หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� (คราวทีเ� ลื�อนมา)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี� คอร์ ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดี ที� �� สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี)
ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุ ม หากท่านผูถ้ ือหุ้นเพิ�งเดิ นทางมาจากประเทศที�เกิ ดการแพร่ ระบาดของเชื� อ COVID-�� และยังไม่พน้
กําหนด �� วัน หรื อมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรื อมีอุณหภูมิร่างกายตั�งแต่ ��.� องศาเซลเซี ยสขึ�นไป ตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิให้ผถู้ ือหุ้นที�แจ้งความประสงค์เข้าร่ วมการประชุมล่วงหน้า และจํากัดจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมไว้ท�ี ��� ที�นงั�

วันที� �� กรกฎาคม 2563
เรื� อง
เรียน
สิ�งทีส� ่ งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ( คราวทีเ� ลื�อนมา )
ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี� คอร์ ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)
�.หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย�ี คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้ เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ( คราวที�เลื�อนมา ) ในวันพฤหัสที� 13 สิ งหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที� 195
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เนื�องจากตามที� บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย�ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี ����
ในวันพฤหัสบดีท�ี �� กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี ) เลขที� ��� ถนนวิภาวดี-รังสิ ต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ����� ปรากฏว่า เมื�อล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วหนึ� งชัว� โมง มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วม
ประชุม รวมเป็ นจํานวน ��� ราย นับเป็ นจํานวนหุ ้นได้ ���,���,��� หุ้น คิดเป็ นร้อยละ ��.���� ของจํานวนหุ้นที�จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั�งหมดของบริ ษทั ซึ� งไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. ���� มาตรา ��� และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อที� �� ทั�งนี� ผูถ้ ือหุน้ ที�จะมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ���� คราวที�เลื�อนมา จะยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
เดิม ณ วันกําหนดรายชื�อผูถ้ ือหุ้นซึ� งมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น (Record Date) เมื�อวันที� �� กรกฎาคม ���� ซึ� งมีรายชื� อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อ ผูถ้ ือหุ้นที�มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมตามมาตรา ���
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ���� (รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และให้ใช้เอกสารหนังสื อเชิ ญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี ���� ฉบับเดิมเป็ นเอกสารใช้ในการประชุม รวมทั�งสามารถดาวน์โหลดหนังสื อเชิ ญประชุมดังกล่าวได้ที�
https://www.ifec.co.th/investor-relations-main โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี ����
ฉบับลงวันที� �� กรกฎาคม ���� เดิม
บริ ษทั จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที�ดงั กล่าว โดยบริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงทะเบียน
ตั�งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ผูถ้ ือหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะแต่งตั�งบุคคลอื�นมาเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุม
ครั�งนี� โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง และยืน� ต่อบริ ษทั ก่อนเข้าร่ วมประชุมด้วย
ส่วนผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ ซึ�งแต่งตั�งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก และดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ� งที�ส่งมาด้วย �

ติดต่อสอบถามผูด้ าํ เนินการจัดประชุม
บริ ษทั ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี� เซอร์วิสเซส จํากัดโทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18
1
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สิ� งทีส� ่ งมาด้ วย �
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว� ไปซึ�งเป็ นแบบทีง� ่ ายไม่ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื� อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที� �) พ.ศ. ����
เขียนที�........................................................................................
วันที� ........... เดือน .................................... พ.ศ. ........................

(�) ข้าพเจ้า.......................................................................................................... สัญชาติ.........................................
อยูบ่ า้ นเลขที�..........................................................ถนน...................................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................................................ จังหวัด................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..............................
(�) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี� คอร์ ปอเรชั�น จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ น้ จํานวนทั�งสิ�นรวม ..................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสี ยง ดังนี�
หุน้ สามัญ......................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ..................................หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................เสี ยง
(�) ขอมอบฉันทะให้
(�)...................................................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�...........................................................ถนน..................................................... ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................... หรื อ
(�)...................................................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�...........................................................ถนน..................................................... ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................... หรื อ
(�)...................................................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที�...........................................................ถนน..................................................... ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................... หรื อ
คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ���� ในวันพฤหัสที� �� สิ งหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนน
วิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นด้วย
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กิจการใดที�ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั�น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื�อ……….............…………….………..………………..…ผูม้ อบฉันทะ
(…………………………………………………………)
ลงชื�อ……………………………….………………….………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..…………………………………)
ลงชื�อ……………………………….………………….………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..…………………………………)
ลงชื�อ……………………………….………………….………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..…………………………………)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

3

สิ� งทีส� ่ งมาด้ วย �

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที�กาํ หนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื� อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที� ) พ.ศ. ����

