
 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 
 

ในวนัพฤหัสบดี ที ่30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  

ณ สโมสรกองทัพบก (วภิาวด)ี 

ถนนวภิาวด ี– รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิการเขา้ร่วมประชุม หากท่านผูถื้อหุ้นเพ่ิงเดินทางมาจากประเทศท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19   และยงัไม่พน้

กาํหนด 14 วนั หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิให้ผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมล่วงหนา้ และจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมไวท่ี้ 378 ท่ีนัง่ 





หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้  

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.   รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

2.   รายงานประจาํปี 2559 ในรูปแบบ QR Code 

3.   งบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปแบบ QR Code 

4.   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.  

5.   ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

6.   เอกสารแสดงตนเพ่ือการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีท่านมาประชุมดว้ยตนเอง และกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้มอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน 

7.   ขอ้มูลกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

8.   ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และออกเสียงลงคะแนน 

9.   แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุม 

10. ขอ้ปฏิบติัการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือความปลอดภยัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

11. แบบสอบถามสาํหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

12. แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

13. แบบฟอร์มคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

  

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้

เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) 

เลขท่ี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 

สาระสําคัญ: บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือ

วนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่

ส่งมาด้วย 1 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิ้จารณาและเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 
 

การลงมต:ิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของ

คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 43 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2559 

สาระสําคัญ: บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ส้ินสุด 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงปรากฏในสรุปขอ้มูลทางการเงินในรายงาน

ประจาํปี 2559 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิ้จารณาและเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2563 เพ่ือรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ประจาํปี 2559 
 

การลงมต:ิ วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
 

 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  

สาระสําคัญ: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ท่ี 47 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและ

บญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบ

ดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนั้น บริษทัตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ

ใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิ้จารณาและเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน

ของบริษทั และบริษทัย่อย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 31 

ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของ บริษัท 

กรินทร์ ออดิท จํากัด รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงิน 

สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทั และ

บริษทัย่อย ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมใน

คร้ังน้ีตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
 

การลงมต:ิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของ

คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

 

วาระที่ 4  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2562 

สาระสําคัญ: บริษัทสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา การเปล่ียนแปลงสําคัญท่ี

เกิดข้ึน  ทั้งในบริษทัยอ่ยและบริษทัหลาน ในรอบปี 2562  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการไดพิ้จารณาและเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2563 เพ่ือรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ประจาํปี 2562 
 

การลงมต:ิ วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการเพิม่เตมิ จาํนวน 1 คน เพ่ือให้ครบจาํนวน 9 คน 

สาระสําคัญ: เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 

21  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ ประจาํปี 2563 จาํนวน 3 ท่าน 

ดงัน้ี 

    1.     นายฉตัรณรงค ์ ฉตัรภูติ  กรรมการบริษทั 

    2.     พลตรีบุญเลิศ  แจง้นพรัตน ์ กรรมการบริษทั 
 

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 21 ซ่ึงกาํหนดไวว้่าในการประชุม

สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึง

ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็น

สาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึง

ในสาม (1/3) โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปี

ท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกัน ส่วนปีหลงัๆ

ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง ซ่ึงกรรมการผูท่ี้จบัฉลากได ้คือ 

    3.    นายบุญเลิศ   เอ้ียวพรชยั กรรมการบริษทั 
 

และกรรมการเพ่ิมเติมแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง 1 ตาํแหน่ง เน่ืองจากพน้

ระยะเวลาการจดทะเบียนกรรมการบริษทั ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วน

บริษทัมหาชนจาํกดั  
 

บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ถึง

ว ันท่ี  30 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางกา ร ส่ือสารของตลา ด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงดออกเสียง)ได้

พิจารณาคุณสมบติั และเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ

กาํหนดออกตามวาระ ประจาํปี 2563 จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายกฤษฎา พฤติภัทร ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ เป็น

ผู ้เ ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร  และด้าน       

บัญชีการเงินอย่างดียิ่ง ซ่ึงจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัท ให้

เจริญกา้วหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. นายประพัฒน์ ยอขันธ์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ เป็น

ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ดา้นการบริหาร เป็นท่ีปรึกษา

3 53



งานโครงการต่างๆ อยา่งดียิ่ง ซ่ึงจะสามารถช่วยพฒันา วางแผน 

และปรับปรุงธุรกิจของบริษทั ใหเ้จริญกา้วหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ 

มีความเช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษทัชั้นนาํในประเทศไทย ซ่ึงจะสามารถช่วยกิจการบริษทั 

ในดา้นกฎหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

และกรรมการเพ่ิมเติมแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง 1 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 

4. นายภูวดล สุนทรวิภาต ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ เป็น

ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลงังานไฟฟ้าเป็น

อย่างดี ตลอดจนมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
 

โดยมีรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทํางานของผู้

ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการดังกล่าวปรากฏ

ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
 

นอกจากน้ี รายช่ือผู ้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่แทน

กรรมการดังกล่าว ตามวิธีการเลือกตั้ งกรรมการให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 20  
 

 

การลงมต:ิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตาม

ขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

สาระสําคัญ: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญติับริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงกาํหนดให้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 32 ซ่ึงกาํหนดว่า “ห้ามมิใหบ้ริษทัจ่ายเงิน

หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะ

ท่ีเป็นกรรมการบริษทั เช่น เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง เบ้ียประกนั 

บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวลั ค่ารักษาพยาบาล ค่านํ้ ามัน ค่า

พาหนะ” ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่

กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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หมายเหต ุกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษทั จะไม่มสิีทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมในการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ท้ังนี ้กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2563 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 
 

การลงมต:ิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง

ในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจาํปี 2560-2563 

สาระสําคัญ: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน

จํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงกําหนดให้ท่ี

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไดพิ้จารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานท่ีผา่นมา ความพร้อม

ของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบติังานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ และความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการ

ไดพิ้จารณาและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

(1) นายชยัยทุธ   องัศุวิทยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885  และ/หรือ 

(2) นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563  และ/หรือ 

(3) นางสาวดรณี  สมกาํเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007    และ/หรือ 

(4) นางสาวจารุณี  น่วมแม่                 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596    และ/หรือ 

(5) นายศิรเมศร์  อคัรโชติกลุนนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821  
 

ตาํแหน่ง 

ปี 2563 

ค่าตอบแทนต่อเดือน 

(บาท) 

ค่าตอบแทนต่อปี

(บาท) 

คณะกรรมการบริษทั   

- ประธานกรรมการบริษทั 50,000 600,000 

- กรรมการบริษทั 15,000 1,440,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 120,000 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 120,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย   

- ประธานกรรมการ 30,000 360,000 

- กรรมการ 5,000 180,000 

จาํนวนรวม (บาท) 115,000 2,820,000 
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ในนามบริษทั บริษทั เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2560-2563 โดย

ให้ใครคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้ในกรณีท่ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จาํกดั จดัหา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จาํกดั สอบแทนได ้
 

ทั้งน้ี บริษทัผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบั

บริษทั/ บริษทัย่อย / ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

ผู ้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2560-2563 และรายไตรมาส ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2559 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2560 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

ตร ว จสอ บ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

งบการเงินบริษัทรวม

และบริษทั IFEC 

450,000 750,000 1,200,000 งบการเงินบริษทั IFEC 4,800,000 1,050,000 5,850,000 

งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

5,346,000 3,954,000 9,300,000 งบการเ งินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

8,800,000 1,050,000 9,850,000 

รวม 5,796,000 4,704,000 10,500,000 รวม 13,600,000 2,100,000 15,700,000 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2561 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2562 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

งบการเงินบริษทั IFEC 1,300,000 765,000 2,065,000 งบการเงินบริษทั IFEC 800,000 510,000 1,310,000 

งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

8,200,000 1,335,000 9,535,000 งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

7,600,000 1,590,000 9,190,000 

รวม 9,500,000 2,100,000 11,600,000 รวม 8,400,000 2,100,000 10,500,000 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2563 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

งบการเงินบริษทั IFEC 800,000 510,000 1,310,000 

งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

7,600,000 1,590,000 9,190,000 

รวม 8,400,000 2,100,000 10,500,000 
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ในนามบริษทั บริษทั เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2560-2563 โดย

ให้ใครคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้ในกรณีท่ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จาํกดั จดัหา

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จาํกดั สอบแทนได ้
 

ทั้งน้ี บริษทัผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบั

บริษทั/ บริษทัย่อย / ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

ผู ้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2560-2563 และรายไตรมาส ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตาราง 

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2559 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2560 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

ตร ว จสอ บ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

งบการเงินบริษัทรวม

และบริษทั IFEC 

450,000 750,000 1,200,000 งบการเงินบริษทั IFEC 4,800,000 1,050,000 5,850,000 

งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

5,346,000 3,954,000 9,300,000 งบการเ งินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

8,800,000 1,050,000 9,850,000 

รวม 5,796,000 4,704,000 10,500,000 รวม 13,600,000 2,100,000 15,700,000 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2561 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2562 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

งบการเงินบริษทั IFEC 1,300,000 765,000 2,065,000 งบการเงินบริษทั IFEC 800,000 510,000 1,310,000 

งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

8,200,000 1,335,000 9,535,000 งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

