
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

Shareholders’ Registration No.         (Duty Stamp 20฿) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข./Proxy Form B 
 
       เขียนที่/Written at.................................................... 
       วันที่/Date..........เดือน/Month................พ.ศ./B.E. 2561 
 
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สัญชาติ..................................... 
 I/We                                  Nationality 
 อยู่บ้านเลขที่........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............................. 
 District     Province    Postal Code 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ใน    ที่ท่านต้องการเลือก / Please mark √ in  any articles you desire. 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 
โดยถือหุ้นสามัญจ านวนทั้งส้ินรวม.................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสียง 
Holding a total amount of                                       ordinary Share(s) and have a right to vote equal to           vote(s) 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint 
  (1) นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล      อายุ 61  ปี 
   Mrs. Ladda Siriwattanakosol                                    Age 61             Years 
 อยู่บ้านเลขที่ 254/236 หมู่ที่ 3  ถนน  - ต าบล/แขวง สะพานสูง  
 Residing at  254/236 Moo 3  Road   Sub-district   Saphansoong 
 อ าเภอ/เขต  สะพานสูง  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์                            หรือ 
 District  Saphansoong  Province  Bangkok                 Postal Code   or 
 
  (2) นายประเสริฐ ภัทรดิลก      อายุ 61  ปี 
   Mr. Prasert Patradhilok                                    Age 61             Years 
 อยู่บ้านเลขที่ 7/220 หมู่ที่ 6  ถนน  - ต าบล/แขวง  บ้านใหม่   
 Residing at  7/220 Moo 6  Road   Sub-district   Bann-mai 
 อ าเภอ/เขต  ปากเกร็ด   จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์                            หรือ 
 District  Pakkred   Province  Nonthaburi              Postal Code   or 
 
  (3) นายวิสิทธิ์  กาญจโนภาส      อายุ 55  ปี 
   Mr. Wisit  Kanjanopas                                    Age 55             Years 
 อยู่บ้านเลขที่ 25/8  ถนน    ซอยเย็นอากาศ 2 ต าบล/แขวง ช่องนนทรี  
 Residing at  25/8  Road    Soi Yen Akart 2  Sub-district   Chong Nonsi 
 อ าเภอ/เขต  ยานนาวา  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์                            หรือ 
 District  Yannawa   Province  Bangkok       Postal Code   or 
  
 



 

  (4)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.... .................................ปี 
           Name                                      Age              Years 
 อยู่บ้านเลขที่........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................ ................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์................................ 
 District                 Province             Postal Code  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held 
on 24 April 2018 as from 14.00 hrs. 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. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้  
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 
 Agenda 1 Subject: To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2017 
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 Agenda 2 Subject: To acknowledge the annual report and the report of the Board of Directors in relation to the 

Company's operational result for the year 2017 
 

วาระน้ีวาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 
This agenda is for acknowledgement, voting is not required. 

 
 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the Company’s Financial Statements for the financial year 2017, 

ended 31 December 2017 
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 



 

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 

 Agenda 4 Subject: To consider and approve the allocation of net profit for the year 2017 as statutory reserve and 
to consider and approve to omit the dividend payment 

 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the appointment of auditor and auditors' fees for the year 2018 
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 Agenda 6 Subject: To consider and elect the directors to replace those due to retire by rotation 
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 

    การเลือกต้ังกรรมการทั้งหมดซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้งชุด 
          Election of those retired directors  
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove         Abstain 
     การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
          Election of certain director: 

1. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก  Mr. Prasert Patradhilok 
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove         Abstain 

2. นายสรพจน์  เตชะไกรศรี Mr. Sorapoj  Techakraisri 
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove         Abstain 

3. นายโชติพล  เตชะไกรศรี Mr. Chotipol  Techakraisri 
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove         Abstain 
 



 

 วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 Agenda 7 Subject: To consider and approve directors' remunerations for the year 2018 
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 8 Subject:  Other matters (if any) 
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
         Approve         Disapprove         Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my 
voting in term of a shareholder. 

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 
  



 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting, except for the case where the proxy does not vote in accordance with the proxy form, 
shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/Signed………………………………………………………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer 
        (      ) 

 
ลงช่ือ/Signed………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

        (      ) 
 

ลงช่ือ/Signed………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
     (      ) 

 
ลงช่ือ/Signed………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental 
proxy form B. 



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 The proxy is granted by a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู 

กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2018 as from 14.00 hrs. 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. 

   
 วาระที่………………… เร่ือง .......................................................................................................  
 Agenda……………….. Subject: .......................................................................................................  
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่………………… เร่ือง .......................................................................................................  
 Agenda……………….. Subject: .......................................................................................................  
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่………………… เร่ือง .......................................................................................................  
 Agenda……………….. Subject: .......................................................................................................  
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 



 

 วาระที่………………… เร่ือง .......................................................................................................  
 Agenda……………….. Subject: .......................................................................................................  
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 วาระที่………………… เร่ือง .......................................................................................................  
 Agenda……………….. Subject: .......................................................................................................  
 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
ลงช่ือ/Signed………………………………………………………….ผู้มอบฉันทะ/Appointer 

        (      ) 
 

ลงช่ือ/Signed………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
        (      ) 

 
ลงช่ือ/Signed………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 
 

ลงช่ือ/Signed………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
     (      ) 

  