เขียน .........................................................................................
วันที� ...............เดือน ..................................พ.ศ. .......................
(�) ข้าพเจ้า .......................................................สัญชาติ ...................อยูบ่ า้ นเลขที� ..............ถนน ..............................
ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ................................รหัสไปรษณี ย ์ ................
(�) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี� คอร์ ปอเรชั�น จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ น้ จํานวนทั�งสิ�นรวม ....................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................เสี ยง ดังนี�
หุน้ สามัญ ....................................หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................เสี ยง
(�) ขอมอบฉันทะให้
�. ...................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที� .....................ถนน .......................................
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณี ย์ ...................หรื อ
�. ...................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที� .....................ถนน .......................................
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณี ย์ ...................หรื อ
�. ....................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที� .....................ถนน .........................................
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณี ย์ ............................
(�) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริ ษทั ฯ คือ
ั น์
❑ นางสาวประนอม โฆวินวิพฒ

ตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

❑ นายพิชิต สิ นพัฒนสกุล

ตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั�งนี�ในกรณี ที�กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ�งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะแทนกรรมการอิสระที�ไม่สามารถเข้าประชุม
4

คนใดคนหนึ� งเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี ����
ในวันพฤหัสที� �� สิ งหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวันเวลา และสถานที�อื�นด้วย
(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี� ดังนี�


วาระที� � รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� �/����
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี ����
ระเบียบวาระนี�เป็ นเรื� องแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง



วาระที� � พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย สํ าหรับปี บัญชีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี ����
ระเบียบวาระนี�เป็ นเรื� องแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง



วาระที� � พิจารณาอนุมัติการเลื อกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี ���� และพิจารณาเลื อกตั�ง
กรรมการเพิม� เติม จํานวน � คน เพื�อให้ ครบจํานวน � คน
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เลือกตั�งกรรมการทั�ง � คน ตามหนังสื อเชิญประชุม
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ เลือกตั�งกรรมการเป็ นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ� อกตามวาระ � คน)
ชื�อกรรมการ

นายกฤษฎา พฤติภทั ร

❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายประพัฒน์ ยอขันธ์
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง
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ชื�อกรรมการ

นางสาว เยาวโรจน์ กลิ�นบุญ

❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ งดออกเสี ยง

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายภูวดล สุนทรวิภาต
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)

(เลือกกรรมการเพิม� เติม � คน)



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี ����
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี ����-����
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � พิจารณาวาระอื�นๆ(ถ้ ามี)
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

(�) การลงคะแนนเสี ยงของผู ร้ ั บมอบฉัน ทะในวาระใดที� ไ ม่ เ ป็ นไปตามที� ร ะบุ ในหนังสื อมอบฉันทะนี� ให้ถือว่า
การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(�) ในกรณี ท�ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุ ไว้ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณี ท�ีท�ี ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื� องใดนอกเหนื อจากเรื� องที� ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ท�ีมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรื อเพิ�มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
กิจการใดที�ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที�ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที�ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื�อ.................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื�อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื�อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื�อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)

หมายเหตุ :

�. ผูถ้ ือหุ ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
�. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรื อเลือกตั�งกรรมการรายบุคคล
�. ในกรณี ที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี� คอร์ปอเรชัน� จากัด (มหาชน)

ในประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี ���� ในวัน พฤหัส ที� �� สิ งหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสร
กองทัพบก (วิภาวดี ) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครหรื อที� จะพึงเลื�อนไปในวัน
เวลา และสถานที�อื�นด้วย
___________________________________

 วาระที� …… เรื� อง ....................................................................................................

❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

 วาระที� …… เรื� อง ....................................................................................................

❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

 วาระที� …… เรื� อง พิจารณาอนุมัติการเลื อ กตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี ���� และ

พิจารณาเลือกตั�งกรรมการเพิม� เติม จํานวน � คน เพื�อให้ ครบจํานวน � คน
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เลือกตั�งกรรมการเป็ นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ� อกตามวาระ � คน)
ชื�อกรรมการ
_____________________________________________ (ระบุช�ือ)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
_____________________________________________ (ระบุช�ือ)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
(เลือกกรรมการเพิม� เติม � คน)
ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)
❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง
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หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.

