หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี)
ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุ ม หากท่านผูถ้ ือหุ้นเพิ่งเดิ นทางมาจากประเทศที่เกิ ดการแพร่ ระบาดของเชื้ อ COVID-19 และยังไม่พน้

กําหนด 14 วัน หรื อมีอาการของระบบทางเดิ นหายใจ หรื อมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป ตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิให้ผถู้ ือหุ้นที่แจ้งความประสงค์เข้าร่ วมการประชุมล่วงหน้า และจํากัดจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมไว้ที่ 378 ที่นงั่

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561
รายงานประจําปี 2559 ในรู ปแบบ QR Code
งบการเงิน สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรู ปแบบ QR Code
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง และกรณี ที่ผูถ้ ือ
หุน้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน
7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนน
9. แผนที่สถานที่จดั การประชุม
10. ข้อปฏิ บตั ิ การประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
11. แบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
12. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
13. แบบฟอร์มคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีมติให้
เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
สาระสํ าคัญ:
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้
ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

การลงมติ:

มติ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ของ
คะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 43
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วาระที่ 2

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2559
สาระสํ าคัญ:
บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559 สิ้ นสุ ด
ณ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งปรากฏในสรุ ปข้อมูลทางการเงินในรายงาน
ประจําปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ประจําปี 2559

การลงมติ:

วาระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่ อย สํ าหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สาระสํ าคัญ:
เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อที่ 47 ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทํางบดุลและ
บัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั เสนอต่อที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบ
ดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนั้น บริ ษทั ต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบ
ให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นของคณะกรรมการ:
คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุล และบัญชี กาํ ไรขาดทุน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ 31
ธัน วาคม 2559 ที่ ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู ้ส อบบัญ ชี ข อง บริ ษัท
กริ น ทร์ ออดิ ท จํา กัด รายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏอยู่ ใ นงบการเงิ น
สําหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมใน
ครั้งนี้ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3
การลงมติ:

วาระที่ 4

มติ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ของ
คะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2562
สาระสํ าคัญ:
บริ ษ ัทสรุ ป ผลการดํา เนิ น งานที่ ผ่ า นมา การเปลี่ ย นแปลงสํา คัญ ที่
เกิดขึ้น ทั้งในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั หลาน ในรอบปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ประจําปี 2562

การลงมติ:

วาระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเพิม่ เติม จํานวน 1 คน เพื่อให้ ครบจํานวน 9 คน
สาระสํ าคัญ:
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่
21
ความเห็นของคณะกรรมการ:

กรรมการที่ ครบกําหนดออกตามวาระ ประจําปี 2563 จํานวน 3 ท่าน
ดังนี้
1. นายฉัตรณรงค์
ฉัตรภูติ
กรรมการบริ ษทั
2. พลตรี บุญเลิศ
แจ้งนพรัตน์
กรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 21 ซึ่ งกําหนดไว้ว่าในการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่ ง
ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่ แบ่ งออกให้ตรงเป็ น
สาม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคี ยงที่ สุดกับส่ วนหนึ่ ง
ในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี
ที่ สองภายหลังจดทะเบี ย นบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลากกัน ส่ วนปี หลังๆ
ต่ อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตํา แหน่ งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง ซึ่ งกรรมการผูท้ ี่จบั ฉลากได้ คือ
3. นายบุญเลิศ
เอี้ยวพรชัย
กรรมการบริ ษทั
และกรรมการเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่างลง 1 ตําแหน่ง เนื่ องจากพ้น
ระยะเวลาการจดทะเบี ยนกรรมการบริ ษทั ต่ อนายทะเบี ยนหุ ้นส่ วน
บริ ษทั มหาชนจํากัด
บริ ษ ทั จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอรายชื่ อบุ ค คลเพื่ อ เข้า รั บ การ
พิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการระหว่า งวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 ถึ ง
วัน ที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั (ซึ่ งกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ยงดออกเสี ยง)ได้
พิจารณาคุณสมบัติ และเสนอชื่ อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระ ประจําปี 2563 จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายกฤษฎา พฤติภัทร ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ เป็ น
ผู ้เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ด ้า นการบริ หาร และด้า น
บัญ ชี ก ารเงิ น อย่ า งดี ยิ่ ง ซึ่ งจะสามารถช่ ว ยพัฒ นาบริ ษ ัท ให้
เจริ ญก้าวหน้าได้เป็ นอย่างดี
2. นายประพัฒน์ ยอขันธ์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ เป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ดา้ นการบริ หาร เป็ นที่ ปรึ กษา
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3.