7,600,000 1,590,000 9,190,000 

รวม 9,500,000 2,100,000 11,600,000 รวม 8,400,000 2,100,000 10,500,000 

บริษทั/บริษทัย่อย 

ปี 2563 

ตรวจสอบ

งบการเงนิ 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งส้ิน 

งบการเงินบริษทั IFEC 800,000 510,000 1,310,000 

งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

7,600,000 1,590,000 9,190,000 

รวม 8,400,000 2,100,000 10,500,000 
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อน่ึง ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอรายช่ือดงักล่าว ไม่ไดอ้ยู่สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบั

ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัจะดูแลใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานงบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยและส่งงบการเงินไดท้นักาํหนดระยะเวลา 
 

 

การลงมต:ิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของ

คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

 

วาระที่ 8  พจิารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ทั้งน้ี บริษทัไดแ้จง้กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. จนกว่าจะ

ประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นวนัท่ีใชก้าํหนด

รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 

2563 
 

บริษทัจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษทัจะ

เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมา

เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบริษทัก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ ซ่ึง

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก และดูแลหุน้โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 
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การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลด 

รายการประจาํปี 2559 

 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะ

นายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุม    

ผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดู

ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 

 ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูล(ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 และ 3) ผ่าน QR Code ทีป่รากฎบนแบบแจ้งการ

ประชุม  ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

สําหรับระบบ IOS (IOS 11 ขึน้ไป) 

 

 เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

1. สแกน ดว้ยการหนักลอ้งมือถือไปท่ีรูป QR Code 

2. หนา้จอมือถือ จะมีล้ิงค ์(Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูล

ประกอบการประชุม 

 

หมายเหตุ: กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก      

แอปพลิเคชนั (Application) อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

สําหรับระบบ Android 

 

เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook และ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

  เปิด Line ในหนา้หลกั เลือกคน้หา   สแกน QR Code 

  หรือ 

  เปิด Line ในหนา้หลกั เลือกเพิ่มเพื่อน   เลือกคิวอาร์โคด้  สแกน QR Code 

 

  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 และ 3 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี........................................................................................ 

วนัท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. ........................ 

 

(1)  ขา้พเจา้.......................................................................................................... สญัชาติ......................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี..........................................................ถนน...................................................... ตาํบล/แขวง.................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................. 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ..................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ..................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

(1)...................................................................................................................................... อาย.ุ.................... ...... ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี...........................................................ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................. จงัหวดั................................................... รหสัไปรษณีย.์..................... หรือ 

(2)...................................................................................................................................... อาย.ุ................ .......... ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี...........................................................ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................. จงัหวดั................................................... รหสัไปรษณีย.์..................... หรือ 

  (3)...................................................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี...........................................................ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง................................. 

อาํเภอ/เขต............................................................. จงัหวดั................................................... รหสัไปรษณีย.์..................... หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทพับก (วภิาวดี) ถนน

วภิาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ……….............…………….………..………………..…ผูม้อบฉนัทะ 

         (…………………………………………………………) 

ลงช่ือ……………………………….………………….………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (….…………………..…………………………………) 

ลงช่ือ……………………………….………………….………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (….…………………..…………………………………) 

ลงช่ือ……………………………….………………….………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (….…………………..…………………………………) 

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี ) พ.ศ. 2550

เขียน .........................................................................................

วนัท่ี ...............เดือน ..................................พ.ศ. .......................

(1)  ขา้พเจา้ .......................................................สญัชาติ ...................อยูบ่า้นเลขท่ี ..............ถนน ..............................

ตาํบล/แขวง ...................................อาํเภอ/เขต ........................................จงัหวดั ................................รหสัไปรษณีย ์................

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จากดั (มหาชน)

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ....................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................เสียง ดงัน้ี

หุน้สามญั ....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...............................................เสียง

หุน้บุริมสิทธิ................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...............................................เสียง

(3)  ขอมอบฉนัทะให้

1. ...................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .....................ถนน .......................................

ตาํบล/แขวง ...........................อาํเภอ/เขต .............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์...................หรือ

2. ...................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .....................ถนน .......................................

ตาํบล/แขวง ...........................อาํเภอ/เขต .............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์...................หรือ

3. ....................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .....................ถนน .........................................

ตาํบล/แขวง ...........................อาํเภอ/เขต .............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์............................

