
เอกสารแนบท่ี 5
(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน)

        เขียนท่ี.......................................................................
                                                                                                      วันท่ี................ เดือน................................พ. ศ. ..................
 (1)   ข้าพเจ้า.........................................................................................................................................สัญชาติ...............................
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน........................................................ตำบล/แขวง....................................................................................
อำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..................................................
 (2 )  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท   ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำนวนท้ังส้ินรวม..........................................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง 
 (3)   ขอมอบฉันทะให้
       (1)..........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ
       (2) .........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ
       (3) .........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์......................................
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องวิคทรอล่ี ช้ัน 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 18
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
                                                                                        (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                        (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                            (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                            (.....................................................................)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)

        เขียนที่.......................................................................
                                                                                                      วันท่ี................ เดือน................................พ. ศ. ..................
 (1)   ข้าพเจ้า................................... .....................................................................................................สัญชาติ...............................
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน........................................................ตำบล/แขวง....................................................................................
อำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..................................................
 (2 )  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท   ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำนวนท้ังส้ินรวม..........................................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง 
 (3)   ขอมอบฉันทะให้
       (1)..........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ
       (2) .........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ
       (3) .........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์......................................
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องวิคทรอล่ี ช้ัน 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 18
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
  วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
                                 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                       (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
                                                    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง
  
     วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
 
  วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

           วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
                          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง
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 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ
  (1)  นายแกลิก อมตานนท์
                          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                      เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง
   
  (2) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
                           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                      เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง
     
  (3) นางมาทินี วันดีภิรมย์
                         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                      เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
      
 วาระที่ 6    พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
                           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                      เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง

 วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556
                     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                      เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง
    
 วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
                         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                      เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย            งดออกเสียง
    
                
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีสมควร
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 กิจการใดที่ผู ้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู ้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
                                                                                        (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                        (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                            (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                            (.....................................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
    จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือ
    มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
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 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน  จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องวิคทรอล่ี ช้ัน 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 18 ถนนพหลโยธิน พญาไท
กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย             
                 วาระท่ี........................................เรื่อง..............................................................................................................................................
                               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                   เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง            
                 วาระท่ี........................................เรื่อง..............................................................................................................................................
                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                        เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง        
                 วาระท่ี...........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง       
                 วาระท่ี...........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                     เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง
                 วาระท่ี...........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง
                วาระท่ี............................................เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ)
           ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง
       ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง
  ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง
  ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง
  ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง
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        เขียนท่ี.......................................................................
                                                                                                       วันท่ี................ เดือน................................พ. ศ. ..................
                (1)   ข้าพเจ้า................................... .....................................................................................................สัญชาติ...............................
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน........................................................ตำบล/แขวง....................................................................................
อำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..................................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ...........................................................................................................
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำนวนท้ังส้ินรวม...............................................................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง 
                (2)   ขอมอบฉันทะให้
      (1)..........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี............................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ
       (2) .........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.....................................หรือ
       (3) .........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขท่ี...........................
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์......................................
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องวิคทรอล่ี ช้ัน 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 18
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี
   มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
                       มอบฉันทะบางส่วนคือ 
                                  หุ้นสามัญ................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................เสียง
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
  วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
    เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย         งดออกเสียง
  
     วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
 
  วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
          เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
  (1) นายแกลิก อมตานนท์
                         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
   
  (2) นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
                           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง
     
  (3) นางมาทินี วันดีภิรมย์
                          (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                      เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง
      
 วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
                           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                      เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง

 วาระที่ 7   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556
                     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                      เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง
    
 วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
                         (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                      เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง
    
                
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีสมควร
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 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
                                                                                        (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                        (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                            (.....................................................................)

      ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                            (.....................................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian)
    ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
    จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือ
    มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน  จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องวิคทรอล่ี ช้ัน 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 18 ถนนพหลโยธิน พญาไท
กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย             
                 วาระท่ี........................................เรื่อง..............................................................................................................................................
                               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                   เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง            
                 วาระท่ี........................................เรื่อง..............................................................................................................................................
                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                        เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย           งดออกเสียง        
                 วาระท่ี...........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                               (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง       
                 วาระท่ี...........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                     เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง
                 วาระท่ี...........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                               (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
                     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย          งดออกเสียง
                วาระท่ี............................................เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ)
           ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย             งดออกเสียง
       ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง
  ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง
  ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง
  ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................................
                   เห็นด้วย           ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.