สิ� งทีส� ่ งมาด้ วย �

(แบบที�ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสั โตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื� อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที� �) พ.ศ. ����

เขียนที� ....................................................................................
วันที� ...............เดือน ..................................พ.ศ. ....................
(�) ข้าพเจ้า .......................................................................................................................................................
สํานักงานตั�งอยูเ่ ลขที� ...............................ถนน .........................................................ตําบล/แขวง .................................
อําเภอ/เขต .......................................................จังหวัด .........................................................รหัสไปรษณี ย ์ ..................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั .............................................................
ซึ� งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ย�ี คอร์ ปอเรชั�น จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั�งสิ� นรวม ....................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................เสี ยง ดังนี�
หุน้ สามัญ ...........................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ......................................หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................เสี ยง
(�) ขอมอบฉันทะให้
�. .................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที� .....................ถนน .........................
ตําบล/แขวง ........................อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด .....................รหัสไปรษณี ย ์ ................หรื อ
�. .................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที� .....................ถนน .........................
ตําบล/แขวง ........................อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด .....................รหัสไปรษณี ย ์ ................หรื อ
�. .................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที� .....................ถนน .........................
ตําบล/แขวง ........................อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด .....................รหัสไปรษณี ย ์ ........................
คนใดคนหนึ� งเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ���� ในวันพฤหัสที� �� สิ งหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครหรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวันเวลา และสถานที�อื�นด้วย
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(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมออกเสี ยงลงคะแนนในครั�งนี� ดังนี�
❑ มอบฉันทะตามจานวนหุ น
้ ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
❑ มอบฉันทะบางส่ วนคือ
❑ หุ น
้ สามัญ................................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................เสี ยง
❑ หุ น
้ บุริมสิ ทธิ ...........................หุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท� งั หมด..............................เสี ยง
(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั�งนี� ดังนี�


วาระที� � รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� �/����
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี ����
ระเบียบวาระนี�เป็ นเรื� องแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง



วาระที� � พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย สํ าหรับปี บัญชีสิ�นสุ ดวันที� �� ธันวาคม ����
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี ����
ระเบียบวาระนี�เป็ นเรื� องแจ้งเพื�อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง



วาระที� � พิจารณาอนุมัติการเลื อกตั�ง กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี ���� และพิจ ารณาเลื อกตั�ง
กรรมการเพิม� เติม จํานวน � คน เพื�อให้ ครบจํานวน � คน
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เลือกตั�งกรรมการทั�ง � คน ตามหนังสื อเชิญประชุม
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ เลือกแต่งตั�งกรรมการเป็ นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ� อกตามวาระ � คน)
ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายกฤษฎา พฤติภทั ร
❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายประพัฒน์ ยอขันธ์
❑ ไม่เห็นด้วย

ชื�อกรรมการ

นางสาว เยาวโรจน์ กลิ�นบุญ

❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ งดออกเสี ยง

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายภูวดล สุนทรวิภาต
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)

(เลือกกรรมการเพิม� เติม � คน)



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี ����
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี ����-����
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที� � พิจารณาวาระอื�นๆ(ถ้ ามี)
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

(�) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที� ไม่เป็ นไปตามที� ระบุในหนังสื อมอบฉันทะนี� ให้ถือว่า การ
ลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(�) ในกรณีท�ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี
ที� ท�ี ป ระชุม มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื� องใดนอกเหนื อจากเรื� องที� ระบุ ไว้ข ้างต้น รวมถึ งกรณี ที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรื อ
เพิ�มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
กิจการใดที� ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที�ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที�ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื�อ.................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื�อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื�อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื�อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)

หมายเหตุ :

�. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี�ใช้เฉพาะกรณีที�ผถู ้ ือหุ น้ ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสั โตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุ น้ ให้เท่านั�น
�. หลักฐานที�ตอ้ งแนบพร้อมหนังสื อมอบฉันทะคือ
(�) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน(Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(�) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน(Custodian)
�. ผูถ้ ือหุ น้ ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
�. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรื อเลือกตั�งกรรมการรายบุคคล
�. ในกรณี ที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
แนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี� คอร์ปอเรชัน� จากัด (มหาชน)

ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ���� ในวันพฤหัสที� �� สิ งหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสร
กองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครหรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวันเวลา
และสถานที�อื�นด้วย
___________________________________

วาระที� …… เรื� อง ....................................................................................................
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
❑ เห็นด้วย


วาระที� …… เรื� อง ....................................................................................................
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
❑ เห็นด้วย


 วาระที� …… เรื� อง พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการทีอ� อกตามวาระประจําปี ���� และพิจารณา

เลือกตั�งกรรมการเพิม� เติม จํานวน � คน เพื�อให้ ครบจํานวน � คน
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร

❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี�
❑ เลือกตั�งกรรมการเป็ นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ� อกตามวาระ � คน)
ชื�อกรรมการ
_____________________________________________ (ระบุช�ือ)
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
❑ เห็นด้วย
ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื�อกรรมการ
_____________________________________________ (ระบุช�ือ)
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
❑ เห็นด้วย
(เลือกกรรมการเพิม� เติม � คน)
ชื�อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุช�ือ)
❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

จัดประชุมโดย
บริษัท ฟนกิ ซ แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด
หากมีขอสอบถามเกี่ยวกับการประชุม
โปรดติดตอ ที่ เบอรโทรศัพท 02-634-3335
ตอ 18 , 26
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