งานโครงการต่างๆ อย่างดียิ่ง ซึ่ งจะสามารถช่วยพัฒนา วางแผน
และปรับปรุ งธุรกิจของบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้าได้เป็ นอย่างดี
นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ซึ่ งเป็ นผูท้ ่ี มีความรู ้ ความสามารถ
มีความเชี่ ยวชาญทางด้านกฎหมาย เป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษทั ชั้นนําในประเทศไทย ซึ่ งจะสามารถช่ วยกิ จการบริ ษทั
ในด้านกฎหมายได้เป็ นอย่างดี

และกรรมการเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่วา่ งลง 1 ตําแหน่ง ดังนี้
4. นายภูวดล สุ นทรวิภาต ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถ เป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ ด ้านธุ ร กิ จพลังงานไฟฟ้ า เป็ น
อย่างดี ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
โดยมีรายละเอียดประวัติการศึ กษาและประสบการณ์ ทํางานของผู้
ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการใหม่ แทนกรรมการดังกล่ าวปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5
นอกจากนี้ รายชื่ อ ผู ้ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการใหม่ แ ทน
กรรมการดัง กล่ า ว ตามวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ง กรรมการให้ เ ป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 20
การลงมติ:
วาระที่ 6

มติ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ข้อบังคับข้อที่ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 8

พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
สาระสํ าคัญ:
เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งกําหนดให้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 32 ซึ่ งกําหนดว่า “ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงิ น
หรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
สิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะ
ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน
บํา เหน็ จ เงิ น อุ ด หนุ น เงิ น รางวัล ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า นํ้า มัน ค่ า
พาหนะ” ความในวรรคต้ น ไม่ รวมถึงค่ าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่
กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่ งต้องได้รับ
การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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ปี 2563
ค่ าตอบแทนต่ อเดือน
ค่ าตอบแทนต่ อปี
(บาท)
(บาท)

ตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
จํานวนรวม (บาท)

50,000
15,000

600,000
1,440,000

10,000
5,000

120,000
120,000

30,000
5,000

360,000
180,000

115,000

2,820,000

หมายเหตุ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั จะไม่มสี ิ ทธิ ได้ รับค่ าตอบแทนรายเดือนและค่ าเบีย้ ประชุมในการดํารง
ตําแหน่ งกรรมการบริ ษัท รวมถึงกรรมการชุดย่ อยอื่นๆ ทั้งนี ้ กรรมการบริ ษัทไม่ ได้ รับค่ าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่ าวข้ างต้ น

