
   

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy (Form A) 

 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้   เขียนที่  
Shareholders’ Registration No. Written at 
 วนัที ่ เดือน พ.ศ.  

Date  Month  Year  
 
(1)  ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  

I/We Nationality  
อยู่บา้นเลขที ่  
  
Address 
  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 as a shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows. 
 หุน้สามญั หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
(ผูถ้ือหุน้สามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได้ โดยผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ที่จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ ในการมา
เขา้รว่มประชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได ้โดยกาเครื่องหมาย  หนา้ ช่ือกรรมการอิสระของ
บ ริ ษั ท ฯ  ที่ ป ร า ก ฏ ข้ า ง ท้ า ย นี ้  / Shareholder may appoint and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. 
Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating  in the boxes in front of their names listed 
below.) 
 1. ชื่อ (Name)                                                                                    อาย ุ(age)               ปี /years  

       อยู่บา้นเลขที่ (residing at)                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                               หรือ (or)  

 3.   ชื่อ (Name) พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anekvieng กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /  
Independent Director and Chairman of Audit Committee อาย/ุAge 65 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 38 ซอยรามอินทรา 28 แขวงท่าแรง้ เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220/ Residing at 38 Soi ramintra 28, Taraeng Subdistrict,Bang Khen District,Bangkok 10220 หรือ (or) 

 3.   ชื่อ (Name) นายพนม รตันะรตั / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit 
Committee อาย ุ/Age 47 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing at 
904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย / Only one of them to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2022 on Thursday, April 28, 
2022 at 08.30 hrs. by teleconferences through electronic devices under the Royal Decree on Teleconferences through Electronic Means BE. 
2563 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
20 ฿ 

 

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือฉบับนีเ้พือ่ลงทะเบียนในระบบดว้ย 
Please bring this proxy to show at the registration desk. 

 



   

 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ / Any act(s) performed by the 
Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
            (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
            (                 ) 

 
 
 

หมำยเหตุ / Remarks 
1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให ้   

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and 
vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

2.  ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ระบุไวใ้นขอ้ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนที่ระบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้/ The 
shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide     
those specified shares in partial to the proxy. 

3.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช่เฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดูแลหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบริษัท (www.hempcorp.co.th) เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถดึงขอ้มูลมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
/ Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the 
company’s website at www.hempcorp.co.th/ 

 
 
 

http://www.hempcorp.co.th/

