เอกสารแนบที่ 5
									 (ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
						

เขียนที่..........................................................................
                                                                                              
         วันที่................ เดือน................................พ. ศ. ..................
(1)   ข้าพเจ้า............................................................................................................................สัญชาติ...............................................
อยู่บ้านเลขที่..............................ถนน...............................................................ตำ�บล/แขวง...............................................................................
อำ�เภอ/เขต...............................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................................
(2 )  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท   ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  จำ�กัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม...............................................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง
(3)   ขอมอบฉันทะให้
      (1)............................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขที่.............................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ
      (2) ...........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขที่............................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ
      (3) ...........................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขที่............................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. อาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำ�ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
                                                                              

       

                                                           
                                                                              

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

                                                                ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                                (....................................................................)
                                                               ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                                (....................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำ�หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
						
เขียนที่..........................................................................
                                                                                              
         วันที่................ เดือน................................พ. ศ. ..................
               (1)   ข้าพเจ้า..................................................................................................................สัญชาติ..........................................................
อยู่บ้านเลขที่..............................ถนน........................................................ตำ�บล/แขวง......................................................................
อำ�เภอ/เขต...............................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................................
(2 )  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  จำ�กัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม................................................
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง
(3)   ขอมอบฉันทะให้
      (1) ......................................................................................................อายุ.....................ปี      อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต............................................
...................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ
   (2) ......................................................................................................อายุ.....................ปี   อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต.............................................
...................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ
   (3) ......................................................................................................อายุ.....................ปี   อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต..............................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. อาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
		วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
                                 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                      
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
           เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
		 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัท
		วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแลดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
   
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
           เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง
		
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำ�ไรและจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2556
                         
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
  
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
              
           เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย                     งดออกเสียง
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		วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดวาระ
			(1)
นายสนิท วรปัญญา
                        
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
  
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
                            เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
			(2)
                         
                 
                  

นายสุธรรม มลิลา
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
             เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

			(3)
                        
                 
                   

นางสาวนงราม เลาหอารีดิก
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
             เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

		วาระที่ 6 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2557
                         
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
  
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
             เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
		วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2557
                 
  
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
  
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
             เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
		วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรือ่ ง วัตถุประสงค์ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
			
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 52
                     
  
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
             เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
		
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
                     
  
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
  
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
             เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
                                                        
                                                                        

          

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

         

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

   
          ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                              (......................................................................)
      
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                              (......................................................................)
หมายเหตุ
1.    ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
       จำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
3.   ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบ
      ฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
        การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั   ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่   จำ�กัด (มหาชน) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี 2557   
ในวันศุกร์ท่ี 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. อาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษทั เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                        เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    
                        เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                        เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                        เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                        เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่.....................................................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(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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(ผู้มอบฉันทะปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
						
เขียนที่..........................................................................
                                                                                             
         วันที่................ เดือน................................พ. ศ. ..................
                  (1)   ข้าพเจ้า...............................................................................................................................สัญชาติ……..............................................
อยู่บ้านเลขที่..............................ถนน..............................................................ตำ�บล/แขวง...........................................................................
อำ�เภอ/เขต............................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.................................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..............................................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น  จำ�กัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม.......................................................หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง
                  (2)   ขอมอบฉันทะให้
             (1) ..................................................................................................อายุ.....................ปี    อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต..............................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ
             (2) ...................................................................................................อายุ.....................ปี    อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต..............................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................หรือ
             (3) ..................................................................................................อายุ.....................ปี    อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน..................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................อำ�เภอ/เขต..............................................
จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. อาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
                  (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
                  
            มอบฉันทะตามจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
                     
            มอบฉันทะบางส่วนคือ
                                                           หุ้นสามัญ..........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................
เสียง
                  (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
                                    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                      
            (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                                                           เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
   
            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                                                           เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำ�ไรและจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2556
                                     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                 
      เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดตามวาระ
(1)
นายสนิท วรปัญญา
                        
           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                  
      เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
(2)
นายสุธรรม มลิลา
                                     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                                        เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง
(3)
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
                        
           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
      เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2557
                  
           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
      เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2557
                 
           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                                        เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                           งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
		
การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 52
                     
           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
      เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
                     
           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                 
           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                   
      เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
(5)    การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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(6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
                                                        

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

                                                                        

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

   
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                              (......................................................................)
			
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                                                                               (......................................................................)
หมายเหตุ
1.      หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
         ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2.      หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
         (1)      หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำ�เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
         (2)      หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3.       ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
         จำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4.      วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
5.      ในกรณีทม่ี วี าระทีพ่ จิ ารณาในการประชุมมากกว่าวาระระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบ
         ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
      การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั   ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี 2557   
ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. อาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                           เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    
                           เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                           เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                           เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                 วาระที่........................................เรื่อง...........................................................................................................................................
                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
                              (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
                           เห็นด้วย                         ไม่เห็นด้วย                            งดออกเสียง
                วาระที่.....................................................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(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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เอกสารแนบที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นายสนิท  วรปัญญา
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
75 ปี
ไทย
15/1 ซอยสุโขทัย 3 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
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2552 - 2555
2548 - 2551
2546 - 2553
2551 - 2552
2549 - 2553

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน

ตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
ประธาน
ประธาน

ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ไม่มี                                                        
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บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส
บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
บจก.อาคเนย์แคบปิตอล
บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล
ตลาดสินคาเกษตรล
วงหน
้
่ านานาชาติ
้
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย
บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
บจก.อาคเนย์แคบปิตอล
บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม
บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม
                               
                  

เอกสารแนบที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
การถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการเลือกตั้งกรรมการและการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
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เอกสารแนบที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ		
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นายสุธรรม  มลิลา
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
72 ปี
ไทย
94 ซอยศรีบำ�เพ็ญ 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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย รุน่ 4/2005
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2548

ประสบการณ์

2556 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - 2556
2546 - 2556
2553 - 2555
2546 - 2554
2552 - 2555
2548 - 2551
2547 - 2552

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที

ตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน

กรรมการบริษัท                           
กรรมการบริษัท

ตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)

ไม่มี

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ทีทีแอนด์ที
บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้งส์
บจก.ทรัพย์เพิ่มผลก่อสร้าง
บจก.นิติบุคคลแจ้งวัฒนะ 17
บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ตี้
บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)
บจก.บ้านพลับพลา
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บมจ.โซลาร์ตรอน
บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้งส์                                                                          
บจก.ทรัพย์เพิ่มผลก่อสร้าง

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการเลือกตั้งกรรมการและการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
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เอกสารแนบที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ		
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
60 ปี
ไทย
27/10 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

หลักสูตรอบรม

อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547
สัมมนา CG Forum 2/2556 เรื่อง “Board Monitoring - how to build the spirit of good CG” วันที่
17 มิถุนายน 2556
สัมมนา CG Forum 3/2556 เรื่อง “Conflict of Interest: Fighting abusive RPT” วันที่ 21 ตุลาคม
2556
สัมมนา CG Forum 4/2556 เรื่อง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control: what
the Board and Managements should do” วันที่ 4 ธันวาคม 2556

ประสบการณ์

2548 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ
2534 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียน

รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเอสที มาสเตอร์

ตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)

ไม่มี

บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บจก.เอเอสที มาสเตอร์

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการเลือกตั้งกรรมการและการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ในครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
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