (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
   �วาระทีH   7 พิจารณาแต่งตัdงและกําหนดค่าตอบแทนผ ูส้อบบญัชีสําหรบัปี 2560 
   Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their remuneration for 2017. 
 � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
  (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
  �วาระทีH   8 พิจารณาอนมุติัยกเลิกจดัสรรห ุน้สามญัเพิHมทนุเดิม จํานวน 1,296,754,989 ห ุน้ เพืHอรองรบัการเพิHมทนุแบบ 

มอบอํานาจทัHวไป (General Mandate) จํานวน 690,000,000 ห ุน้ และยกเลิกจดัสรรห ุน้สามญัเพิHมทนุเดิม เพืHอการ
ใชส้ิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิการซืdอห ุน้สามญัของบริษทัฯ ครัdงทีH 1 (NUSA-W1) จํานวน 606,754,989 ห ุน้ รวม 
1,296,754,989 ห ุน้ 

 Agenda 8 To consider and approve the cancellation of allotment of ordinary shares of 1,296,754,989 shares. To support  
the capital increase General Mandate of 690,000,000 shares, cancellation of allotment of ordinary shares to 
the exercise of warrants to purchase common shares of the Company (NUSA-W1) of 606,754,989 shares 
totalling 1,296,754,989 shares. 

 � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
    (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH   9 พิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม จํานวน 10,380,717,764 ห ุน้ ใหเ้หลือทนุจด 

ทะเบียน จํานวน 9,083 ,962 ,775 ห ุน้ โดยวิธีการตดัห ุน้สามญัจดทะเบียนทีHสํารองไว ้เพืHอรองรบัการออกห ุน้เพิHมทนุ
แบบมอบอํานาจทัHวไป (General Mandate) จํานวน 690,000,000 ห ุน้ และโดยวิธีการตดัห ุน้สามญัจดทะเบียนทีH
สํารองไว้เพืHอการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิการซืdอห ุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัdงทีH 1 (NUSA-W1) จํานวน 
606,754,989 ห ุน้ รวม 1,296,754,989 ห ุน้  

 Agenda 9 To consider and approve that the reduction of the Company’s registered capital from the original capital of  
10,380,717,764 shares the remaining share capital of 9,083,962,775 shares. By the way, cut ordinary 
shares reserved to support the capital increase by General Mandate of 690,000,000 shares and By the way, 
cut ordinary shares reserved for the exercise of warrants to purchase common shares of the Company (NUSA–
W1) of 606,754,989 shares totalling 1,296,754,989 shares. 

 �  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
   (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH   10 พิจารณาอนมุติัแกไ้ขเพิHมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ เพืHอใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 
 Agenda 10 To consider the amendment to clause 4. of the Company’s memorandum of association to reflect the capital  
   decrease. 
  �  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  �  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
   (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
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 �วาระทีH   11 พิจารณาอนมุติัเพิHมทนุจดทะเบียนใหมข่องบริษทัฯ จํานวน 690,000,000 ห ุน้ จากทนุจดทะเบียนหลงัลดทนุ  

จํานวน 9,083,962,775 ห ุน้ เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จํานวน 9,773,962,775 ห ุน้ โดยการออกห ุน้สามญั
เพิHมทนุใหม่ จํานวน 690,000,000 ห ุน้ มลูค่าทีHตราไว ้ห ุน้ละ 1.00 บาท เพืHอรองรบัการเพิHมทนุแบบมอบ
อํานาจทัHวไป (General Mandate) 

 Agenda 11 To consider and approve the increase in the Company’s registered capital of 690,000,000 new ordinary shares 
from the authorized capital of the company after the share capital reduction in the number of 
9,083,962,775 shares to 9,773,962,775 shares by issuing new ordinary shares of 690,000,000 shares 
at par value of 1.00 baht per share. To support the capital increase by General Mandate. 

  � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
  (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH  12 พิจารณาอนมุติัแกไ้ขเพิHมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษทัเพืHอใหส้อดคลอ้งกบัการเพิHมทนุจด 
   ทะเบียนของบริษทั 
 Agenda 12 To consider the amendment to clause 4. of the Company’s memorandum of association to reflect the  
   capital  increased. 
  � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
      (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH  13 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรห ุน้สามญัเพิHมทนุใหม ่จํานวน 690,000,000 ห ุน้ มลูค่าทีHตราไวห้ ุน้ละ 1.00 บาท  
    ภายใตก้ารเพิHมทนุแบบมอบอํานาจทัHวไป (General Mandate) 
 Agenda 13 To consider and approve the allotment of 690,000,000 new ordinary shares at par value of 1.00 baht to  
   support the capital increase by General Mandate. 
  �  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
   (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH  14  พิจารณาอนมุติัใหอ้อกและเสนอขายห ุน้ก ู ้(Bonds) ใหแ้กผ่ ูล้งทนุในประเทศ เพิHมเติม จํานวน 3,000,000,000  
   บาท รวมเป็น 6,000,000,000 บาท 
 Agenda 14 To consider and approve the issuance and offering bill of exchange and/or debenture of not exceeding  
   THB 3,000 million, totalling 6,000 million. 
   � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS  
     (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 �วาระทีH  15  พิจารณาเรืHองอืHน  ๆ(ถา้มี) 
  Agenda 15 To consider other issues (if any). 
  � (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
    (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
  � (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS  
     (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove �  งดออกเสียง / Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที'ไมเ่ป็นไปตามที'ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีS ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัSนไมถ่กูตอ้งและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 Should neither the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our 
vote as a shareholder. 
 
(6) ในกรณีที'ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที'ที'ประชมุพิจารณาหรือลงมติในเรื'อง
ใดนอกเหนอืจากเรื'องที'ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที'มีการแกไ้ขเปลี'ยนแปลงหรือเพิ'มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
 In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any 
matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf 
as he/she may deem appropriate in all respect. 
 
 กิจการใดที'ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที'ผูรั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที'ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือน
ว่า ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy 
Form, shall be deemed our actions in all respects. 
 
 
 ลงชื'อ/Signed ......................................................... ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 
                        (.......................................................) 
 
 
 ลงชื'อ/Signed ......................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                        (.......................................................) 
 
 
 ลงชื'อ/Signed ......................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                        (.......................................................) 
 
 
 ลงชื'อ/Signed ......................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                        (.......................................................) 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถื้อหุน้ที'มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉันทะหลายคนเพื'อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
  The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  The number of share may not be divided to more than one 
proxy holder in order to divide the vote. 
2. ในกรณีที'มีวาระที'จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที'ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ'มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ตามแนบ 
 In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex to this proxy 
form (B). 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ข. 

The Annex of Proxy Form B. 
 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ณศุาศิริ จํากดั (มหาชน) 
 The proxy on behalf of the shareholder of Nusasiri Public Company Limited. 
 
  คนหนึ'งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื'อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560  
ในวันศกุร ์ ที' 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล หอ้งบอลลร์มู A (ชัSน 15) เลขที' 9 ถนนศรีนครินทร ์ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรงุเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื'อนไปในวัน เวลา และสถานที'อื'นดว้ย 
   Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2017 to be held on Friday, April 28, 2017, at 13.00 hrs., at Maple Hotel, Ballroom A(15th floor), No. 9 Srinakarin Road. Bangna, Bangna, Bangkok 
10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 
� วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 

   Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
   � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
      (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
        � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
 
  � วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
  Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
    � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
     (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
       � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
   (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 � วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
   Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
    � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
     (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
       � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
 (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
 

� วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
  Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
    � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
     (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
 (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
 

� วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
   Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
    � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
      (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
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 � วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
   Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
    � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
     (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
 (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 � วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
 Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
    � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
 (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 � วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
 Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
    �  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
     (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
   (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
  �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
 

� วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
 Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
 � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
      (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
 (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 
 
 � วาระทีH ............... เรืHอง……………………………………………………………......................................................................………………… ....... 
  Agenda …….... Subject: ………………………………………………………………......................................................................………………… 
    � (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที'เห็นสมควร 
   (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
 � (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีS 
 (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 �  เห็นดว้ย / Approve �  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  �  งดออกเสียง / Abstain 