วาระที่ 7

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาและเห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 พิ จารณาอนุ มตั ิ กาํ หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการประจําปี 2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2560-2563
สาระสํ าคัญ:
เพื่ อให้เ ป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษ ทั มหาชน
จํา กัด พ.ศ.2535 (รวมทั้ง ที่ มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ งกํา หนดให้ ท่ี
ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละกํา หนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการ:
คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาและเห็ น สมควรตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผา่ นมา ความพร้อม
ของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ และความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจ โดยคณะกรรมการ
ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
(1) นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรื อ
(2) นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรื อ
(3) นางสาวดรณี
สมกําเนิด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรื อ
(4) นางสาวจารุ ณี
น่วมแม่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรื อ
(5) นายศิรเมศร์
อัครโชติกลุ นันท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821
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ในนามบริ
ในนามบริษษทั ทั บริ
บริษษทั ทั เอ.เอ็
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จํากัดด เป็เป็นนผูผูส้ ส้ อบบั
อบบัญญชีชีขของบริ
องบริษษทั ทั ประจํ
ประจําปีาปี2560-2563
2560-2563โดย
โดย
ให้ให้ใใครคนใดคนหนึ
ครคนใดคนหนึ่ ง่ งเป็เป็นผู
นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็
การตรวจสอบและแสดงความเห็นนต่ต่อองบการเงิ
งบการเงินนของบริ
ของบริษษทั ทั ได้ได้ในกรณี
ในกรณีท่ี ท่ี
ผูผูส้ ส้ อบบั
อบบัญญชีชีรรับับอนุ
อนุญญาตดั
าตดังงกล่
กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิ งานได้
านได้ให้
ให้บริ
บริษษทั ทั เอ.เอ็
เอ.เอ็มม.ที.ที. .แอสโซซิ
แอสโซซิเอท
เอทจําจํกัาดกัดจัดจัหา
ดหา
ผูผูส้ ส้ อบบั
อบบัญญชีชีรรับับอนุ
อนุญญาตอื
าตอื่น่นของ
ของ บริ ษทั เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิ
แอสโซซิเเอท
อทจํจําากักัดดสอบแทนได้
สอบแทนได้
่ วนเสียกัยบกับ
ทัทั้ ง้ งนีนี้ ้บริบริษษทั ทั ผูผูส้ ส้ อบบั
อบบัญญชีชีทที่ ไี่ ได้รับการเสนอชื่ อดังกล่าาวไม่
วไม่มมี คี ความความสั
วามความสัมมพัพันนธ์ธ์หหรื รืออมีมีสส่ ว่นได้
วนได้ส่สวนเสี
บริบริษษทั ทั / /บริ
บริษษทั ทั ย่ย่ออยย // ผูผูบ้ บ้ ริริหาร/ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื
หรืออผูผูท้ ท้ ี่ เี่ เกีกี่ ย่ ยวข้
วข้อองกั
งกับบบุบุคคคลดั
คลดังกล่
งกล่าวแต่
าวแต่ออย่าย่งใด
างใดและ
และ
่าตอบแทน
คณะกรรมการเห็
คณะกรรมการเห็นนสมควรเสนอให้
สมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญญผูผูถ้ ถ้ ือือหุหุ้น้นประจํ
ประจําาปีปี 2563
2563พิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมตั ิ คตั ่ิาคตอบแทน
ผูผู้ส้สอบบั
อบบัญญชีชีขของบริ
องบริษัษัทท ประจํ
ประจํา ปี 2560-2563 และรายไตรมาส
และรายไตรมาส ตามรายละเอี
ตามรายละเอียยดที
ดที่ ป่ ปรากฏในตาราง
รากฏในตาราง
ดัดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้ ้
บริบริษทั ษ/บริ
ทั /บริษทษั ทัย่ อย่ยอย

ปีปี 2559
2559
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ สอบทาน
สอบทาน
งบการเงิ
งบการเงินน ไตรมาส
ไตรมาส รวมทั
รวมทั้ งสิ้น
(3(3ไตรมาส)
ไตรมาส)

งบการเงิ
งบการเงินนบริบริษัษัททรวม
รวม 450,000
450,000
และบริ
และบริษทัษทั IFEC
IFEC
งบการเงิ
งบการเงินนบริบริษัษัททย่ ย่ออยย 5,346,000
5,346,000
และบริ
และบริษทัษย่ทั อย่ยทางอ้
อยทางอ้ออมม
รวม
รวม
5,796,000
5,796,000

บริบริษทั ษ/บริ
ทั /บริษทษั ทัย่ อย่ยอย

750,000
750,000 1,200,000 งบการเงินบริ
บริษษทั ทั IFEC
IFEC

บริษทั /บริ
/บริษษทั ทั ย่ย่ออยย

765,000
765,000 2,065,000 งบการเงินบริ
บริษษทั ทั IFEC
IFEC
1,335,000
1,335,000 9,535,000 งบการเงิ นนบริ
บริษัษัททย่ย่ออยย
และบริ ษทั ย่ย่ออยทางอ้
ยทางอ้ออมม
2,100,000
2,100,000 11,600,000
11,600,000
รวม
รวม

ปีปี 2563
2563
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ สอบทาน
สอบทาน
งบการเงิ
งบการเงินน ไตรมาส
ไตรมาส รวมทั
รวมทั้ งสิ้น
(3(3ไตรมาส)
ไตรมาส)

