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เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น         (ปิดอากรแสตมป์ 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. 2560 
 
(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.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................เสียง 
Holding a total amount of                                       ordinary Share(s) and have a right to vote equal to           vote(s)  
   

(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint 
  (1)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป ี
           Name                                      Age              Years 
 อยู่บ้านเลขที่........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
  
  (2)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป ี
           Name                                      Age              Years 
 อยู่บ้านเลขที่........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
  
  (3)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป ี
           Name                                      Age              Years 
 อยู่บ้านเลขที่........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์................................ 
 District                 Province             Postal Code    
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2017 
to be held on 14 December 2017 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. 
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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. 
 

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

        (      ) 
 

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

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

     (      ) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ 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. 
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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. 2560 
 
(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 60  ปี 
   Mrs. Ladda Siriwattanakosol                                    Age              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 60  ปี 
   Mr. Prasert Patradhilok                                    Age              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 54  ปี 
   Mr. Wisit Kanjanopas                                      Age              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 
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  (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  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2017 
to be held on 14 December 2017 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 Agenda 1 Subject: To consider and endorse the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 
  (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 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ านวน 320,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจ านวน 4,078,028,197 บาท เป็นจ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่
จ าหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

 Agenda 2 Subject: To consider and approve the decrease in the registered capital by THB 320,000,000, from the existing 
registered capital of THB 4,078,028,197, to THB 3,758,028,197, by cancelling the unsold shares 
remaining from the allocation of the newly-issued ordinary shares by means of a general mandate, in 
accordance with the resolution passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2016 

 
  (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 
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 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน 

 Agenda 3 Subject: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line 
with the capital decrease 

 
  (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 พิจารณาอนุมั ติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบ ริษัท ฯ จากทุนจดทะเบียนเ ดิมจ านวน 

3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนจ านวนไม่ เ กิน  13,024,619,803 หุ้ น  มูล ค่าที่ ตรา ไ ว้หุ้ น ละ  1 บาท รวมทั้ ง ส้ิ น 
13,024,619,803 บาท 

 Agenda 4 Subject: To consider and approve the increase in the registered capital from the existing registered capital of 
THB 3,758,028,197, to THB 16,782,648,000, by issuing 13,024,619,803 newly-issued ordinary shares, 
at the par value of THB 1 per share, totaling THB 13,024,619,803 

 
  (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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line 

with the capital increase 
 
  (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 
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 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 Agenda 6 Subject: To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders 
proportionate to their respective shareholding (Rights Offering),  to accommodate the exercise of rights 
of the warrants to purchase the ordinary shares of the Company and to specific investor(s) (Private 
Placement) 

 
  (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 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

 Agenda 7 Subject: To consider and approve the issuance of the warrants to purchase the newly-issued ordinary shares of 
the Company No.1 for the allocation to the existing shareholders of the Company who have subscribed 
and have been allocated the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective 
shareholding (Rights Offering) 

 
  (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 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

 Agenda 8 Subject: To consider and approve the issuance of the warrants to purchase the newly-issued ordinary shares of 
the Company No.2 for the allocation to the existing shareholders of the Company who have subscribed 
and have been allocated the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective 
shareholding (Rights Offering) 

 
  (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 
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 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 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 

     (      ) 
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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. 
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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 

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรม

ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017 to be held on 14 Decenber 2017 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. 

   
 ระเบียบวาระที่........... 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 
 
 ระเบียบวาระที่........... 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 
 ระเบียบวาระที่........... 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 
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 ระเบียบวาระที่........... 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 
 
 ระเบียบวาระที่........... 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 
     (      ) 
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เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

Shareholders’ Registration No.         (Duty Stamp 20฿) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค./Proxy Form C 
(แบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนตำ่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น/For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 
 

       เขียนที่/Written at.................................................... 
       วันที่/Date..........เดือน/Month................พ.ศ./B.E. 2560 
 
(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 

 
 

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ........................................................................ ........... 
 as a custodian for   
 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)  
   
โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ใน  ที่ท่านต้องการเลือก / Please mark √ in  any articles you desire. 
 

(2) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint 
  (1)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป ี
           Name                                      Age              Years 
 อยู่บ้านเลขที่........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
  
  (2)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป ี
           Name                                      Age              Years 
 อยู่บ้านเลขที่........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
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  (3)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป ี
           Name                                      Age              Years 
 อยู่บ้านเลขที่........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์................................ 
 District                 Province             Postal Code  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2017 

to be held on 14 December 2017 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. 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 authorize my/our proxy to vote by using all shares held with voting rights 
 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ…………..หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………..เสียง 

partially authorize my/our proxy to vote by using   ordinary shares held with   voting rights 

 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด………………เสียง 

 total voting rights are           votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้  
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 Agenda 1 Subject: To consider and endorse the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 
  (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 ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง  งดออกเสียง ................ เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ านวน 320,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 4,078,028,197 บาท เป็นจ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่
จ าหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

 Agenda 2 Subject: To consider and approve the decrease in the registered capital by THB 320,000,000, from the existing 
registered capital of THB 4,078,028,197, to THB 3,758,028,197, by cancelling the unsold shares 
remaining from the allocation of the newly-issued ordinary shares by means of a general mandate, in 
accordance with the resolution passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2016 

 
  (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 ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง ................. เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 
 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียน 
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line 

with the capital decrease 
 
  (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 ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง ................. เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 
 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมั ติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบ ริษัท ฯ จากทุนจดทะเบียนเ ดิมจ านวน 

3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนจ านวนไม่ เ กิน  13,024,619,803 หุ้ น  มูล ค่าที่ ตรา ไ ว้หุ้ น ละ  1 บาท รวมทั้ ง ส้ิ น 
13,024,619,803 บาท 

 Agenda 4 Subject: To consider and approve the increase in the registered capital from the existing registered capital of 
THB 3,758,028,197, to THB 16,782,648,000, by issuing 13,024,619,803 newly-issued ordinary shares, 
at the par value of THB 1 per share, totaling THB 13,024,619,803 

 
  (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 ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง ................. เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line 

with the capital increase 
 
  (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 ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง ................. เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 
 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 Agenda 6 Subject: To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders 
proportionate to their respective shareholding (Rights Offering),  to accommodate the exercise of rights 
of the warrants to purchase the ordinary shares of the Company and to specific investor(s) (Private 
Placement) 

 
  (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 ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง ................. เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 
 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

 Agenda 7 Subject: To consider and approve the issuance of the warrants to purchase the newly-issued ordinary shares of 
the Company No.1 for the allocation to the existing shareholders of the Company who have subscribed 
and have been allocated the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective 
shareholding (Rights Offering) 

 
  (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 ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง ................. เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

 Agenda 8 Subject: To consider and approve the issuance of the warrants to purchase the newly-issued ordinary shares of 
the Company No.2 for the allocation to the existing shareholders of the Company who have subscribed 
and have been allocated the newly-issued ordinary shares proportionate to their respective 
shareholding (Rights Offering) 

 
  (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 ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง ................. เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 
 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 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 ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง ................. เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 

(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. 
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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 ค. 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 C.  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C. 

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

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรม

ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017 to be held on 14 December 2017 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. 

   
 ระเบียบวาระที่........... 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 ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง  งดออกเสียง ................ เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 ระเบียบวาระที่........... 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 ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง  งดออกเสียง ................ เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

 ระเบียบวาระที่........... 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 ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง  งดออกเสียง ................ เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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 ระเบียบวาระที่........... 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 ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง  งดออกเสียง ................ เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 ระเบียบวาระที่........... 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 ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง  งดออกเสียง ................ เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 

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 
     (      ) 


