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เลขทะเบียนผูถือหุน         (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

Shareholders’ Registration No.         (Duty Stamp 20฿) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก./Proxy Form A 
 

       เขียนที่/Written at.................................................... 

       วันที่/Date..........เดือน/Month................พ.ศ./B.E. 2558 
 
(1) ขาพเจา.....................................................................................................................สัญชาติ..................................... 
 I/We                                  Nationality 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย............................. 
 District     Province    Postal Code 

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ใน  ที่ทานตองการเลือก / Please mark √ in  any articles you desire. 
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 
โดยถือหุนสามัญจํานวนท้ังส้ินรวม.................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................เสียง 
Holding a total amount of                                       ordinary Share(s) and have a right to vote equal to           vote(s)  
   

(3) ขอมอบฉันทะให/hereby appoint 

  (1)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
  

  (2)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
  

  (3)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................ 
 District                 Province             Postal Code    
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
Only one of the above as/my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be 
held on 27 April 2015 as from 2.00 p.m. at Great Room, 3rd Floor, W Hotel Bangkok, no. 106, 108 North Sathorn Road, Silom Sub-district, 
Bangrak District, Bangkok or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูมอบฉันทะ/Appointer 

        (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

        (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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 may proxies for splitting votes. 