งบการเงิ
งบการเงินบริ
นบริษทษั ทั IFEC
IFEC
800,000
800,000
งบการเงิ
งบการเงินนบริบริษัษัททย่ ย่ออยย 7,600,000
7,600,000
และบริ
และบริษทัษย่ทั อย่ยทางอ้
อยทางอ้ออมม
รวม
รวม
8,400,000
8,400,000

4,800,000
4,800,000 1,050,000
1,050,000 5,850,000
5,850,000

3,954,000
3,954,000 9,300,000 งบการเงิ น บริ
บริษัษัททย่ย่ออยย 8,800,000
8,800,000 1,050,000
1,050,000 9,850,000
9,850,000
และบริ ษทั ย่ออยทางอ้
ยทางอ้ออมม
4,704,000
4,704,000 10,500,000
10,500,000
รวม
รวม
13,600,000
13,600,000 2,100,000
2,100,000 15,700,000
15,700,000

ปีปี 2561
2561
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ สอบทาน
สอบทาน
งบการเงิ
งบการเงินน ไตรมาส
ไตรมาส รวมทั
รวมทั้ งสิ้น
(3(3ไตรมาส)
ไตรมาส)

งบการเงิ
งบการเงินบริ
นบริษษทั ทั IFEC
IFEC 1,300,000
1,300,000
งบการเงิ
งบการเงินนบริบริษัษัททย่ ย่ออยย 8,200,000
8,200,000
และบริ
และบริษทัษย่ทั อย่ยทางอ้
อยทางอ้ออมม
รวม
รวม
9,500,000
9,500,000

บริบริษทั ษ/บริ
ทั /บริษทษั ทัย่ อย่ยอย

บริษทั /บริ
/บริษษทั ทั ย่ย่ออยย

ปี ปี2560
2560
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ สอบทาน
สอบทาน
งบการเงิ
งบการเงินน ไตรมาส
ไตรมาส รวมทั
รวมทั
้ งสิ้ ง้นสิ้น
(3(3ไตรมาส)
ไตรมาส)

510,000
510,000 1,310,000
1,590,000
1,590,000 9,190,000
2,100,000
2,100,000 10,500,000
10,500,000
68

ปี ปี2562
2562
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ สอบทาน
สอบทาน
งบการเงิ
งบการเงินน ไตรมาส
ไตรมาส รวมทั
รวมทั
้ งสิ้ ง้นสิ้น
(3(3ไตรมาส)
ไตรมาส)
800,000
800,000 510,000
510,000 1,310,000
1,310,000
7,600,000
7,600,000 1,590,000
1,590,000 9,190,000
9,190,000
8,400,000
8,400,000 2,100,000
2,100,000 10,500,000
10,500,000

อนึ่ง ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่ อดังกล่าว ไม่ได้อยู่สังกัดสํานักงานสอบบัญชี เดียวกันกับ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทานงบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยและส่ งงบการเงินได้ทนั กําหนดระยะเวลา
การลงมติ:

วาระที่ 8

มติ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก ของ
คะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แจ้งกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. จนกว่าจะ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วเสร็ จ ซึ่ งได้เผยแพร่ ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นวันที่ใช้กาํ หนด
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี
2563
บริ ษทั จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษทั จะ
เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมา
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริ ษทั ก่อนเข้าร่ วมประชุมด้วย ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติ ซึ่ ง
แต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก และดูแลหุ น้ โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4
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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
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่........................................................................................
วันที่ ........... เดือน .................................... พ.ศ. ........................

(1) ข้าพเจ้า.......................................................................................................... สัญชาติ.........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่..........................................................ถนน...................................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต............................................................ จังหวัด................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม ..................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ......................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ..................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)...................................................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่...........................................................ถนน..................................................... ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................... หรื อ
(2)...................................................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่...........................................................ถนน..................................................... ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................... หรื อ
(3)...................................................................................................................................... อายุ........................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่...........................................................ถนน..................................................... ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................... หรื อ
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนน
วิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ……….............…………….………..………………..…ผูม้ อบฉันทะ
(…………………………………………………………)
ลงชื่อ……………………………….………………….………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..…………………………………)
ลงชื่อ……………………………….………………….………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..…………………………………)
ลงชื่อ……………………………….………………….………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..…………………………………)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2550

