
- Attachment 5 - 
 

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   



 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 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 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held 
on 26 April 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. 


