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 หนังสือมอบฉันทะ/PROXY                                                                                                                                                                               
                                                               (ส าหรับผู้ ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเทา่นัน้)  แบบ ค./Form C 

     (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 

                                                                                                           เขียนท่ี/ Written at  ………………………………………………… 
                                                                                           วนัท่ี/ Date……...…เดือน/ Month.………….....…………. พ.ศ. / Year...…........… 
                                                                                                                           
            (1) ข้าพเจ้า (I / We) …………..........…………………………………...... สญัชาต ิ(Nationality).........…..…...........................….……       
อยู่บ้านเลขท่ี (Address)…..……….....……ถนน (Road) ……….….…….............. ต าบล/แขวง (Sub-District)…….....………....……….....…… 
อ าเภอ/เขต (District)……………….…...…………..จงัหวดั (Province)……….......….....….....……… รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)….…...........      
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แพนเอเซียฟตุแวร์ จ ากดั (มหาชน) (am/ are a shareholder of Pan Asia Footwear (Public) Co., Ltd.)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม……………………………หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ..…………………...…..…เสียง ดงันี ้
Holding altogether                                                shares / and can cast votes equaling                                            votes as follow 
         หุ้นสามญั ........................................หุ้น              ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั .......................................เสียง               
                        Ordinary share                             shares          can cast votes equaling                                           votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ......................................หุ้น             ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .......................................เสียง   
 Preferred share                            shares          can cast votes equaling                                           votes 
            (2) ขอมอบฉนัทะให้/ Hereby appoint 

 (1) ช่ือ/ Name ………………….….…..…..……….……อายุ/ age..….…ปี/ years   อยู่บ้านเลขท่ี/ Address ....................……….. 
ถนน/road………...….…..….....ต าบล/แขวง (Sub-district)………...........…..............……อ าเภอ/เขต (District) ….....................…........………
จงัหวดั/ Province ...…................……………รหสัไปรษณีย์ /Postal Code………….......… หรือ /or 
 (2) ช่ือ/ Name ….…………………..…..……..…………อายุ/ age..……ปี/ years    อยู่บ้านเลขท่ี/ Address ....................……….. 
ถนน/road………...….……......ต าบล/แขวง (Sub-district)………..............…...........……อ าเภอ/เขต (District) …...............…...............………
จงัหวดั /Province .....…..............……………รหสัไปรษณีย์ /Postal Code………….......… หรือ/or 
 (3) ช่ือ/Name ……..………………..…....………………อายุ/age..……ปี/years      อยู่บ้านเลขท่ี/ Address ....................……….. 
ถนน/road………...….….….....ต าบล/แขวง (Sub-district)……...….….....................……อ าเภอ/เขต (District) ….......................….......………
จงัหวดั /Province ...…................……………รหสัไปรษณีย์ /Postal Code………….......… 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37 ในวนัท่ี 28 
เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย /  anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 
Annual General Meeting of Shareholders No.37 on April, 28, 2015  at 16.00  p.m.  at  Chao Pra-ya  Room, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้

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

 หุ้นสามญั ........................................หุ้น              ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .......................................เสียง               
                         Ordinary share                             shares          can cast votes equaling                                           votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ......................................หุ้น              ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .......................................เสียง   

 Preferred share                            shares           can cast votes equaling                                           votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด/Total entitled vote ..……….........…………...…..… เสียง/votes 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:                                             
 
      วาระที่ 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 36 เม่ือวันที่ 22  เมษายน  2557 

                        Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General shareholders' Meeting no.36 on 22, April 2014                                                     
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            เหน็ด้วย/Approve...............votes       ไม่เหน็ด้วย/Disapprove...............votes      งดออกเสียง/Abstain...............votes 
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  วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา 
  Agenda 2.To acknowledge the report on the operating result of the Board of Directors during the previous year. 
 
