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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form (A) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น   เขียนที�____________________________________________ 
Shareholder’s Registration No.   Written at 
   วนัที�_______เดือน______________________พ.ศ. ________ 
  Date             Month                                         Year 
  
(1)   ข้าพเจ้า 
  I/We 
 อยู่บ้านเลขที� สญัชาต ิ
 Address Nationality 
 
(2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)           (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Nusasiri Public Company Limited       (“The Company”) 
  
 โดยถือหุ้นจํานวนทั Nงสิ Nนรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี N 
 Holding the total amount of  shares with the voting rights 
or votes as follows: 
  
 � หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 Ordinary share shares with the voting rights or votes 
  
 � หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
     Preferred share shares with the voting rights or votes 
 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 Hereby appoint 
          � 1. ชื�อ           อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที�                      
.     Name  age             years, residing at 
   ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต                           . 
   Road                                     Sub-district        District 
   จงัหวดั                           รหสัไปรษณีย์         หรือ 
   Province               Postal Code       or 
  
                                                                               � 2. ชื�อ                     นายณรงค์ชยั  สถานพุงษ์  อาย ุ   74    ปี    อยู่บ้านเลขที�     152          .
             Name              Mr.Narongchai Satanupong          age     74     years, residing at      152 
   ถนน        พหลโยธิน           ตําบล/แขวง       จนัทร์เกษม อําเภอ/เขต                จตจุกัร    .  
   Road      Phahonyothin             Sub-district        Chankasem       District          Chatuchak 
   จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย์         10900          
   Province       Bangkok        Postal Code            10900 
 
          � 3. ชื�อ                     นายสรุศกัดิl  นาคสวสัดิl  อาย ุ    69    ปีอยู่บ้านเลขที�       4__                 
.       Name                Mr.Surasak Narkswas age     69    years, residing at       4 
   ถนน             รามอินทรา    ตําบล/แขวง     ทา่แร้ง___อําเภอ/เขต             บางเขน______ 
   Road             Ram-Intra         Sub-district         Tah-Raeng     District     Bang Khen 
   จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์         10230      
   Province        Bangkok          Postal Code            10230 
 
  

กรณีเลือกขอ้ 2. หรือ 3.  

กรุณาทาํเครื�องหมาย � ที� � 2. หรือ 3. 

If you make proxy by choosing no. 2 or 3, 

please mark � at � 2 or 3. 

กรณีเลือกขอ้ 1.  

กรุณาระบุชื�อผูรั้บมอบอาํนาจ 

If you make proxy by choosing no. 1,            

please mark � at � 1. and give the detail 

of proxy holder. 

 

Attachment 5 
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 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Nงที�  1/ 2558  
ในวนัพฤหสับดี ที� 22 ตลุาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั�น ห้องบุษราคมั (ชั Nน 32) เลขที� 10/1 ซอยสขุุมวิท 20 ถนนสขุุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
 Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
No. 1/2015 to be held on Thursday, October 22, 2015, at 13.00 hrs., at The Windsor Suite Hotel and Convention, Budsarakham room, 32th Floor, 10/1  
Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
 
  
 
  กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้า
ได้กระทําเองทกุประการ 
  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 ........................................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                              (......................................................................) 
 
   ลงชื�อ/Signed ...................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                              (......................................................................) 
 
  ลงชื�อ/Signed ...................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                       (......................................................................) 
 
  ลงชื�อ/Signed ..................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                       (.....................................................................) 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 

ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลาย
คนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