ชื่อ-สกุล                       นายสนิท  วรปัญญา                             
ประเภทกรรมการ     ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                                          
อายุ    74 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    15/1 ซอยสุโขทัย 4 แขวงสวนจิตรลดา
    เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา                                    วปอ.(วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)
    MA. (Econ.), University of Wisconsin, USA
    ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม        อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    รุ่น 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 2547

ประสบการณ์                  2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ/ประธาน   บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
      กรรมการตรวจสอบ 
    2549 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ.ไทยซัมมิต ฮาร์เนส 
    2549 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 
    2549 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 
    2552 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.อาคเนย์ประกันภัย 
    2552 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต 
    2552 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.อาคเนย์แคบปิตอล 
    2539 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม 
    2552 - 2555  ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน 
    2548 - 2551  ประธานกรรมการ/ประธาน   บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
      กรรมการตรวจสอบ  
    2546 - 2553  รองประธานกรรมการ  บจก.แพนอินเตอร์เนช่ันแนล 
    2551 - 2552  ประธาน    ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านานาชาติ 
    2549 - 2553  ประธาน    ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
          แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื ่น  ประธานกรรมการตรวจสอบ     บมจ.ไทยซัมมิต ฮาร์เนส
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริษัท      บจก.อาคเนย์ประกันภัย 
    กรรมการบริษัท      บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต 
    กรรมการบริษัท      บจก.อาคเนย์แคบปิตอล 
    กรรมการบริษัท      บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม 
    กรรมการบริษัท      บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ 
    กรรมการบริษัท      บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม   
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ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้  ไม่มี                                                            
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)

การมีส่วนได้เสีย   มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในวาระที่พิจารณาในคร้ังนี้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง
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ชื่อ-สกุล                       นายสุธรรม  มลิลา           
ประเภทกรรมการ     กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                          
อายุ    70 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    94 ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา                                    ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม        อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    รุ่น 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 2547
    อบรม Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    รุ่น 4/2005 วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ์ 2548

ประสบการณ ์                  2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
    2552 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ    บมจ. ทีทีแอนด์ที 
    2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   บจก.ทีเอสบี โฮลด้ิงส์ 
    2546 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.ทรัพย์เพิ่มผลก่อสร้าง 
    2546 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.นิติบุคคลแจ้งวัฒนะ 17 
    2546 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท    บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ต้ี
    2553 - 2555 ประธานกรรมการ   บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) 
    2546 - 2554  กรรมการบริษัท   บจก.บ้านพลับพลา 
    2552 - 2555 กรรมการบริษัท/ประธาน  บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน 
      กรรมการตรวจสอบ
    2548 - 2551 กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน   
    2547 - 2552  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ.โซลาร์ตรอน 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการตรวจสอบ      บมจ. ทีทีแอนด์ที

ตำแหน่งในกิจการอื ่น  กรรมการบริษัท                              บจก.ทีเอสบี โฮลด้ิง  
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริษัท     บจก.ทรัพย์เพิ่มผลก่อสร้าง  
    กรรมการบริษัท                   บจก.นิติบุคคลแจ้งวัฒนะ 17
    กรรมการบริษัท                  บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ต้ี 

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้  ไม่มี                                                            
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)
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การมีส่วนได้เสีย   มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในวาระที่พิจารณาในคร้ังนี้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง 
               การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง



ชื่อ-สกุล                       นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก           
ประเภทกรรมการ     กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                          
อายุ    59 ปี
สัญชาติ    ไทย
ที่อยู่    226/12, 13, 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การศึกษา                                    ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรม        อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    รุ่น 30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547 

ประสบการณ์                  2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน
    2534 - ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการ  บจก.เอเอสที มาสเตอร์ 
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื ่น  รองกรรมการผู้จัดการ     บจก.เอเอสที มาสเตอร์
ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้  ไม่มี                                                            
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555)

การมีส่วนได้เสีย   มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ในวาระที่พิจารณาในคร้ังนี้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง
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