 (4)  ขอมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ

❑ นางสาวประนอม โฆวนิวพิฒัน ์  ตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

❑ นายพิชิต สินพฒันสกลุ   ตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งน้ีในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึงไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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คนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563

ในวนัพฤหัสท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทพับก (วิภาวดี)  ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย

(5)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี

 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2559

ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระที ่4 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2562

ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการเพิม่เตมิ จาํนวน 1 คน เพ่ือให้ครบจาํนวน 9 คน

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ตามหนงัสือเชิญประชุม

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 3 คน) 

 ช่ือกรรมการ  นายกฤษฎา  พฤติภทัร 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 

ช่ือกรรมการ  นายประพฒัน์ ยอขนัธ์

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง
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ช่ือกรรมการ  นางสาว เยาวโรจน ์กล่ินบุญ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

(เลือกกรรมการเพิม่เตมิ 1 คน) 

 

ช่ือกรรมการ  นายภูวดล สุนทรวภิาต

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 2560-2563

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระที ่8 พจิารณาวาระอ่ืนๆ(ถ้าม)ี

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง
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(6)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า 

การลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

(7)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ

ลงช่ือ.................................................................ผูม้อบฉนัทะ

        (.................................................................)

ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

       (.................................................................)

ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

      (.................................................................)

ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

      (.................................................................)

หมายเหตุ :

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จากดั (มหาชน)

 ในประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหัสท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสร

กองทพับก (วิภาวดี)  ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั

เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

___________________________________

 วาระท่ี …… เร่ือง ....................................................................................................

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระท่ี …… เร่ือง ....................................................................................................

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระท่ี …… เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2563 และ

พจิารณาเลือกตั้งกรรมการเพิม่เตมิ จาํนวน 1 คน เพ่ือให้ครบจาํนวน 9 คน

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 3 คน)

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

(เลือกกรรมการเพิม่เตมิ 1 คน) 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

     เขียนท่ี .................................................................................... 

      วนัท่ี ...............เดือน ..................................พ.ศ. .................... 

(1) ขา้พเจา้ .......................................................................................................................................................

สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ...............................ถนน .........................................................ตาํบล/แขวง ................................. 

อาํเภอ/เขต .......................................................จงัหวดั .........................................................รหสัไปรษณีย ์.................. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั............................................................. 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ....................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สามญั ...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ ......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................เสียง 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 1. .................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .....................ถนน ......................... 

ตาํบล/แขวง ........................อาํเภอ/เขต ...........................จงัหวดั .....................รหสัไปรษณีย ์................หรือ 

 2. .................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .....................ถนน ......................... 

ตาํบล/แขวง ........................อาํเภอ/เขต ...........................จงัหวดั .....................รหสัไปรษณีย ์................หรือ 

 3. .................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .....................ถนน ......................... 

ตาํบล/แขวง ........................อาํเภอ/เขต ...........................จงัหวดั .....................รหสัไปรษณีย ์........................ 

 

คนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรกองทพับก (วิภาวดี)  ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  4
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(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

❑ มอบฉนัทะตามจานวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

❑ มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

  ❑ หุน้สามญั................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................เสียง 

  ❑ หุน้บุริมสิทธิ...........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด..............................เสียง 

 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี

 วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2559

ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระที ่4 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2562

ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2563 และพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการเพิม่เตมิ จาํนวน 1 คน เพ่ือให้ครบจาํนวน 9 คน

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ตามหนงัสือเชิญประชุม

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

❑ เลอืกแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 3 คน) 

 ช่ือกรรมการ  นายกฤษฎา  พฤติภทัร 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง
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ช่ือกรรมการ  นายประพฒัน์ ยอขนัธ์

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

ช่ือกรรมการ  นางสาว เยาวโรจน์ กล่ินบุญ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

(เลือกกรรมการเพิม่เตมิ 1 คน) 

 

ช่ือกรรมการ  นายภูวดล สุนทรวภิาต

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 2560-2563

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระที ่8 พจิารณาวาระอ่ืนๆ(ถ้าม)ี

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง
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 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า การ

ลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ

ลงช่ือ.................................................................ผูม้อบฉนัทะ

        (.................................................................)

ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

       (.................................................................)

ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

      (.................................................................)

ลงช่ือ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

      (.................................................................)

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

      (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม

แนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จากดั (มหาชน)

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสร

กองทพับก (วิภาวดี)  ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

___________________________________

 วาระท่ี …… เร่ือง ....................................................................................................

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระท่ี …… เร่ือง ....................................................................................................

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง

 วาระท่ี …… เร่ือง พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระประจําปี 2563 และพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการเพิม่เตมิ จาํนวน 1 คน เพ่ือให้ครบจาํนวน 9 คน

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี

❑ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(เลือกกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 3 คน)

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

(เลือกกรรมการเพิม่เตมิ 1 คน) 

ช่ือกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 

 

 

 

 

 คุณวุฒิการศึกษา  

-      ปริญญาโท ดา้นการเงิน วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- (ไม่มี)  
 

 ประสบการณ์ทํางานปัจจุบัน (ย้อนหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 

- มีนาคม 2562-ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษาบริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)  

- กนัยายน 2561-ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการ บริษทั เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  

