Invitation Letter to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited

Thursday 30 July 2020 at 10.00 hrs.
at the Royal Thai Army Club (Vibhavadi)
Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok
Measure of preventing the spread of Coronavirus 2019 (“COVID-19”)
● The Company reserves the right to participate in the meeting, if the shareholder travels from
the country under COVID-19 spreading within 14 days, or has the respiratory related
symptom or body temperature greater than 37.5 Celsius according to the Department of
Disease Control.
● The Company reserves the right for shareholder that advance subscribe to the meeting and
the seat of participant is limited to 378 seats

Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
21 July 2020
Topic
Dear

Invite for Annual General Meeting of 2020
Shareholders
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited

Attachments

1.
2.
3.
4.
5.

Minutes of the Extraordinary General Meetings of Shareholders 1/2018
2016 Annual Report in QR code format
Financial Statements of year end at 31 December 2016 in QR code format
Proxy Form A, B and C
Brief profiles of the persons being nominated as directors in place of those who are retiring due to
rotation
6. Identification document for meeting participation in case of the shareholder join in person and incase
of proxy
7. Profiles of the independent directors in support of their appointment as proxies
8. The Company rules of the shareholders meeting and voting
9. Map of the venue of the shareholders meeting
10. Measure of shareholders meeting, to preventing the spread of Coronavirus 2019 (“COVID-19”)
11. Questionnaire for Coronavirus (COVID-19) screening.
12. Request for joining 2020 Annual General Meeting of Shareholders.
13. Advance question form for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

The Board of Directors of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited, the Company, has a resolution to
ask for 2020 Annual General Meetings of Shareholders on Thursday 30 July 2020 at 10.00 hrs at the Royal Thai Army Club
(Vibhavadi) No.195 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok with the agenda as follows
Agenda item 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholder Meeting No. 1/2018
Subject:
The company has publish the minutes of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders on 25 December 2018 as detail in
attachment 1
The Board’s Opinion:

The Board of Directors has considered and agreed to propose to the
2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and
adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2018 on 25 December 2018.
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Resolution:

This agenda must be approved by the majority of totaling votes of
shareholders as rules 43.

Agenda item 2 To acknowledge the operating results for the year 2016
Subject:
The company has summarize the Operating result for the year 2016
on 31 December 2016, which is included in the financial statement
of 2016, as attached in attachment 2
The Board’s Opinion:

The Board of Directors has considered and agreed to propose to the
Annual General Meeting 2020 to acknowledge the Operating Result
for the year 2016.

Resolution:

This agenda is for notification, no voting is required.

Agenda item 3 To consider and adopt the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the
account year of 31 December 2016
Subject:
Following the section 112 of the Public Company Act of the year
1992 (include update) and the Company’s regulation item 47 which
instruct the Company to create balance sheet and Profit and Loss
Account at the end of account year to propose to the Annual
General Meetings to consider and adopt the report. The Company
must complete the account auditing by the auditor before proposing
to the meeting.
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to the
Annual General Meeting 2020 to consider and adopt the Balance
Sheet and Profit and Loss Account for the Company and its
subsidiaries for the year end 31 December 2016 which audited by
Karin Audit Limited as detailed in Financial Statement for the year
end by 31 December 2016 of the Company and its subsidiaries
which has been submitted to the Shareholders with this invitation as
attachment 3
Resolution:

This agenda must be approved by the majority of totaling votes
of shareholders.

Agenda item 4 To acknowledge on the Company’s Operating Result for the year 2019
Subject:
The Company has summarize the previous year Operating Result,
and major changes occurred in the Company and subsidiaries for
the year of 2019.
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The Board’s Opinion:

The Board of Directors has considered and agreed to propose to the
Annual General Meeting 2020 to acknowledge the Company’s
Operating Result for the year 2019.

Resolution:

This agenda is for notification, no voting is required.

Agenda item 5 To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation the year 2020
and consider the election of directors add 1 person for complete 9 people.
Subject:
According to section 71 of the Public Company Act of the year
1992 including update and the Company article 21.
The Board’s Opinion:

The Board’s Opinion Three directors who will be retired by rotation
in 2020 consist of:1. Mr. Chatnarong
Chatrabhuti
Director
2. Pol.Col. Boonlert Jengnopparath Director
According to the Company article 21, which specified that in every
of the Annual General Meetings the Directors will end their terms
by ⅓ , if the ratio could not be met, the number of retired Directors
must be closed to the ⅓ ratio. For the first and second year of the
Company registration, the retired Director will be drawn, for the
later years, the longest term Director will retire from the terms. The
drawn director is
3. Mr. Boonlert
Aiewpornchai Director
For the 1 vacancy in Director position, due to out of the Director’s
registration date to the Registrar of Public Company Shares,
The Company will open for the proposal of Director during 30 June
2020 to 30 July2020 from the Shareholders via the SEC information
system.
The Board of Directors (The interested director refrain from voting)
has consider andpropose the name of Directors to replace the 3
retired Directors of the year 2020 as follows1. Mr. Krisada Pruitipat , who is knowledgeable, and
experienced in Management and Account, which will
strengthen the growth of the Company.
2. Mr. Prapat Yorkhant, who is knowledgeable and experienced
in Management, also consulted significant numbers of projects,
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which will help strategic, planning and improvement the
Company business for the growth of the Company.
3. Ms. Yaowarote Klinboon, who is knowledgeable and
experience in laws, and laws consultant for several of leading
Company in Thailand, which will assist the Company related
laws of the Company.
And the Director to fulfil 1 Director vacancy.
4. Mr. Phuwadon Suntornwipart, who is knowledgeable
and experienced in Electric Power Business, also experiencing
in the Company business operation.
The education detail and experience of the proposed Director is in
attachment 5.
Apart from that, the list of Director proposal, is created by the
Company article 20.
Resolution:

This agenda must be approved by regulation and method as the
Company article 20, detail in attachment 8.

Agenda item 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2020
Subject:
To follow the article 90 clause 2 of the Public Company Act of the
year 1992 (include update) which instruct that the Director
remuneration must be according to the shareholders meeting
resolution and Company regulation 32, which is “Do not allow the
Company for payment or any other asset to the Director in other
form, except for the remuneration per right and benefit of the
Company Directors such as monthly salary, meeting allowance,
allowance, insurance fee, pension, support cash, reward, medical
allowance, gas, and transportation” The aforementioned clause
does not include other allowance nor reward which the Director
received as the Company staff or employee. This must be
approved by the votings not less than ⅔ of the totaling votes.

4

Year 2020

Position
Board of Directors
- Chairman
- Directors
Audit Committee
- Chairman of the Audit Committee
- Audit Committee Members
Executive Committee
- Chairman of the Executive Committee
- Executive Committee Members
Total (baht)

Monthly
Remuneration
(baht)

Annual
Remuneration (baht)

50,000
15,000

600,000
1,440,000

10,000
5,000

120,000
120,000

30,000
5,000
115,000

360,000
180,000
2,820,000

Remark: The Directors, who are the Company’s executives or employees, shall not be eligible for the retaining fee and attendance fee as
members of the Board of Directors and committees. The Company does not have any other form of director’s remuneration.

The Board’s Opinion:

The Board of Directors has considered and agreed to propose to the
2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and
approve the remuneration of the Board of Directors for the year
2020

Resolution:

This agenda must be approved by not less than ⅔ of the totaling
votes from the attended shareholders

Agenda item 7 To consider and approve the appointment of the auditors and fixed the remuneration for the year
2017-2020
Subject:
To follow the article 120 of the Public Company Act of the year
1992 (include update) which instruct that the Annual General
Meetings to appoint the auditors and fixed the remuneration on
yearly basis.
The Board’s Opinion:

The Board has considered and agreed with the proposal of The
Board of Directors that considered from qualification, experiences,
performance, readiness of personnel, accepted standard of operation
and knowledge and understanding about business. The Board has
considered and agreed to propose this matter to annual general
meeting of shareholders for the year 2020 to approve appointing:
(1) Mr. Chaiyuth Angsuwithaya,
Certified Public Accountant No. 3885 and/or
(2) Mrs. Natsarak Sarochanunjeen,
Certified Public Accountant No. 4563 and/or
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(3) Miss Doranee Somkamnerd,
Certified Public Accountant No. 5007 and/or
(4) Miss Jarunee Nuammae,
Certified Public Accountant No. 5596 and/or
(5) Mr. Siramate Akkharachotkullanun, Certified Public Accountant No. 11821
On behalf of AMT Associate Company Limited to be the auditor of the Company for the year 20172020. One of them will inspect and give opinions about financial budget of the Company. In case such
auditor is unable to work, AMT Associate Company Limited shall provide other auditors to audit as a
substitute.
The nominated audit firm has no connection or stakes with the Company/ subsidiary/ executives/ major
shareholders or the relevant people and this matter shall be proposed in annual general meeting of
shareholders for the year 2020 to consider approving the yearly and quarterly audit fee for the year
2020, with details in below tables.
Year 2016

Company/ Subsidiary

financial
Audit

Reviewed
Quarter (3
Total
statements
Audit financial
Quarters)

Consolidated financial
statements and IFEC
Financial statements of
Subsidiaries and indirect
subsidiaries
Total

450,000

750,000

5,346,000

3,954,000

5,796,000

4,704,000

Year 2017

Company/ Subsidiary
Total
statements

financial
Audit

Reviewed
Quarter (3
Total
statements
Audit financial
Quarters)

1,200,000

4,800,000

1,050,000

5,850,000

8,800,000

1,050,000

9,850,000

13,600,000

2,100,000

15,700,000

Financial statements of
IFEC
9,300,000 Financial statements of
subsidiaries and indirect
subsidiaries
10,500,000
Total

Year 2018

Total
statements

Year 2019

Company/ Subsidiary

financial
Audit

Reviewed
Quarter (3
Total
statements
Audit
financial
Quarters)

