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 หนังสือมอบฉันทะ/PROXY                                                                                                                             
                                                               (สําหรับผูถือหุนตางประเทศท่ีแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเทาน้ัน)  แบบ ค./Form C 

     (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 

                                                                                                           เขียนท่ี/ Written at  ………………………………………………… 
                                                                                           วันท่ี/ Date……...…เดือน/ Month.………….....…………. พ.ศ. / Year...…........… 
                                                                                                                           
            (1) ขาพเจา (I / We) …………..........…………………………………...... สัญชาติ (Nationality).........…..…...........................….……       
อยูบานเลขท่ี (Address)…..……….....……ถนน (Road) ……….….…….............. ตําบล/แขวง (Sub-District)…….....………....……….....…… 
อําเภอ/เขต (District)……………….…...…………..จังหวัด (Province)……….......….....….....……… รหัสไปรษณีย (Postal Code)….…...........      
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) (am/ are a shareholder of Pan Asia Footwear (Public) Co., Ltd.)  
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม……………………………หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..…………………...…..…เสียง ดังน้ี 
Holding altogether                                                shares / and can cast votes equaling                                            votes as follow 
         หุนสามัญ ........................................หุน              ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .......................................เสียง               
                        Ordinary share                             shares          can cast votes equaling                                           votes 
 หุนบุริมสิทธิ......................................หุน             ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .......................................เสียง   
 Preferred share                            shares          can cast votes equaling                                           votes 
            (2) ขอมอบฉันทะให/ Hereby appoint 
 (1) ชื่อ/ Name ………………….….…..…..……….……อายุ/ age..….…ป/ years   อยูบานเลขท่ี/ Address ....................……….. 
ถนน/road………...….…..….....ตําบล/แขวง (Sub-district)………...........…..............……อําเภอ/เขต (District) ….....................…........………
จังหวัด/ Province ...…................……………รหัสไปรษณีย /Postal Code………….......… หรือ /or 
 (2) ชื่อ/ Name ….…………………..…..……..…………อายุ/ age..……ป/ years    อยูบานเลขท่ี/ Address ....................……….. 
ถนน/road………...….……......ตําบล/แขวง (Sub-district)………..............…...........……อําเภอ/เขต (District) …...............…...............………
จังหวัด /Province .....…..............……………รหัสไปรษณีย /Postal Code………….......… หรือ/or 
 (3) ชื่อ/Name ……..………………..…....………………อายุ/age..……ป/years      อยูบานเลขท่ี/ Address ....................……….. 
ถนน/road………...….….….....ตําบล/แขวง (Sub-district)……...….….....................……อําเภอ/เขต (District) ….......................….......………
จังหวัด /Province ...…................……………รหัสไปรษณีย /Postal Code………….......… 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 35 ในวันท่ี 23 
เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด 372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดวย /  anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Meeting of Shareholders No.35 on April,23,2013  at 16.00  p.m.  at The Montien Riverside Hotel, 372  Rama 3 Road, Bangklo Subdistrict,  
Bangkholeam District, Bangkok 10120  Or at any adjournment thereof in another time and place. 
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
        มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 The proxy is authorize for all shares held and entitled to vote. 
        มอบฉันทะบางสวน คือ/The proxy is authorize for certain shares as follows. 

 หุนสามัญ ........................................หุน              ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .......................................เสียง               
                         Ordinary share                             shares          can cast votes equaling                                           votes 
 หุนบุริมสิทธิ......................................หุน              ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .......................................เสียง   

 Preferred share                            shares           can cast votes equaling                                           votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด/Total entitled vote ..……….........…………...…..… เสียง/votes 
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:                                             
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      วาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 15  กุมภาพันธ  2556 
                        Agenda1. To consider and adopt the minutes of  the Extraordinary General Meeting of  Shareholders No. 1/2013   on      
                                       February 15, 2013 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

            เห็นดวย/Approve...............votes       ไมเห็นดวย/Disapprove...............votes      งดออกเสียง/Abstain...............votes 
 
  วาระท่ี 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปท่ีผานมา 
  Agenda2. Acknowledgement of the Director Report for the previous year. 
 