- มกราคม 2560-กมุภาพนัธ์ 2562  กรรมการ บริษทั เบค ชีส ทาร์ต (ไทยเลนด)์ จาํกดั  

- กนัยายน 2557-เมษายน 2561 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เคพีเอน็ แลนด ์จาํกดั  
 

 

 การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน 

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- (ไม่มี) 

• ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- (ไม่มี) 
 

 การดาํรงตําแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษทั  

- (ไม่มี) 

 

นายกฤษฎา     พฤติภัทร 
 

 อายุ  36 ปี 

 สัญชาต ิ ไทย 

 การถือหุ้นบริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

     จาํนวน  0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0  ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

lenovo
Typewritten Text
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 

 

 

 

 

 คุณวุฒิการศึกษา  

-      ปริญญาโท CITY UNIVERSITY, VANCOUVER, B.C. CANADA 

-      ปริญญาตรี UNIVERSITY OF VICTORIA, VICTORIA, B.C. CANADA 

-      อนุปริญญา CAPILANO COLLEGE, NORTH VANCOUVER, B.C. CANADA 
 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร Director Certification Program 2020 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

 ประสบการณ์ทํางานปัจจุบัน (ย้อนหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 

- 2563-ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

- 2560-2563  กรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดสายโรงแรมในเครือบริษทัเอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  

- 2558-2560  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั วนั พลสั อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ( เครือร้านอาหารไทย     

บา้นขนิษฐา ) 

 

 การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน 

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

• ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- (ไม่มี) 
 

 การดาํรงตําแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษทั  

- (ไม่มี) 

 

นายประพฒัน์    ยอขันธ์ 
 

 อายุ  45 ปี 

 สัญชาต ิ  ไทย 

 การถือหุ้นบริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

     จาํนวน  0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0  ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

lenovo
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ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิการศึกษา  

-      นิติศาสตรมหาบณัฑิต (LL.M.) University of East Anglia (UEA) สหราชอาณาจกัร 

-      นิติศาสตรมหาบณัฑิต (LL.M.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-      นิติศาสตรบณัฑิต (LL.B.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- (ไม่มี) 
 

 ประสบการณ์ทํางานปัจจุบัน (ย้อนหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 

- สิงหาคม 2560-ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษากฎหมายอาวโุส (Counsel) บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด)์  

จาํกดั 

- มีนาคม 2558-สิงหาคม 2560  ทนายความหุน้ส่วน (Partner) แผนกตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย ์บริษทั  

สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 

 

 การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน 

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทั วาว แฟคเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

• ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- บริษทั แอดเทค ฮบั จาํกดั (มหาชน) 
 

 การดาํรงตําแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษทั  

- (ไม่มี) 

นางสาวเยาวโรจน์      กลิน่บุญ 
 

 อายุ  48 ปี 

 สัญชาต ิ  ไทย 

 การถือหุ้นบริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

     จาํนวน  0  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0  ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
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ประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการเพิม่เติมแทนตําแหน่งที่ว่างลง  
 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิการศึกษา  

-      ปริญญาตรี วิศวกรรมบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

 ประสบการณ์ทํางานปัจจุบัน (ย้อนหลงัไม่เกนิ 5 ปี) 

- 2562-2563  กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการโครงการและพฒันาธุรกิจ 

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) 

- 2561   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดีโอดี ไบโอเทค จาํกดั (มหาชน) 

- 2560-2561  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั อิเควเตอร์โซลาร์ แคปปิทอล จาํกดั 

- 2555-2559  กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริษทัในเครือ SunEdison ประจาํประเทศไทย 
 

 การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน 

• บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) 

• ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- บริษทั ทอ็ป กรีน พาวเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั 

- บริษทั สุนทรวิภาต กรีน เอนเนอร์ยี่ จาํกดั 
 

 การดาํรงตําแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษทั  

- กรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

- กรรมการ/เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเซลลแ์สงอาทิตยไ์ทย 

นายภูวดล      สุนทรวภิาต 
 

 อายุ  51 ปี 

 สัญชาต ิ  ไทย 

 การถือหุ้นบริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

    จาํนวน 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
 

เอกสารแสดงตนเพ่ือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณทีี่ท่านมาประชุมด้วยตนเอง 

และกรณีทีผู่้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน  
 

1. กรณีทีท่่านมาประชุมด้วยตนเอง  

นิตบุิคคล  

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ

2. สําเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                 

โดยกรรมการผูมี้อาํนาจ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั (ถา้มี) (หนงัสือรับรองมีอายไุม่เกิน 3 เดือน)  

บุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ
 

2. กรณีทีท่่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน  

นิตบุิคคล  

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม หรือผูม้อบฉันทะท่ีลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (แนบติดมากบัหนงัสือมอบฉนัทะ)  

2. สําเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                 

โดยกรรมการผูมี้อาํนาจ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั (หนงัสือรับรองมีอายไุม่เกิน 3 เดือน)  

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

4. หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 

บุคคลธรรมดา  

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

(แนบติดมากบัหนงัสือมอบฉนัทะ)  

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

3. หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 

3. นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

1.   สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)

พร้อมบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง 

   ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศ

จะตอ้งมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค (Notary Public) 

   กรณีตน้ฉบบัมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกตอ้งของคาํแปลดว้ย 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่:     บริษัท ฟีนกิซ์ แอดไวซอร่ี เซอร์วสิเซส จาํกดั 

      Tel: 02 -634-3335 Ext. 18 Fax: 02-634-3988 
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ข้อมูลกรรมการอสิระเพ่ือพจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

 

 

 

 

 

 การถือหุ้นบริษทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

 จาํนวน          0         หุน้ คิดเป็นร้อยละ          0         ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม 

มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

 คุณวุฒิการศึกษา  

- ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต Georgia State University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร การปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ดา้นวิชาการบญัชี Texas University at Austin, U.S.A. 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 15/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

- หลกัสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร สัมมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard Business School, 

U.S.A. 

- หลกัสูตร ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผูบ้ริหาร ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

- หลกัสูตร กา้วทนัมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ คณะพาณิชยศาวตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

 

      

นางสาวประนอม     โฆวนิวพิฒัน์ 

อายุ 78  ปี 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลกรรมการอสิระเพ่ือพจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

 

 

 

 

 

 

 การถือหุ้นบริษทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

 จาํนวน          0         หุน้ คิดเป็นร้อยละ          0         ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม 

มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

 คุณวุฒิการศึกษา  

- ปริญญาโท ดา้นการบริหารและการจดัการ High Honors สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี ดา้นการบริหารและการจดัการ (เกียรตินิยม อนัดบั 1) มหาวิทยาลยับอสตนั มลรัฐแมสชาชูเซตส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 15/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Mow รุ่นท่ี 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

- หลกัสูตร วิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่น 7 สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) 

 

      

นายพชิิต     สินพฒันสกลุ 
 

อายุ 62  ปี 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 

5452



 

 

ข้อปฏิบัตกิารประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

เพ่ือความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
 

บริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างใกลชิ้ด เฝ้าระวงัและปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ 

อยา่งเคร่งครัดต่อเน่ือง ถึงแมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบนัจะดีข้ึนสามารถควบคุมไวไ้ดใ้นระดบั

หน่ึงแลว้ แต่โรคน้ียงัคงระบาดรุนแรงอยูใ่นหลายประเทศ 

บริษทัจึงมีความห่วงใยถึงสุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษทัจึงตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของกรมควบคุม

โรค กรมอนามยั กระทรวงสาธารณะสุข รวมถึงมาตรการพึงปฏิบติัสาํหรับบุคคลบางประเภท และมาตราการป้องกนัโรคตามท่ี

ทางราชการกาํหนด อยา่งเคร่งครัด จึงขอถือโอกาสน้ีแจง้คาํแนะนาํและขอความร่วมมือกบัผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบติั

ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีอ่ยู่ในกลุ่มเส่ียง หรือมอีาการสงสัยว่าจะเป็นโรค COVID-19 หรือผูท่ี้  

1.1 เดินทางไปหรือเดินทางกลบัจากประเทศเขตติดต่ออนัตราย รวมถึงพ้ืนท่ีมีการระบาดต่อเน่ือง เป็นระยะเวลา 14 วนั

ก่อนวนัประชุม  

1.2 มีอาการป่วย มีไข ้ไอ จาม มีนํ้ ามูกผิดปกติ และมีอาการระบบทางเดินหายใจร่วมดว้ย  

1.3 ผูท่ี้ใกลชิ้ดกบับุคคลตามขอ้ 1.1 และ 1.2 หรือปฏิสมัพนัธ์ พดูคุย ร่วมประชุม ใกลชิ้ด สมัผสั ใชส้ถานท่ีร่วมกบัผูติ้ด

เช้ือ COVID-19 และ  

1.4 ผูท่ี้มีความเส่ียงสูง 3 กลุ่ม คือ บุคคลท่ีอายเุกินกวา่ 70 ปีข้ึนไป บุคคลท่ีมีโรคประจาํตวั เช่น โรคเบาหวาน ความดนั 

ทางเดินหายใจ โรคปอด และเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี  

 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพ่ือสุขภาพของท่านเองบริษัท

ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอสิระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.)  

- สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระเท่านั้น) มาท่ี บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาว

เวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

- สามารถส่งแบบฟอร์มคาํถามล่วงหน้า มาท่ีบริษทั ฟีนิกซ์ แอดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จาํกดั (“PAS”) (ในฐานะผู้ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ให้ดาํเนินการจัดประชุมสามัญผู้ ถือ

หุ้น ประจาํปี 2563) เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์   เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือทาง

อีเมล:์ infoifecagm@gmail.com หรือโทรสาร 02-634-3988 ภายในวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

 

2.  กรณีทีผู้่ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งผ่านการคดั

กรอง หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ผา่นการคดักรองอาจถูกปฏิเสธการเขา้ร่วมประชุม เช่น กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีไขว้ดั

อุณหภูมิไดต้ั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป หรือเป็นบุคคลกลุ่มเส่ียงตามขอ้ 1. ซ่ึงบริษทัจะจดัจุดคดักรองบริเวณ

ประตูทางเขา้อาคารท่ีประชุม  
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การเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามแบบ

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม และส่งให้บริษัท ซ่ึงผู้ถือหุ้นมีความจําเป็นต้องตอบกลับทุกท่าน หากไม่มีการ

ตอบกลบั ในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเองและห้องประชุมเต็ม ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะการเข้าประชุม

ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท(แบบฟอร์ม ข.) เพ่ือเข้าประชุมแทน และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิให้กับผู้ที่แจ้งความ

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมทีม่าลงทะเบียน และผ่านการคดักรองก่อน  

บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง โดยมีสถานที่ประชุม 3 แห่งภายใน

บริเวณอาคารหอประชุม ได้แก่ (1) ห้องประชุมใหญ่ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 276 คน และสถานที่ประชุม

เพิม่เตมิ ซ่ึงอาจรองรับผู้ถือหุ้นได้อกีจาํนวนหนึ่ง โดยจะถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด คือ (2) ห้องประชุม

สํารอง 1 รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 72 คน และ (3) ห้องประชุมสํารอง 2 รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน      

30 คน  (First Come, First Served) หากที่นั่งเต็มแล้วจะไม่มีการเสริมเก้าอีห้รือยืนเพ่ือเข้าร่วมการประชุม ดังนั้น      

ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนทีน่ั่งทีก่าํหนด โดยไม่ย้ายโซนทีน่ั่งตลอดเวลา 

 

2.1 ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านยืน่เอกสารคดักรองตนเอง หรือตอบคาํถามขอ้มูลดา้นสุขภาพ หรือประวติั

การเดินทาง หากปกปิดอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

2.2 ขอความร่วมมือผูร่้วมประชุมทุกท่านเวน้ระยะห่าง 1 เมตร ณ ทุกจุดบริเวณท่ีต่อแถว  

2.3 ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม  

2.4 ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านลา้งมือดว้ยสบู่ แอลกอฮอล ์เจลหรือนํ้ ายาฆ่าเช้ือโรค  

2.5 งดการเสริฟเคร่ืองด่ืมใส่ภาชนะ ชา กาแฟ แต่มีนํ้ าด่ืมแบบขวดใหแ้ทน และสาํหรับอาหารวา่งจะเป็นชุด BOX SET 

บริษทัจะแจกใหผู้ถื้อหุน้เม่ือเสร็จส้ินเท่านั้น (โดยนาํคูปองมาแลก) 

2.6 ดว้ยพ้ืนท่ีอนัจาํกดับริษทัไม่อนุญาตใหผู้ติ้ดตามเขา้ร่วมในบริเวณหอ้งประชุม 

 

- สามารถย่ืนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. พร้อมเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ และแบบสอบถาม

สําหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) (นาํส่ง ณ จุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุม) 

- สามารถส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม และแบบฟอร์มคําถามล่วงหน้า (โดยที่ประชุมจะรับคําถาม

เฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น) มาท่ีบริษทั ฟีนิกซ์ แอดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จาํกดั (“PAS”) (ในฐานะผู้ ท่ีได้รับ

มอบหมายจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอน็เนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ให้ดาํเนินการจัดประชุมสามัญผู้ ถือ

หุ้น ประจาํปี 2563) เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์   เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือทาง

อีเมล:์ infoifecagm@gmail.com หรือโทรสาร 02-634-3988 ภายในวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะถูกปฏิเสธใหเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้ยงัคงสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษทั และออกเสียงลงคะแนนแทนได ้
 

บริษทัขอขอบคุณผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตามคาํแนะนาํนี ้อย่างเคร่งครัด 

เพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวม 
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แบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ ในการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัสโคโรนา

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 โดยบริษัทจะทําลายเอกสารนี้เม่ือครบกําหนด 14 วัน เว้นแต่กรณีท่ีจําเป็น  (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. 
 ช่ือ-สกลุ     Tel:   

 Name        

   ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ/ Shareholders’ or Proxy ผู้ติดตาม/Escort   

 

  ในปัจจุบันคุณมีอาการดงัต่อไปนีห้รือไม่ โปรดระบุ:      

  2.  (Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:)   
 

 1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)      Yes   No 

 2. มีนํา้มูก (Runny Nose)      Yes   No 

 3. ไม่ได้กลิน่ (Loss of sense of smell)      Yes   No 

 4. หายใจเร็ว หายใจเหน่ือยหรือ หายใจลําบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)   Yes   No 

 5. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)      Yes   No 

 

  ในช่วง 14 วนั มีประวตัิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้หรือไม่?:      

  3.  (During last 14 days, do you have any of the following history?)   
 