Financial statements of
IFEC

1,300,000

765,000

2,065,000

Financial statements of
subsidiaries and indirect
subsidiaries
Total

8,200,000

1,335,000

9,535,000

9,500,000

2,100,000

Total
statements

Company/ Subsidiary

Financial statements of
IFEC

Financial statements of
subsidiaries and indirect
subsidiaries
11,600,000 Total
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financial
Audit

Reviewed
Quarter (3
Total
statements
Audit
financial
Quarters)

Total
statements

800,000

510,000

1,310,000

7,600,000

1,590,000

9,190,000

8,400,000

2,100,000

10,500,000

Year 2020

Company/ Subsidiary

financial
Audit

Reviewed
Quarter (3
Total
statements
Audit financial
Quarters)

Financial statements of
IFEC
Financial statements of
subsidiaries and indirect
subsidiaries
Total

800,000

510,000

1,310,000

7,600,000

1,590,000

9,190,000

8,400,000

2,100,000

10,500,000

Total
statements

In this regard, the proposed auditors are not in the same audit firm of the auditors of the Company’s
subsidiaries. The Board of Directors will monitor the auditors to prepare and submit financial statements
in time.
Resolution:

This agenda must be approved by the majority of totaling votes of
the attended shareholders

Agenda item 8 To consider other matters (if any)
The Company has notified the recorded date to be on 14 July 2020 at 12.00 until the
Shareholders Meetings is end, which has been published in the SEC information system, and the same
date as recorded shareholders to have the right to attend the 2020 Annual General Meeting of
Shareholders.
In this regard, the Company would like to request the kind cooperation from the shareholders
to attend the Meeting at the date, time and location as aforementioned, the Company will open for
shareholders registration from 8.30 am onwards, if the shareholders would like to setup a proxy and
voting on behalf of the shareholders, please signed the proxy form A or B and submitted to the
Company before the meeting. For foreign shareholders which appointed Thailand’s custodian, please
use the proxy form C as attachment 4.
Yours sincerely,

(Mr. Thavich Taychanavakul)
Chairman of the Board of Directors
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2 และ 3
การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สํ าหรับดาวน์ โหลด
รายการประจําปี 2559
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจําปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดู
ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูล(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2 และ 3) ผ่ าน QR Code ทีป่ รากฎบนแบบแจ้ งการ
ประชุ ม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สํ าหรับระบบ IOS (IOS 11 ขึน้ ไป)
เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
1. สแกน ด้วยการหันกล้องมือถือไปที่รูป QR Code
2. หน้าจอมือถือ จะมีลิ้งค์ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้น เพื่อดูขอ้ มูล
ประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สํ าหรับระบบ Android
เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เปิ ด Line ในหน้าหลัก เลือกค้นหา  สแกน QR Code
หรื อ
เปิ ด Line ในหน้าหลัก เลือกเพิ่มเพื่อน  เลือกคิวอาร์ โค้ด  สแกน QR Code
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
Proxy Form A (General Form)
Attached to the announcement of the Department of Business Development
Subject: Specifying the Proxy Form (Version 5) B.E. 2007
Written at.....................................................................................
Date............... Month ..................................Year........................

(1) I/We.......................................................................................................... Nationality.......................................
Address..................................................Road...................................................Sub-district/ Sub-area.....................................
District / Area....................................................Province...................................................Postal Code....................................
(2) being a shareholder of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited,
holding the total number of…................................shares and having the right to vote equivalent to.............................votes
as follows:
ordinary share of......................................shares, having the right to vote equivalent to..................................votes
preference share of...................................shares, having the right to vote equivalent to..................................votes
(3) Hereby appoint:
(1)......................................................................................................................................Age.........................Years
Address..................................................Road...................................................Sub-district/ Sub-area.....................................
District / Area...................................................Province..............................................Postal Code.....................................Or
(2) .....................................................................................................................................Age.........................Years
Address..................................................Road...................................................Sub-district/ Sub-area.....................................
District / Area...................................................Province..............................................Postal Code.....................................Or
(3) .....................................................................................................................................Age.........................Years
Address..................................................Road...................................................Sub-district/ Sub-area.....................................
District / Area...................................................Province..............................................Postal Code.........................................

19

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders for the Year 2020 on Thursday 30 July 2020 at 10.00 a.m. at the Royal Thai Army Club (Vibhavadi)
Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok adjournment at any date, time and place
thereof.
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by
myself/ourselves in all respects.
Signed ……….............…………….………..………………….. Grantor
(…………………………………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)

Remark:
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may
not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

Proxy Form B.
(Proxy Form containing specific details)
Attached to the announcement of the Department of Business Development
Subject: Specifying the Proxy Form (Version 5) B.E. 2007

