
เอกสารแนบที่ 5 
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(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
       

      เขียนที่.......................................................................... 
                                                                                              วันที่................ เดือน................................พ. ศ. ................... 

 (1)  ข้าพเจา้......................................................................................................................สัญชาติ.................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่..............................ถนน..................................................................ตำบล/แขวง........................................................................................................ 
อำเภอ/เขต...............................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................................. 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม...................................................หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
       (1)................................................................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ 
       (2)................................................................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ 
       (3)................................................................................................................อายุ..............ป ีอยู่บา้นเลขท่ี.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื ่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้น    
ประจำปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ.......................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                (.....................................................................) 
 
  ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                                (.....................................................................) 
 
   
 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



 

36 

(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
       

เขียนที่.......................................................................... 
                                                                                              วันที่................ เดือน................................พ. ศ. .................. 

 (1)  ข้าพเจา้......................................................................................................................สัญชาติ.................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่..............................ถนน..................................................................ตำบล/แขวง........................................................................................................ 
อำเภอ/เขต...............................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................................. 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม...................................................หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
       (1)................................................................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ 
       (2)................................................................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ 
       (3)................................................................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื ่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    
ประจำปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่ 2   พิจารณารบัทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

          วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 
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 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดำรงตำแหนง่กรรมการอีกวาระหน่ึง 
  (1) นายพงษ์ชัย อมตานนท์  

                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

  (2) นางสาวพิชามญชุ์ อมตานนท์ 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง     

  (3) นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา 
                         (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำป ี2565 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละกำหนดค่าตอบแทนประจำป ี2565 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที ่8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เตมิวัตถปุระสงค์ของบริษทั และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เรื่อง 
  วัตถุประสงคข์องบริษัท 

                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง  

วาระที่ 9    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 
 

  ลงชื่อ........................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                           (......................................................................) 

 
   ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                           (......................................................................) 

 
   
หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
3.    ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำปี 2565              

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย              

                  วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 
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 วาระที่.....................................................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

          ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................................................  
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

          ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................................................  
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

          ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................................................  
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 
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          (ผู้มอบฉันทะปดิอากรแสตมป ์20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
       

      เขียนที่.......................................................................... 
                                                                                              วันที่................ เดือน................................พ. ศ. .................. 

 (1)  ข้าพเจา้......................................................................................................................สัญชาติ.................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่..............................ถนน..................................................................ตำบล/แขวง........................................................................................................ 
อำเภอ/เขต...............................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.............................................................................. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ...................................................................................................................... ซ่ึงเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
.......................................เสียง  
 (2) ขอมอบฉันทะให ้
       (1)................................................................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ 
       (2)................................................................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ 
       (3)................................................................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................................................. 
ถนน..................................................................ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.............................................................................. 
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพื ่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกา รประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
ประจำปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้ 
              มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
    มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญ.........................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................เสียง 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
  วาระที่ 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่ 2   พิจารณารบัทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

          วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 
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 วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดำรงตำแหนง่กรรมการอีกวาระหน่ึง 
  (1) นายพงษ์ชัย  อมตานนท์ 

                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

  (2) นางสาวพิชามญชุ์ อมตานนท์ 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง     

  (3) นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา 
                         (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เตมิวัตถปุระสงค์ของบริษทั และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เรื่อง 
  วัตถุประสงคข์องบริษัท  

                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง  

วาระที่ 9    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 
 

  ลงชื่อ........................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                           (......................................................................) 

 
   ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                           (......................................................................) 

 
 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค . 

ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำปี 2565              

ในวันศุกรท์ี่ 22  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย         

                  วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

 วาระที่........................................เรื่อง........................................................................................................................................... 
                        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 
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 วาระที่.....................................................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

          ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................................................  
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

          ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................................................  
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 

          ชื่อกรรมการ.............................................................................................................................................................  
                                                                  เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-สกุล นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า  

 ประเภทกรรมการ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 อาย ุ  70 ปี 

 สัญชาติ  ไทย 

 ที่อยู่  104/9 ม.9 ซอย 18 หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี  

   ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 การศึกษา/ หลักสูตรอบรม  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   • เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

   • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009  

     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์ • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

    บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 

  • 2557 – ปัจจุบัน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

  • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

  • 2556 – 2561  กรรมการ กองทุนเงินทดแทน 

  • 2556 – 2558 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันสังคม 

  • 2552 – 2557 กรรมการ การไฟฟา้นครหลวง 

  • 2554 – 2555 กรรมการ องค์การตลาด 

  • 2551 – 2553  กรรมการ บมจ. อสมท. 

  • 2546 – 2549 กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

  • 2524 – 2560 พนักงานอัยการ - รองอธิบดีอัยการ 

    ส านักงานการบังคับคดี ส านักงานอัยการสูงสุด 

  • 2523 – 2524 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 

  • 2520 – 2523 เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี 

 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  

 (ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564)  

การมีส่วนได้เสียในวาระ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ที่พิจารณาในคร้ังนี ้  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ 

ที่พิจารณาในคร้ังนี้    


