
 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� (คราวที�เลื�อนมา) 

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 
 

ในวันพฤหัสบดี ที� �� สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.  

ณ สโมสรกองทัพบก (วภิาวดี) 

ถนนวภิาวด ี– รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
 

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิการเขา้ร่วมประชุม หากท่านผูถื้อหุ้นเพิ�งเดินทางมาจากประเทศที�เกิดการแพร่ระบาดของเชื�อ COVID-��   และยงัไม่พน้

กาํหนด �� วนั หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั�งแต่ ��.� องศาเซลเซียสขึ�นไป ตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิให้ผูถื้อหุ้นที�แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมล่วงหนา้ และจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมไวที้� ��� ที�นั�ง 
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วนัที� �� กรกฎาคม 2563 

 

เรื�อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 ( คราวที�เลื�อนมา ) 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น  

 บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย �.หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค. 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมตใิห้เรียกประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ( คราวที�เลื�อนมา ) ในวันพฤหัสที� 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที� 195 

ถนนวิภาวด-ีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

 

เนื�องจากตามที� บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���� 

ในวนัพฤหัสบดีที� �� กรกฎาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที� ��� ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร �����  ปรากฏวา่ เมื�อล่วงเลยเวลานดัประชุมไปแลว้หนึ�งชั�วโมง มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วม

ประชุม รวมเป็นจาํนวน ��� ราย นบัเป็นจาํนวนหุ้นได ้���,���,��� หุ้น คิดเป็นร้อยละ ��.���� ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั�งหมดของบริษทั ซึ� งไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. ���� มาตรา ��� และขอ้บงัคบัของบริษทั      

ขอ้ที� �� ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้ที�จะมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���� คราวที�เลื�อนมา จะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นราย

เดิม ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นซึ� งมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (Record Date)  เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� ซึ� งมีรายชื�อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อ  ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามมาตรา ��� 

ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ���� (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) และให้ใชเ้อกสารหนงัสือเชิญประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���� ฉบับเดิมเป็นเอกสารใชใ้นการประชุม รวมทั�งสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมดงักล่าวได้ที� 

https://www.ifec.co.th/investor-relations-main  โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���� 

ฉบบัลงวนัที� �� กรกฎาคม ���� เดิม  

 

บริษทัจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว โดยบริษทัจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียน

ตั�งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ที�จะแต่งตั�งบุคคลอื�นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม

ครั� งนี�  โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง และยื�นต่อบริษทัก่อนเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติ ซึ�งแต่งตั�งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก และดูแลหุน้โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย � 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามผูด้าํเนินการจดัประชุม  

บริษทั ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี�  เซอร์วิสเซส จาํกดัโทรศพัท ์02-634-3335 ต่อ 18  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� 

เขียนที�........................................................................................ 

วนัที� ........... เดือน .................................... พ.ศ. ........................ 

 

(�)  ขา้พเจา้.......................................................................................................... สญัชาติ......................................... 

อยูบ่า้นเลขที�..........................................................ถนน...................................................... ตาํบล/แขวง.................................. 

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

(�)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม ..................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................เสียง ดงันี�  

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

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

(�)  ขอมอบฉันทะให ้

(�)...................................................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 

อยูบ่า้นเลขที�...........................................................ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง................................. 

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

(�)...................................................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 

อยูบ่า้นเลขที�...........................................................ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง................................. 

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

  (�)...................................................................................................................................... อาย.ุ.......................... ปี 

อยูบ่า้นเลขที�...........................................................ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง................................. 

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

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���� ในวนัพฤหสัที� �� สิงหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสรกองทพับก (วิภาวดี) ถนน

วภิาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
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กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั�น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

ลงชื�อ……….............…………….………..………………..…ผูม้อบฉนัทะ 

         (…………………………………………………………) 

ลงชื�อ……………………………….………………….………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (….…………………..…………………………………) 

ลงชื�อ……………………………….………………….………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (….…………………..…………………………………) 

ลงชื�อ……………………………….………………….………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

         (….…………………..…………………………………) 

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั)  
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� ) พ.ศ. ���� 

 
 

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

วนัที� ...............เดือน ..................................พ.ศ. ....................... 
 
 

(�)  ขา้พเจา้ .......................................................สญัชาติ ...................อยูบ่า้นเลขที� ..............ถนน .............................. 

ตาํบล/แขวง ...................................อาํเภอ/เขต ........................................จงัหวดั ................................รหัสไปรษณีย ์................ 

 

(�)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอน็เนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม ....................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................เสียง ดงันี�  

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

หุน้บุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...............................................เสียง 

 

(�)  ขอมอบฉันทะให ้

�. ...................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขที� .....................ถนน ....................................... 

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

�. ...................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขที� .....................ถนน ....................................... 