Written at.....................................................................................
Date............... Month ..................................Year........................
(1) I/We....................................................Nationality.....................Address..........................Road....................................
Sub-district/ Sub-area.....................................District / Area..............................Province............................. Postal Code...............
(2) being a shareholder of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited,
holding the total number of…..................................shares and having the right to vote equivalent to..................................votes
as follows:
ordinary share of........................................shares, having the right to vote equivalent to.......................................votes
preference share of.....................................shares, having the right to vote equivalent to.......................................votes
(3) Hereby appoint:
1. ............................................................................... Age................ Years, Address..................... Road.......................................
Sub-district/ Sub-area..............................District / Area............................ Province.......................... Postal Code...................Or
2. ............................................................................... Age................ Years, Address..................... Road.......................................
Sub-district/ Sub-area..............................District / Area............................ Province.......................... Postal Code...................Or
3. ............................................................................... Age................ Years, Address..................... Road.......................................
Sub-district/ Sub-area..............................District / Area............................ Province.......................... Postal Code...................Or
(4) Proxy to any one of the Independent Directors of the company is
❑Miss Pranom Kowinwipat

Positions: Independent Director and Chairman of the Audit Committee

❑MR. Pichit Sinpatanasakul

Positions: Independent Director and Member of the Audit Committee

If an independent committee is unable to attend the meeting, the remaining independent directors are proxies representing
independent directors who are unable to attend the meeting
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any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders for the Year 2020 on Thursday 30 July 2020 at 10.00 a.m. at the Royal Thai Army Club (Vibhavadi) VibhavadiRangsit Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok adjournment at any date, time and place thereof.
(5) I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:


Agenda item 1: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholder Meeting No.
1/2018
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Approve



❑ Disapprove

❑ Abstain

Agenda item 2: To acknowledge the operating results for the year 2016
This agenda is for acknowledgement, so there is no need to vote.



Agenda item 3: To consider and adopt the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the
account year of 31 December 2016
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Approve



❑ Disapprove

❑ Abstain

Agenda item 4:To acknowledge on the Company’s Operating Result for the year 2019
This agenda is for acknowledgement, so there is no need to vote.



Agenda item 5: To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation the year 2020
and consider the election of directors add 1 person for complete 9 people
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Elect all 4 directors as according to the meeting invitation letter:
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

❑Elect each director

(Select 3 directors to replace the 3 directors who are retired by rotation)
Name of directos; Mr. Kritsada Pruitipat
❑ Approve

❑ Disapprove

Name of directos; Mr. Prapat Yorkhant
❑ Approve
❑ Disapprove
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❑ Abstain
❑ Abstain

Name of directos; Miss Yaowarote Klinboon
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
(Select 1 additional committee)

❑ Approve

Mr. Phuwadon Suntornwipart
❑ Disapprove

Name of directos;

_____________________________________________ (Specify name)

Name of directos;

❑ Approve



❑ Disapprove

❑ Abstain

❑ Abstain

Agenda item 6: To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2020
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;

❑ Approve


❑ Disapprove

❑ Abstain

Agenda item 7: To consider and approve the appointment of the auditors and fixed the remuneration for the
year 2017-2020
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;

❑ Approve


❑ Disapprove

❑ Abstain

Agenda item 8: To consider other matters (if any)
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;

❑ Approve

❑ Disapprove
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❑ Abstain

(6) Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and
shall not be my/our voting as a shareholder.
(7) In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all
respects.

Signed ……….............…………….………..………………….. Grantor
(…………………………………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)

Remark:
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be
appointed.
3. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor
may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.
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ALLONGE OF PROXY FORM B.
The appointment of proxy by the shareholder of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 on Thursday 30 July 2020
at 10.00 a.m. at the Royal Thai Army Club (Vibhavadi) Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai
District, Bangkok adjournment at any date, time and place thereof.
___________________________________
 Agenda …… Subject ....................................................................................................

❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................

❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject: To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation the

year 2020 and consider the election of directors add 1 person for complete 9 people
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑Elect each director

(Select 3 directors to replace the 3 directors who are retired by rotation)
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain

(Select 1 additional committee)

Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

Proxy Form C.
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

Attached to the announcement of the Department of Business Development
Subject: Specifying the Proxy Form (Version 5) B.E. 2007

Written at.....................................................................................
Date............... Month ..................................Year........................

(1) I/We................................................................................................................................................................
Residing at .....................................Road..............................................Sub-district/Sub-area.............................................
District / Area..........................................Province............................................ Postal Code..............................................
as a Custodian for...............................................................................................................................................................
being a shareholder of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited,
holding the total number of…..................................shares and having the right to vote equivalent to..................................votes
as follows:
ordinary share of........................................shares, having the right to vote equivalent to.......................................votes
preference share of.....................................shares, having the right to vote equivalent to.......................................votes

(2) Hereby appoint:
1. ............................................................ Age................ Years, Address.....................Road..........................
Sub-district/ Sub-area................... District / Area.................... Province...................... Postal Code.............. Or
2. ............................................................ Age................ Years, Address.....................Road..........................
Sub-district/ Sub-area................... District / Area.................... Province...................... Postal Code.............. Or
3. ............................................................ Age................ Years, Address.....................Road..........................
Sub-district/ Sub-area................... District / Area.................... Province...................... Postal Code..............
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders for the Year 2020 on Thursday 30 July 2020 at 10.00 a.m. at the Royal Thai Army Club (Vibhavadi)
Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok adjournment at any date, time and place
thereof.
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(3) I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
❑To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
❑To grant the partial shares as follows:
❑ordinary share ..............................shares and having the right to vote equivalent to...................votes
❑preference share ........................... shares and having the right to vote equivalent to...................votes
Total amount of voting rights.............................. votes
(4) I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:


Agenda item 1: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholder Meeting No.
1/2018
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Approve



❑ Disapprove

❑ Abstain

Agenda item 2: To acknowledge the operating results for the year 2016
This agenda is for acknowledgement, so there is no need to vote.