  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
  Agenda3.To approve the financial report 2012, ended December 31, 2012. 
                                    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

             เห็นดวย/Approve...............votes       ไมเห็นดวย/Disapprove...............votes     งดออกเสียง/Abstain...............votes 
 

  วาระท่ี 4.พิจารณางดจายเงินปนผลประจําป 2555 
  Agenda4.Consideration the cancellation of dividend payment for the year 2012. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

                            เห็นดวย/Approve...............votes       ไมเห็นดวย/Disapprove...............votes     งดออกเสียง/Abstain...............votes 
  

  วาระท่ี 5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
  Agenda5.Consideration on election of new Directors to reinstate the directors retired by rotation 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
            การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด/ Approve the appointment of all directors. 

                                 เห็นดวย/Approve...............votes     ไมเห็นดวย/Disapprove...............votes    งดออกเสียง/Abstain............votes 
                       1. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา / Mr.Boonkiet   Chokwatana 
      เห็นดวย /Approve                     ไมเห็นดวย/Disapprove          งดออกเสียง/Abstain 
       2. นายพยนต  พันธศรี  / Mr.Payont  pansri  
      เห็นดวย /Approve                     ไมเห็นดวย/Disapprove          งดออกเสียง/Abstain 
                       3. นายวิชิต  ตันติอนุนานนท / Mr.Vichit Tantianunanont 
      เห็นดวย /Approve                     ไมเห็นดวย/Disapprove          งดออกเสียง/Abstain 
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  วาระท่ี 6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
  Agenda6. Consideration on appointment of C.P.A. and settle for audit fee 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย/Approve..............votes     ไมเห็นดวย/Disapprove..............votes     งดออกเสียง/Abstain..............votes 
 
  วาระท่ี 7. พิจารณากําหนดคาตอบแทน แกคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2556 
   Agenda7. Consideration to settlement of directors Remuneration for the year 2013. 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

      เห็นดวย/Approve..............votes     ไมเห็นดวย/Disapprove..............votes    งดออกเสียง/Abstain..............votes  
 

  วาระท่ี 8. พิจารณาเรื่องอ่ืน (ถามี)  
  Agenda8. Other Consideration (if any) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

                           เห็นดวย/Approve..............votes     ไมเห็นดวย/Disapprove..............votes    งดออกเสียง/Abstain..............votes  
 
 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง
และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน/ Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 
invalid and not my voting as a shareholder. 
 (6)   ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร/ In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or 
not clearly specified 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. 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ/ Any business carried out by the 
proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
 

 
      ลงชื่อ/Signed ………………………………........……..………. ผูมอบฉันทะ/Grantor 

                                             (…………………………………………………..)   
  

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

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

        ลงชื่อ/Signed…………………………………..…..…….......…. ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                           (……….………………………………..………..)  
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หมายเหตุ/ Remarks    
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน/This Proxy Form C shall be applicable only for the shareholder listed in the share register 
book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand. 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ/The following document shall be attached with this Proxy Form 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
    Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.  

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได/he 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 many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล/In agenda regarding the appointment of new 
directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ/ In case the meeting considers in any matters other than those specified above, the grantor can be specified in the 
attached allege of the proxy form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ALONG OF PROXY FORM C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of People's Pan Asia Footwear Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 35 ในวันท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No.35 on April 23, 2013  at 16.00 p.m. at  Montien Riverside Hotel, 
No.372  Rama 3 Road, Bangklo Subdistrict,  Bangkholeam District, Bangkok 10120  or at any adjournment thereof.   
 
  วาระท่ี ......... เรื่อง............................................................................................................................................... 
   Agenda        Re  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

                                                เห็นดวย/ Approve                 ไมเห็นดวย/ Disapprove            งดออกเสียง/ Abstain 
 
  วาระท่ี ......... เรื่อง............................................................................................................................................... 
   Agenda        Re  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

                                                เห็นดวย/ Approve                 ไมเห็นดวย/ Disapprove            งดออกเสียง/ Abstain 
 
  วาระท่ี ......... เรื่อง............................................................................................................................................... 
   Agenda        Re  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

                                                เห็นดวย/ Approve                 ไมเห็นดวย/ Disapprove            งดออกเสียง/ Abstain   
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 I/ We hereby certify that the content contained in the along of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 

 
ลงลายมือชื่อ/Signed …................………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 

                                                                                ( …………………......………………………….)  
       วันท่ี/ date ......... / ............................. / .............. 
                                                                                                         
                                             ลงลายมือชื่อ/Signed …………………………………………...........…ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

                                                (…………......……….……….…………………)   
                                         วันท่ี/ date ......... / ............................. / .............. 