เขียน .........................................................................................
วันที่ ...............เดือน ..................................พ.ศ. .......................
(1) ข้าพเจ้า .......................................................สัญชาติ ...................อยูบ่ า้ นเลขที่ ..............ถนน ..............................
ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ................................รหัสไปรษณี ย ์ ................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม ....................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ ....................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ...............................................เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1. ...................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .......................................
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณี ย ์ ...................หรื อ
2. ...................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .......................................
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณี ย ์ ...................หรื อ
3. ....................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .........................................
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณี ย ์ ............................
(4) ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ คือ
❑ นางสาวประนอม โฆวินวิพฒ
ั น์

ตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

❑ นายพิชิต สิ นพัฒนสกุล

ตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม
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คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563
ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้


วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559
ระเบียบวาระนี้เป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2562
ระเบียบวาระนี้เป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2563 และพิจารณาเลื อกตั้ง
กรรมการเพิม่ เติม จํานวน 1 คน เพื่อให้ ครบจํานวน 9 คน
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ตามหนังสื อเชิญประชุม
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 คน)
ชื่อกรรมการ

นายกฤษฎา พฤติภทั ร

❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายประพัฒน์ ยอขันธ์
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง
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ชื่อกรรมการ

นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ งดออกเสี ยง

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายภูวดล สุนทรวิภาต
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)

(เลือกกรรมการเพิม่ เติม 1 คน)



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2560-2563
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ ามี)
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

(6) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไ ม่เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า
การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(7) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)

หมายเหตุ :

1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ในประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2563 ในวันพฤหัส ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสร
กองทัพบก (วิภาวดี ) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครหรื อที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
___________________________________

 วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................

❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

 วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................

❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

 วาระที่ …… เรื่ อง พิจารณาอนุ มัติการเลื อ กตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2563 และ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิม่ เติม จํานวน 1 คน เพื่อให้ ครบจํานวน 9 คน
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 คน)
ชื่อกรรมการ
_____________________________________________ (ระบุชื่อ)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
_____________________________________________ (ระบุชื่อ)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
(เลือกกรรมการเพิม่ เติม 1 คน)
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)
❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝาก
และดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ ....................................................................................
วันที่ ...............เดือน ..................................พ.ศ. ....................
(1) ข้าพเจ้า .......................................................................................................................................................
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ ...............................ถนน .........................................................ตําบล/แขวง .................................
อําเภอ/เขต .......................................................จังหวัด .........................................................รหัสไปรษณี ย ์ ..................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั .............................................................
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม ....................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ ...........................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ......................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
1. .................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .........................
ตําบล/แขวง ........................อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด .....................รหัสไปรษณี ย ์ ................หรื อ
2. .................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .........................
ตําบล/แขวง ........................อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด .....................รหัสไปรษณี ย ์ ................หรื อ
3. .................................................................อายุ ...........ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .........................
ตําบล/แขวง ........................อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด .....................รหัสไปรษณี ย ์ ........................
คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
❑ มอบฉันทะตามจานวนหุน
้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
❑ มอบฉันทะบางส่ วนคือ
❑ หุน
้ สามัญ................................หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................เสี ยง
❑ หุน
้ บุริมสิ ทธิ ...........................หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสี ยง
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด..............................เสี ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้


วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559
ระเบียบวาระนี้เป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 4 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2562
ระเบียบวาระนี้เป็ นเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง



วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติการเลื อกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2563 และพิจ ารณาเลื อกตั้ง
กรรมการเพิม่ เติม จํานวน 1 คน เพื่อให้ ครบจํานวน 9 คน
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ตามหนังสื อเชิญประชุม
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ เลือกแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 คน)
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายกฤษฎา พฤติภทั ร
❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายประพัฒน์ ยอขันธ์
❑ ไม่เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ

นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

❑ งดออกเสี ยง

❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

นายภูวดล สุนทรวิภาต
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)

(เลือกกรรมการเพิม่ เติม 1 คน)



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2560-2563
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย



❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ(ถ้ ามี)
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย

❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การ
ลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี
ที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.................................................................)