Agenda item 3: To consider and adopt the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the
account year of 31 December 2016
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Approve



❑ Disapprove

❑ Abstain

Agenda item 4:To acknowledge on the Company’s Operating Result for the year 2019
This agenda is for acknowledgement, so there is no need to vote.



Agenda item 5: To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation the year 2020
and consider the election of directors add 1 person for complete 9 people
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Elect all 4 directors as according to the meeting invitation letter:
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

❑Elect each director

(Select 3 directors to replace the 3 directors who are retired by rotation)
Name of directos; Mr. Kritsada Pruitipat
❑ Approve

❑ Disapprove

Name of directos; Mr. Prapat Yorkhant
❑ Approve
❑ Disapprove
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❑ Abstain
❑ Abstain

Name of directos; Miss Yaowarote Klinboon
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
(Select 1 additional committee)
❑ Approve

Mr. Phuwadon Suntornwipart
❑ Disapprove

Name of directos;

_____________________________________________ (Specify name)

Name of directos;

❑ Approve



❑ Disapprove

❑ Abstain

❑ Abstain

Agenda item 6: To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2020
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;

❑ Approve


❑ Disapprove

❑ Abstain

Agenda item 7: To consider and approve the appointment of the auditors and fixed the remuneration for the
year 2017-2020
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;

❑ Approve


❑ Disapprove

❑ Abstain

Agenda item 8: To consider other matters (if any)
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;

❑ Approve

❑ Disapprove
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❑ Abstain

(5) Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and
shall not be my/our voting as a shareholder.
(6) In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
Signed ……….............…………….………..………………….. Grantor
(…………………………………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)
Signed ……………………………….………………….……… Proxy
(….…………………..…………………………………)

Remark:

1. Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several
proxies for splitting votes.
4. For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.
5. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the allonge of the
Proxy Form C. as attached.
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ALLONGE OF PROXY FORM C.
The appointment of proxy by the shareholder of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 on Thursday 30 July 2020 at
10.00 a.m. at the Royal Thai Army Club (Vibhavadi) Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai
District, Bangkok adjournment at any date, time and place thereof.
___________________________________
 Agenda …… Subject ....................................................................................................

❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject ....................................................................................................

❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑ Approve

❑ Disapprove

❑ Abstain

 Agenda …… Subject: To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation the

year 2020 and consider the election of directors add 1 person for complete 9 people
❑ (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

❑ (B) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follow;
❑Elect each director

(Select 3 directors to replace the 3 directors who are retired by rotation)
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain

(Select 1 additional committee)

Name of directos; _____________________________________________ (Specify name)
❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกฤษฎา พฤติภัทร (Mr. Krisada Pruitipat)
 อายุ
36
ปี
 สั ญชาติ ไทย
 การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน)
จํานวน 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท ด้านการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

(ไม่มี)

 ประสบการณ์ ทํางานปัจจุบัน (ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )

-

มีนาคม 2562-ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษาบริ ษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)

กันยายน 2561-ปัจจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการสํานักกรรมการ บริ ษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)

มกราคม 2560-กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการ บริ ษทั เบค ชีส ทาร์ต (ไทยเลนด์) จํากัด

กันยายน 2557-เมษายน 2561

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั เคพีเอ็น แลนด์ จํากัด

 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในปัจจุบัน
• บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ แก่

-

(ไม่มี)
• ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ แก่

-

(ไม่มี)

 การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรที่อาจจะ เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

-

(ไม่มี)
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายประพัฒน์ ยอขันธ์ (Mr. Prapat Yorkhant)
 อายุ
45
ปี
 สั ญชาติ ไทย
 การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน)
จํานวน 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท CITY UNIVERSITY, VANCOUVER, B.C. CANADA
- ปริ ญญาตรี UNIVERSITY OF VICTORIA, VICTORIA, B.C. CANADA
- อนุปริ ญญา CAPILANO COLLEGE, NORTH VANCOUVER, B.C. CANADA
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

หลักสู ตร Director Certification Program 2020 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

 ประสบการณ์ ทํางานปัจจุบัน (ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )

-

2563-ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560-2563

กรรมการ และผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสายโรงแรมในเครื อบริ ษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)

2558-2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั วัน พลัส อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด ( เครื อร้านอาหารไทย
บ้านขนิษฐา )

