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เลขทะเบียนผูถือหุน         (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

Shareholders’ Registration No.         (Duty Stamp 20฿) 

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

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน/For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 
 

       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 

 
 

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ................................................................................... 
 as a custodian for   

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

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

 

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 และสถานท่ีอื่นดวย 
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. 

 

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

 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 authorize my/our proxy to vote by using all shares held with voting rights 
 

 มอบฉันทะบางสวน คือ หุนสามัญ…………..หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…………..เสียง 
partially authorize my/our proxy to vote by using   ordinary shares held with   voting rights 

 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด………………เสียง 
 total voting rights are  votes 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 
 Agenda 1 Subject: To certify the Minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 
 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 2014 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
         Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the Company’s Financial Statements for the financial year ended 

31 December 2014 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 
 Agenda 4 Subject: To consider and approve the appointment of auditor and auditors' fees for the year 2015 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2557 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ

อนุมัติงดจายเงินปนผล 
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the allocation of net profit for the year 2014 as statutory reserve 

and no dividends payment 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ 
 Agenda 6 Subject: To consider and elect directors to replace those due to retire by rotation 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 

    การเลือกต้ังกรรมการท้ังหมดซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระท้ังชุด 
          Election of those retired directors  
     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove         Abstain 
     การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
          Election of certain director: 

1. นายโชติพล เตชะไกรศรี Mr. Chotipol Techakraisri 
     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove         Abstain 
   2. นายสรพจน เตชะไกรศรี  Mr. Sorapoj Techakraisri 

     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove         Abstain 
   3. นายประเสริฐ ภัทรดิลก   Mr. Prasert Patradhilok 

     เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
                Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 
 Agenda 7 Subject: To consider and approve directors' remunerations for the year 2015 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด รวมถึงการรับ

โอนสิทธิการรับชําระหน้ีเงินกูยืมที่คางชําระ และเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุน และ

สัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการรับโอนสิทธิการรับชําระหน้ีเงินกูยืมที่คางชําระ 
 Agenda 8 Subject: To consider and approve the acquisition of shares of D&D Thailand including the 

assignment of the rights to receive a repayment of outstanding loan  and approve the 
execution of the shares sale and purchase agreement and any agreements in relation to the 
assignment of the rights to receive a repayment of outstanding loan 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
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  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาอนุ มั ติการลดทุนจดทะเบียนของบ ริษัทฯ  จากเ ดิมทุนจดทะเ บียน 

3,196,988,170 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 2,596,988,170 บาท โดยวิธีตัดหุนจด

ทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายรวมทั้งส้ิน 600,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 

บาท 
 Agenda 9 Subject: To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company from Baht 

3,196,988,170 to Baht 2,596,988,170 by removing 600,000,000 authorized but unissued 
shares with a par value of Baht 1 per share 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 Agenda 10 Subject: To consider and approve the amendment Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association in order to be in line with the capital reduction 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 

 ระเบียบวาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน  664,690,027  บาท จาก

เดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 2,596,988,170 บาท รวมเปนจํานวน 3,261,678,197 บาท 

โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 664,690,027 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 Agenda 11 Subject: To consider and approve the increase of the registered capital of the Company in an amount 

of Baht 664,690,027, from the existing registered capital of Baht 2,596,988,170 to Baht 
3,261,678,197 by issuing the newly issued ordinary shares in an amount of 664,690,027 
shares, with a par value of Baht 1 per share 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
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  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 

 ระเบียบวาระท่ี 12 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 Agenda 12 Subject: To consider and approve the amendment Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association in order to be in line with the capital increase 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 

 ระเบียบวาระท่ี 13 เร่ือง พิจารณาอนุ มั ติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private 

Placement) 
 Agenda 13 Subject: To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to specific 

person under Private Placement 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
  

 ระเบียบวาระท่ี 14 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 
 Agenda 14 Subject: To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares by General 

Mandate to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering) 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี 15 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ  ภายในวงเ งินไม เ กิน 

5,000,000,000 บาท (หาพันลานบาท) 
 Agenda 15 Subject: To consider and approve the Company to issue and offer debentures within an amount not 

more than Baht 5,000,000,000 (Baht five billion) 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 16 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 Agenda 16 Subject:  To consider other matters (if any) 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
         Approve         Disapprove         Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนน

เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 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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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 

 

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

        (      ) 
 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
        (      ) 

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

     (      ) 
 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
     (      ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตนผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ

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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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 The proxy is granted by a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรม

ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขท่ี 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นดวย 
At 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. 

     
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 

 

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

 

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

        (      ) 

 

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

        (      ) 

 

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

     (      ) 

 

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

     (      ) 