 1. สัมผสักบัผู้ป่วยยืนยนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019   Yes   No 

  (Contacted with confirmed COVID-19 case)      

 2. ประกอบอาชีพที่เกีย่วข้องกบันักท่องเที่ยว สถานที่แออดั หรือ ติดต่อกบัคนจํานวนมาก    Yes   No 

  (Engaging in occupations related to tourists crowned place or in contact with many people)   

 

                                                               ลายเซ็น (Signature) 
  

4. 
      

        

          

 

สําหรับเจ้าหน้าที ่ For security officer / Authorized person  
 

ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย  
มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็น COVID-19  

ใหผู้ป่้วยไปพบแพทยท่ี์สถานพยาบาล/สถานพยาบาลท่ีบริษทักาํหนด เพื่อวินิจฉยัโรคอ่ืน 

และปฏิบติัตามคาํสัง่แพทยโ์ดยเคร่งครัด 
    

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 

 
5755





 

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

ประชุมวนัพฤหัสบดี ที ่30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

 

เรียน   เลขานุการ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“IFEC”) 

สาํเนาเรียน เลขานุการ บริษทั ฟีนิกซ์ แอดไวซอร่ี เซอร์วสิเซส จาํกดั (“PAS”) ในฐานะผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ใหด้าํเนินการจดัประชุม 

 

ขา้พเจา้ .............................................................................................. 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง ( ) 

( ) ผูถื้อหุน้ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน 

( ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก ............................................................................. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์

เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

(แนบสาํเนาเอกสารมอบฉันทะ) 

 

โดยถือหลกัทรัพยจ์าํนวนทั้งส้ิน  รวม ...............................................หุน้ 

 

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหัสท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.            

ณ สโมสรกองทพับก (วภิาวดี)  ถนนวภิาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 

 

ลงช่ือ......................................................ผูป้ระสงคเ์ขา้ประชุม 

 

 

 

หมายเหตุ:  

เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งกลบัมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. 

- ทางโทรสาร  : 02-634-3988 

- ทางอีเมล ์ : infoifecagm@gmail.com 

- ทางไปรษณีย ์     : บริษทั ฟีนิกซ์แอดไวซอร่ี เซอร์วสิเซส จาํกดั เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวง

สุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาํโปรดติดต่อ:- คุณสนทยา นอ้ยเจริญ โทรศพัท ์02-634-3335 ต่อ 18 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 

 

5957





 

แบบฟอร์มคาํถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

ประชุมวนัพฤหัสบดี ที ่30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

 

เรียน   เลขานุการ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“IFEC”) 

สาํเนาเรียน เลขานุการ บริษทั ฟีนิกซ์ แอดไวซอร่ี เซอร์วสิเซส จาํกดั (“PAS”) ในฐานะผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

จากบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ใหด้าํเนินการจดัประชุม 

 

ขา้พเจา้ .............................................................................................. 

กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง ( ) 

( ) ผูถื้อหุน้ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน 

( ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก ............................................................................. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์

เอน็เนอร์ยี ่คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

(แนบสาํเนาเอกสารมอบฉันทะ) 
 

มีคําถามเกีย่วกบัวาระต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น IFEC ประจําปี 2563 ดังนี ้

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ลงช่ือ.........................................................................ผูส้อบถาม 

หมายเหตุ:  

เม่ือกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ โปรดส่งกลบัมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. 

- ทางโทรสาร  : 02-634-3988 

- ทางอีเมล ์ : infoifecagm@gmail.com 

- ทางไปรษณีย ์     : บริษทั ฟีนิกซ์แอดไวซอร่ี เซอร์วสิเซส จาํกดั เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวง

สุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาํโปรดติดต่อ:- คุณสนทยา นอ้ยเจริญ โทรศพัท ์02-634-3335 ต่อ 18 
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จัดประชุมโดย  
บริษัท ฟนิกซ แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด  

หากมีขอสอบถามเก่ียวกับการประชุม  
โปรดติดตอ ที่ เบอรโทรศัพท  02-634-3335  

ตอ 18 , 26 
และสอบถามไดทางไลน 