 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในปัจจุบัน
• บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ แก่

-

บริ ษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
• ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ แก่

-

(ไม่มี)

 การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรที่อาจจะ เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

-

(ไม่มี)
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ประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ (Ms. Yaowarote Klinboon)
 อายุ
48
ปี
 สั ญชาติ ไทย
 การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน)
จํานวน 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
 คุณวุฒิการศึกษา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of East Anglia (UEA) สหราชอาณาจักร
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

(ไม่มี)

 ประสบการณ์ ทํางานปัจจุบัน (ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )

-

สิ งหาคม 2560-ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษากฎหมายอาวุโส (Counsel) บริ ษทั ฮันตัน แอนดรู ส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์)
จํากัด

-

มีนาคม 2558-สิ งหาคม 2560

ทนายความหุน้ ส่ วน (Partner) แผนกตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั
สํานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จํากัด

 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในปัจจุบัน
• บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ แก่

-

บริ ษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

บริ ษทั แอดเทค ฮับ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั วาว แฟคเตอร์ จํากัด (มหาชน)
• ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ แก่
 การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรที่อาจจะ เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

-

(ไม่มี)
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ประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการเพิม่ เติมแทนตําแหน่ งที่ว่างลง

นายภูวดล สุ นทรวิภาต (Mr. Phuwadon Suntornwipart)
 อายุ
51
ปี
 สั ญชาติ
ไทย
 การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน)
จํานวน 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้งั หมด
 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

 ประสบการณ์ ทํางานปัจจุบัน (ย้ อนหลังไม่ เกิน 5 ปี )

-

2562-2563

-

กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการโครงการและพัฒนาธุรกิจ
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปเรชัน่ จํากัด(มหาชน)

2561

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ดีโอดี ไบโอเทค จํากัด (มหาชน)

2560-2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั อิเควเตอร์โซลาร์ แคปปิ ทอล จํากัด

2555-2559

กรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ SunEdison ประจําประเทศไทย

 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในปัจจุบัน
• บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ แก่

-

บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปเรชัน่ จํากัด(มหาชน)
• ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ได้ แก่

-

บริ ษทั ท็อป กรี น พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั สุ นทรวิภาต กรี น เอนเนอร์ย่ี จํากัด

 การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรที่อาจจะ เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

-

กรรมการอํานวยการ สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
กรรมการ/เลขาธิ การ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
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เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านมาประชุ มด้ วยตนเอง
และกรณีทผี่ ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุ มแทน
1. กรณีทที่ ่ านมาประชุมด้ วยตนเอง
นิตบิ ุคคล
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทางของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ
2. สํา เนาหนั ง สื อ รั บ รองของบริ ษัท จากกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ พร้ อ มรั บ รองสํ า เนาถู ก ต้อ ง
โดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั (ถ้ามี) (หนังสื อรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ
2. กรณีทที่ ่ านต้องการมอบฉันทะให้ ผ้อู ื่นเข้ าประชุมแทน
นิตบิ ุคคล
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทางของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม หรื อผูม้ อบฉันทะที่ ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (แนบติดมากับหนังสื อมอบฉันทะ)
2. สํา เนาหนั ง สื อ รั บ รองของบริ ษัท จากกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ พร้ อ มรั บ รองสํ า เนาถู ก ต้อ ง
โดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ และประทับตราสําคัญของบริ ษทั (หนังสื อรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. หนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
บุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(แนบติดมากับหนังสื อมอบฉันทะ)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. หนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
3. นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
1. สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
2. สําเนาบัตรประจําตัว หรื อหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
พร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสือเดินทาง
ในกรณี ของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ้นในต่างประเทศ
จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค (Notary Public)
กรณี ตน้ ฉบับมิได้เป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อ
ผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคําแปลด้วย
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ : บริษัท ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
Tel: 02 -634-3335 Ext. 18 Fax: 02-634-3988
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นางสาวประนอม โฆวินวิพฒ
ั น์
อายุ 78 ปี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 การถือหุ้นบริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
จํานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
 ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุม
มีส่วนได้เสี ยในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
 คุณวุฒิการศึกษา

-

ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต Georgia State University, U.S.A.

-

หลักสู ตร การปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นวิชาการบัญชี Texas University at Austin, U.S.A.

-

หลักสู ตร What the Board Should Do in a Downturn Situation สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

-

หลักสู ตร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 12/2001 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 10/2004 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Corporate Fraud Detection and Prevention สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 15/2006 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 11/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
หลักสู ตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร สัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard Business School,
U.S.A.
หลักสู ตร ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะพาณิ ชยศาวตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นายพิชิต สิ นพัฒนสกุล
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 การถือหุ้นบริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
จํานวน
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
 ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุม
มีส่วนได้เสี ยในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
 คุณวุฒิการศึกษา

-

ปริ ญญาโท ด้านการบริ หารและการจัดการ High Honors สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 46/2004 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

-

หลักสู ตร วิทยาการประกันภัยระดับสู ง (วปส.) รุ่ น 7 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.)