  วาระที่ 3. พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2557  สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 
  Agenda 3. To consider and approve the balance sheet and the statement of income ended on 31st December 2014 
                                    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

             เหน็ด้วย/Approve...............votes       ไม่เหน็ด้วย/Disapprove...............votes     งดออกเสียง/Abstain...............votes 
 
 

  วาระที่ 4.พจิารณางดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 
  Agenda4.Consideration the cancellation of dividend payment for the year 2014. 

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

                            เหน็ด้วย/Approve...............votes       ไม่เหน็ด้วย/Disapprove...............votes     งดออกเสียง/Abstain...............votes 
 
 

             วาระที่ 5.พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
  Agenda5.Consideration on election of new Directors to reinstate the directors retired by rotation 

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

                                 เหน็ด้วย/Approve...............votes     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove...............votes    งดออกเสียง/Abstain............votes 
                       1. นายสจุริต  ปัจฉิมนนัท์ /  / Mr. Sujarit Patchimnun 
      เหน็ด้วย /Approve                     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove          งดออกเสียง/Abstain 
       2. พลต ารวจตรีภาณรัุตน์   มีเพียร / Police Major General Panurat   Meepien 
      เหน็ด้วย /Approve                     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove          งดออกเสียง/Abstain 
                           
วาระที่ 6. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

  Agenda6. Consideration on appointment of C.P.A. and settle for audit fee 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
      The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

     เหน็ด้วย/Approve..............votes     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove..............votes     งดออกเสียง/Abstain..............votes 
 
  วาระที่ 7. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทน แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
   Agenda7. Consideration to settlement of directors Remuneration for the year 2015. 

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

      เหน็ด้วย/Approve..............votes     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove..............votes    งดออกเสียง/Abstain..............votes  
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  วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี)  
  Agenda8. Other Consideration (if any) 

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

                           เหน็ด้วย/Approve..............votes     ไม่เหน็ด้วย/Disapprove..............votes    งดออกเสียง/Abstain..............votes  
 
 (5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น/ 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)   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร/ 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. 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ/ Any business carried out by the 
proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
 

 
      ลงช่ือ/Signed ………………………………........……..………. ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

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

         ลงช่ือ/Signed…………………………………..…..…….......…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (……….………………………………..………..)  
 

        ลงช่ือ/Signed…………………………………..…..…….......…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (……….………………………………..………..)  
 

        ลงช่ือ/Signed…………………………………..…..…….......…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (……….………………………………..………..)  

 
หมายเหต/ุ Remarks    
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้/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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ/The following document shall be attached with this Proxy Form 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
    Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้/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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล/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. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ALONG OF PROXY FORM C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of People's Pan Asia Footwear Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37 ในวนัท่ี 28 เมษายน  2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 
ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No.36 on  April 28, 2015  at 16.00 p.m. at Chao Pra-ya  Room, The 
Montien Riverside Hotel, No.372  Rama 3 Road, Bangklo Subdistrict,  Bangkholeam District, Bangkok 10120  or at any adjournment thereof.   
 
  วาระที่ ......... เร่ือง...................................................................... ......................................................................... 
   Agenda        Re  

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

                                                เหน็ด้วย/ Approve                 ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove            งดออกเสียง/ Abstain 
 
  วาระที่ ......... เร่ือง............................................................................................................................. .................. 
   Agenda        Re  

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

                                                เหน็ด้วย/ Approve                 ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove            งดออกเสียง/ Abstain 
 
  วาระที่ ......... เร่ือง...............................................................................................................................................  
   Agenda        Re  

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

                                                เหน็ด้วย/ Approve                 ไม่เหน็ด้วย/ Disapprove            งดออกเสียง/ Abstain   
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบริบรูณ์ และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/ We hereby certify that the content contained in the along of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 

 

ลงลายมือช่ือ/Signed …................………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                                                                                ( …………………......………………………….)  
       วนัท่ี/ date ......... / ............................. / .............. 
                                                                                                         
                                             ลงลายมือช่ือ/Signed …………………………………………...........…ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                (…………......……….……….…………………)   
                                         วนัท่ี/ date ......... / ............................. / .............. 