หมายเหตุ :

1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ น้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมหนังสื อมอบฉันทะคือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ให้คสั โตเดียน(Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน(Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
แนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสร
กองทัพบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี – รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานครหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา
และสถานที่อื่นด้วย
___________________________________

วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
❑ เห็นด้วย


วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง



 วาระที่ …… เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระประจําปี 2563 และพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการเพิม่ เติม จํานวน 1 คน เพื่อให้ ครบจํานวน 9 คน
❑ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 คน)
_____________________________________________ (ระบุชื่อ)
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)
❑ ไม่เห็นด้วย

❑ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
_____________________________________________ (ระบุชื่อ)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสี ยง
(เลือกกรรมการเพิม่ เติม 1 คน)
ชื่อกรรมการ
❑ เห็นด้วย

_____________________________________________ (ระบุชื่อ)
❑ ไม่เห็นด้วย
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❑ งดออกเสี ยง

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกฤษฎา พฤติภัทร
 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
 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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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ประวัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ
 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
 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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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10

ข้ อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เพื่อความปลอดภัยภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
บริ ษทั ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด เฝ้ าระวังและปฏิ บตั ิตามมาตรการต่าง ๆ
อย่างเคร่ งครัดต่อเนื่ อง ถึงแม้วา่ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในปั จจุบนั จะดีข้ ึนสามารถควบคุมไว้ได้ในระดับ
หนึ่งแล้ว แต่โรคนี้ยงั คงระบาดรุ นแรงอยูใ่ นหลายประเทศ
บริ ษทั จึงมีความห่วงใยถึงสุขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน บริ ษทั จึงต้องปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุม
โรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข รวมถึงมาตรการพึงปฏิบตั ิสาํ หรับบุคคลบางประเภท และมาตราการป้ องกันโรคตามที่
ทางราชการกําหนด อย่างเคร่ งครัด จึงขอถือโอกาสนี้ แจ้งคําแนะนําและขอความร่ วมมือกับผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1.

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีอ่ ยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรื อมีอาการสงสัยว่ าจะเป็ นโรค COVID-19 หรื อผูท้ ่ี
1.1 เดินทางไปหรื อเดินทางกลับจากประเทศเขตติดต่ออันตราย รวมถึงพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง เป็ นระยะเวลา 14 วัน
ก่อนวันประชุม
1.2 มีอาการป่ วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ าํ มูกผิดปกติ และมีอาการระบบทางเดินหายใจร่ วมด้วย
1.3 ผูท้ ่ีใกล้ชิดกับบุคคลตามข้อ 1.1 และ 1.2 หรื อปฏิสมั พันธ์ พูดคุย ร่ วมประชุม ใกล้ชิด สัมผัส ใช้สถานที่ร่วมกับผูต้ ิด
เชื้อ COVID-19 และ
1.4 ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสูง 3 กลุ่ม คือ บุคคลที่อายุเกินกว่า 70 ปี ขึ้นไป บุคคลที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
ทางเดินหายใจ โรคปอด และเด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี

เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุ ขภาพของท่านเองบริษัท
ขอให้ ท่านมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง (รายละเอียดตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.)
- สามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. พร้ อมเอกสารประกอบหนังสื อมอบฉันทะ (เฉพาะกรณี มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระเท่านั้น) มาที่ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาว
เวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
- สามารถส่ งแบบฟอร์ มคําถามล่ วงหน้ า มาที่บริ ษทั ฟี นิ กซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์ วิสเซส จํากัด (“PAS”) (ในฐานะผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายจากบริ ษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ให้ ดาํ เนิ นการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้ น ประจําปี 2563) เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 หรื อทาง
อีเมล์: infoifecagm@gmail.com หรื อโทรสาร 02-634-3988 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
2.

กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์ เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง ผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัด
กรอง หากมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่ผา่ นการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธการเข้าร่ วมประชุม เช่น กรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม มีไข้วดั
อุณหภูมิได้ต้ งั แต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป หรื อเป็ นบุคคลกลุ่มเสี่ ยงตามข้อ 1. ซึ่ งบริ ษทั จะจัดจุดคัดกรองบริ เวณ
ประตูทางเข้าอาคารที่ประชุม
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การเข้ าร่ วมประชุ ม ขอให้ ผู้ถือหุ้นแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุ มให้ บริษัททราบล่ วงหน้ า ตามแบบ
แจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุ ม และส่ งให้ บริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความจําเป็ นต้ องตอบกลับทุกท่ าน หากไม่ มีการ
ตอบกลับ ในวันประชุ มผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้ วยตนเองและห้ องประชุ มเต็ม ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะการเข้ าประชุ ม
ให้ แก่ กรรมการอิสระของบริ ษัท(แบบฟอร์ ม ข.) เพื่ อเข้ าประชุ มแทน และบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ให้ กับผู้ที่แจ้ งความ
ประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุมทีม่ าลงทะเบียน และผ่านการคัดกรองก่ อน
บริ ษัทได้ จัดที่น่ังในห้ องประชุ มโดยเว้ นระยะห่ าง 1 เมตร ต่ อ 1 ที่นั่ง โดยมีสถานที่ประชุ ม 3 แห่ งภายใน
บริเวณอาคารหอประชุ ม ได้ แก่ (1) ห้ องประชุ มใหญ่ รองรับผู้เข้ าร่ วมประชุ มได้ ไม่ เกิน 276 คน และสถานที่ประชุ ม
เพิม่ เติม ซึ่งอาจรองรับผู้ถือหุ้นได้ อกี จํานวนหนึ่ง โดยจะถ่ ายทอดสดผ่ านระบบโทรทัศน์ วงจรปิ ด คือ (2) ห้ องประชุ ม
สํ ารอง 1 รองรับผู้เข้ าร่ วมประชุ มได้ ไม่ เกิน 72 คน และ (3) ห้ องประชุ มสํ ารอง 2 รองรับผู้เข้ าร่ วมประชุ มได้ ไม่ เกิน
30 คน (First Come, First Served) หากที่นั่งเต็มแล้ วจะไม่ มีการเสริมเก้ าอีห้ รื อยืนเพื่อเข้ าร่ วมการประชุ ม ดังนั้น
ผู้เข้ าประชุมต้ องนั่งในโซนทีน่ ั่งทีก่ าํ หนด โดยไม่ ย้ายโซนทีน่ ่งั ตลอดเวลา
2.1 ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านยืน่ เอกสารคัดกรองตนเอง หรื อตอบคําถามข้อมูลด้านสุขภาพ หรื อประวัติ
การเดินทาง หากปกปิ ดอาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2.2 ขอความร่ วมมือผูร้ ่ วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่าง 1 เมตร ณ ทุกจุดบริ เวณที่ต่อแถว
2.3 ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม
2.4 ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรื อนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค
2.5 งดการเสริ ฟเครื่ องดื่มใส่ภาชนะ ชา กาแฟ แต่มีน้ าํ ดื่มแบบขวดให้แทน และสําหรับอาหารว่างจะเป็ นชุด BOX SET
บริ ษทั จะแจกให้ผถู ้ ือหุน้ เมื่อเสร็ จสิ้นเท่านั้น (โดยนําคูปองมาแลก)
2.6 ด้วยพื้นที่อนั จํากัดบริ ษทั ไม่อนุญาตให้ผตู ้ ิดตามเข้าร่ วมในบริ เวณห้องประชุม
-

สามารถยื่นหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. พร้ อมเอกสารประกอบหนังสื อมอบฉันทะ และแบบสอบถาม
สําหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (นําส่ ง ณ จุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนบริเวณหน้ าห้ องประชุม)
สามารถส่ งแบบแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุ ม และแบบฟอร์ มคําถามล่ วงหน้ า (โดยที่ประชุ มจะรั บคําถาม
เฉพาะเป็ นลายลักษณ์ อักษรเท่ านั้น) มาที่ บริ ษทั ฟี นิ กซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์ วิสเซส จํากัด (“PAS”) (ในฐานะผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายจากบริ ษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ให้ ดาํ เนิ นการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้ น ประจําปี 2563) เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 หรื อทาง
อีเมล์: infoifecagm@gmail.com หรื อโทรสาร 02-634-3988 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะถูกปฏิเสธให้เข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ ยังคงสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั และออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
บริ ษทั ขอขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่ านที่ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่ างดี ในการปฏิบัติตามคําแนะนํานี ้ อย่ างเคร่ งครั ด
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่ านและส่ วนรวม
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 11
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
59

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