ปริ ญญาตรี ด้านการบริ หารและการจัดการ (เกี ยรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสชาชู เซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 15/2006 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 6/2003 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Monitoring Fraud Risk Mow รุ่ นที่ 1/2009 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ นที่ 11/2010 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
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แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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Meeting practices for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
For safety under the circumstances of COVID-19
The Company closely and pay attention in situation of the COVID-19, the Company very concerned and strictly
various measures, although the current epidemic of COVID-19 has improved, it can be controlled to a certain extent but the
disease is still widespread in many countries.
The Company concerned about the hygiene of all attendees and must therefore comply with the best practice
recommendations of Department of Disease Control and Department of Health the Ministry of Public Health including measures
to be followed for certain types of people and disease prevention measures as specified by the government. We would like to
take this opportunity to inform the suggestions and cooperate with all attendees as follows:
1.

Shareholders or proxies who are in a high-risk or other symptom suspected being with COVID-19 or whoever
1.1 Having recently travelled to/from any high-risk Dangerous Contagious areas including areas with continuous
outbreaks 14 days before the date of meeting;
1.2 Having illness, a fever, cough, sneezing, abnormal catarrh and respiratory symptoms as well;
1.3 Who have had close contact with someone as no. 1.1 and no. 1.2 or talking, meeting, touching, sharing a place
with people infected with COVID-19; and
1.4 Who are in a high-risk group 3 are those who are over 70 years of age, persons with chronic illnesses such as
diabetes, hypertension, respiratory syndrome neuropathy and children under 15 years old.

To prevent and reduce the risk of the spread of the COVID-19 virus and for your own hygiene, the Company
requests cooperation with shareholders to appoint an independents director to act as their proxy (Details as in the Proxy
Form B).
- Can submit Proxy form B. with supporting documents for proxy form (Only to appoint an independents director
to act as their proxy) at Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited No.33/4 The Ninth Tower Grand
Rama 9, 29 Floor, Rana 9 Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310 within 24 July 2020
- Can submit a question form in advance at Phoenix Advisory Services Company Limited as an assignee from Inter
Far East Energy Corporation Public Company Limited to conduct the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.
No. 88 Paso Tower, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Send to e-mail: infoifecagm@gmail.com or
Fax. 02-634-3988 within 24 July 2020
2.

In the case of shareholders or proxies wish to attend the meeting themselves, all attendee must be screened before
entering the meeting area. Anyone who fails to pass the screening test, i.e. shows symptoms of fever or has a body
temperature of 37.5 degrees Celsius of higher, or people in the risk group as item 1. The screening tests will be
conducted at the entrance of the meeting building.
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The meeting attendance, the shareholders are requested to inform the company in advance of the
meeting. According to the request form to attend the meeting and send to the Company. Which the
shareholders need to respond to all of them, if there is no reply on the day of the shareholders' meeting, the
meeting room is full. Shareholders must appoint a proxy to attend the meeting with the Independent Director
of the Company (Proxy Form B) to attend the meeting on their behalf. The Company reserves the right to the
shareholders sent the request form to attend the meeting and pre-screened first.
The company has arranged seats in the meeting room with a distance of 1 meter per 1 seat. There are
3 meeting places within the auditorium area such as (1) Grand Meeting Hall able to accommodate a maximum
of 276 attendees and additional meeting locations which may support another shareholder which will broadcast
live via closed-circuit television system are (2) Reservation Meeting Room 1 can accommodate a maximum of 72
attendees and (3) Reservation Meeting Room 2 can accommodate a maximum of 30 attendees (First Come,
First Served) if the seat is full, no chairs or stands will be added to attend the meeting. So the attendees must sit
in the designated seating zone without moving the seat zone at all times.
2.1 Request cooperation all attendees submit self-screening documents or answering you is travelled or health
information in event that you concealed it may be considered an offence under the Communicable Disease Act 2015
2.2 Request cooperation all attendees waiting all points in line at space of 1 meter
2.3 Request cooperation all attendees must wear a facemask all times in the meeting room
2.4 Request cooperation all attendees to wash their hands with soap, alcohol, gel or antiseptic and
2.5 Refrain from serving drinks in tea and coffee container, but have bottles of water and for snacks, will be the BOX
SET the company will distribute to the shareholders only when finished. (By exchanging coupons)
2.6 With a limited space, the company does not allow followers to participate in the meeting room area
-

-

Can submit Proxy form A. Proxy form B. Proxy form C. with supporting documents for proxy form and
Questionnaire for corona virus screening (COVID-19) (Submit documents at the checkpoint and registration
point in front of the meeting room)
Can submit the request form to attend the meeting and Submit a question form in advance (the meeting will
accept only written questions) at Phoenix Advisory Services Company Limited as an assignee from Inter Far East
Energy Corporation Public Company Limited to conduct the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. No. 88
Paso Tower, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Send by e-mail: infoifecagm@gmail.com or Fax. 02634-3988 within 24 July 2020

However, all the shareholders, including any who are denied entry, can still vote by proxy by assigning an
independent director to vote on their behalf.
The company would like to thank you for their cooperation by following recommendations for the health and safety of
all the attendees.
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แบบสอบถามสํ าหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
บริษัทจะประมวลผลข้ อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรั สโคโรนา
สํ าหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 โดยบริ ษัทจะทําลายเอกสารนี้เมื่อครบกําหนด 14 วัน เว้ นแต่ กรณีที่จําเป็ น (The Company
processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder. The
questionnaire will be disposed of no later than 14 days unless it has to be retained for a longer period of time.)

1.

ชื่ อ-สกุล
Name

Tel:
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ/ Shareholders’ or Proxy

2.

ผู้ติดตาม/Escort

ในปัจจุบันคุณมีอาการดังต่ อไปนีห้ รื อไม่ โปรดระบุ:
(Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:)
1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)
2. มีนาํ้ มูก (Runny Nose)
3. ไม่ ได้กลิน่ (Loss of sense of smell)
4. หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรื อ หายใจลําบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)
5. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)

3.







Yes

No

Yes









Yes



No



Yes



No

Yes
Yes
Yes

No
No
No
No

ในช่ วง 14 วัน มีประวัติอย่างใดอย่ างหนึ่งต่ อไปนี้ หรื อไม่ ?:
(During last 14 days, do you have any of the following history?)
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
(Contacted with confirmed COVID-19 case)
2. ประกอบอาชีพที่เกีย่ วข้ องกับนักท่ องเที่ยว สถานที่แออัด หรื อ ติดต่ อกับคนจํานวนมาก
(Engaging in occupations related to tourists crowned place or in contact with many people)

ลายเซ็น (Signature)

4.
สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่ For security officer / Authorized person
ไม่ เข้ าข่ ายต้ องสงสัย

มีเหตุอนั ควรสงสั ยว่ าเป็ น COVID-19

ให้ผูป้ ่ วยไปพบแพทย์ท่ีสถานพยาบาล/สถานพยาบาลที่บริ ษทั กําหนด เพื่อวินิจฉัยโรคอื่น
และปฏิบตั ิตามคําสัง่ แพทย์โดยเคร่ งครัด
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 12
แบบแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
เรี ยน
สําเนาเรี ยน

เลขานุการ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“IFEC”)
เลขานุการ บริ ษทั ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์ วสิ เซส จํากัด (“PAS”) ในฐานะผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จากบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ให้ดาํ เนินการจัดประชุม

ข้าพเจ้า ..............................................................................................
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ✓ ในช่อง ( )
( ) ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน
( ) ผูร้ ับมอบฉันทะจาก ............................................................................. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์
เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(แนบสําเนาเอกสารมอบฉั นทะ)

โดยถือหลักทรัพย์จาํ นวนทั้งสิ้ น รวม ...............................................หุ น้
ประสงค์เข้า ร่ วมการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจํา ปี 2563 ในวันพฤหัส ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

ลงชื่อ......................................................ผูป้ ระสงค์เข้าประชุม

หมายเหตุ:
เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.
- ทางโทรสาร :
02-634-3988
- ทางอีเมล์
:
infoifecagm@gmail.com
- ทางไปรษณี ย ์ :
บริ ษทั ฟี นิกซ์แอดไวซอรี่ เซอร์วสิ เซส จํากัด เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสี ลม แขวง
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อแนะนําโปรดติดต่อ:- คุณสนทยา น้อยเจริ ญ โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 13
แบบฟอร์ มคําถามล่วงหน้ าสํ าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
เรี ยน
สําเนาเรี ยน

เลขานุการ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“IFEC”)
เลขานุการ บริ ษทั ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์ วสิ เซส จํากัด (“PAS”) ในฐานะผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จากบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ให้ดาํ เนินการจัดประชุม

ข้าพเจ้า ..............................................................................................
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ✓ ในช่อง ( )
( ) ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน
( ) ผูร้ ับมอบฉันทะจาก ............................................................................. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์
เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(แนบสําเนาเอกสารมอบฉั นทะ)

มีคําถามเกีย่ วกับวาระต่ างๆในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น IFEC ประจําปี 2563 ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ.........................................................................ผูส้ อบถาม
หมายเหตุ:
เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น.
- ทางโทรสาร
:
02-634-3988
- ทางอีเมล์
:
infoifecagm@gmail.com
- ทางไปรษณี ย ์ :
บริ ษทั ฟี นิกซ์แอดไวซอรี่ เซอร์วสิ เซส จํากัด เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสี ลม แขวง
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อแนะนําโปรดติดต่อ:- คุณสนทยา น้อยเจริ ญ โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18
61
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จัดประชุมโดย
บริษัท ฟนิกซ แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด
หากมีขอสอบถามเกี่ยวกับการประชุม
โปรดติดตอ ที่ เบอรโทรศัพท 02-634-3335
ตอ 18 , 26
และสอบถามไดทางไลน