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

�. ....................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขที� .....................ถนน ......................................... 

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

 

 (�)  ขอมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัฯ คือ 

❑ นางสาวประนอม โฆวนิวพิฒัน์   ตาํแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

❑ นายพิชิต สินพฒันสกลุ   ตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทั�งนี� ในกรณีที�กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหนึ�งไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอิสระที�เหลือเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะแทนกรรมการอิสระที�ไม่สามารถเขา้ประชุม 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
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คนใดคนหนึ�งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ����      

ในวนัพฤหัสที� �� สิงหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสรกองทพับก (วิภาวดี)  ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน        

เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

(�)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี� 

 วาระที� � รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� �/���� 

❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
 วาระที� �  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี ���� 

ระเบียบวาระนี� เป็นเรื�องแจง้เพื�อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

 วาระที� � พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีบัญชีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม ���� 

❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
 วาระที� � รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี ���� 

ระเบียบวาระนี� เป็นเรื�องแจง้เพื�อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

 วาระที� � พิจารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี ���� และพิจารณาเลือกตั�ง

กรรมการเพิ�มเตมิ จาํนวน � คน เพื�อให้ครบจาํนวน � คน 

❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เลือกตั�งกรรมการทั�ง � คน ตามหนงัสือเชิญประชุม 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 

❑ เลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ � คน) 

 ชื�อกรรมการ  นายกฤษฎา  พฤติภทัร 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  นายประพฒัน์ ยอขนัธ ์
❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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ชื�อกรรมการ  นางสาว เยาวโรจน์ กลิ�นบุญ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

(เลือกกรรมการเพิ�มเตมิ � คน) 

 

ชื�อกรรมการ  นายภวูดล สุนทรวภิาต 
❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 
 

 วาระที� � พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� 

❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
 วาระที� � พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั�งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาํปี ����-���� 

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 

 วาระที� � พิจารณาวาระอื�นๆ(ถ้ามี) 
❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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(�)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี�  ให้ถือว่า            

การลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(�)   ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง

หรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 

ลงชื�อ.................................................................ผูม้อบฉันทะ 

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

ลงชื�อ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงชื�อ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงชื�อ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
�. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
�. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการรายบุคคล 
�. ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จากดั (มหาชน) 

 
 ในประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี ���� ในวนัพฤหัสที� �� สิงหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสร

กองทพับก (วิภาวดี)  ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั

เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

___________________________________ 
 

 
 วาระที� …… เรื�อง .................................................................................................... 
❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 

 วาระที� …… เรื�อง .................................................................................................... 
❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 

 วาระที� …… เรื�อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี ���� และ

พิจารณาเลือกตั�งกรรมการเพิ�มเตมิ จาํนวน � คน เพื�อให้ครบจาํนวน � คน 
❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  

  (เลือกกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ � คน) 
ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

(เลือกกรรมการเพิ�มเตมิ � คน) 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

(แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� 
 

     เขียนที� .................................................................................... 

      วนัที� ...............เดือน ..................................พ.ศ. .................... 

(�) ขา้พเจา้ .......................................................................................................................................................

สาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� ...............................ถนน .........................................................ตาํบล/แขวง ................................. 

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

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

ซึ� งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม ....................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................เสียง ดงันี�  

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

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

 

(�) ขอมอบฉนัทะให ้

 �. .................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขที� .....................ถนน ......................... 

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

 �. .................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขที� .....................ถนน ......................... 

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

 �. .................................................................อาย ุ...........ปี อยูบ่า้นเลขที� .....................ถนน ......................... 

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

 

คนใดคนหนึ�งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี ���� ในวนัพฤหสัที� �� สิงหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสรกองทพับก (วิภาวดี)  ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย  � 
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(�)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในครั� งนี�  ดงันี�  

❑ มอบฉนัทะตามจานวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

❑ มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด..............................เสียง 

 

(�)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี� 

 วาระที� � รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� �/���� 

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
 วาระที� �  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี ���� 

ระเบียบวาระนี� เป็นเรื�องแจง้เพื�อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

 วาระที� � พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีบัญชีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม ���� 

❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
 วาระที� � รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี ���� 

ระเบียบวาระนี� เป็นเรื�องแจง้เพื�อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

 วาระที� � พิจารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี ���� และพิจารณาเลือกตั�ง

กรรมการเพิ�มเตมิ จาํนวน � คน เพื�อให้ครบจาํนวน � คน 

❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เลือกตั�งกรรมการทั�ง � คน ตามหนงัสือเชิญประชุม 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 

❑ เลือกแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ � คน) 

 ชื�อกรรมการ  นายกฤษฎา  พฤติภทัร 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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ชื�อกรรมการ  นายประพฒัน์ ยอขนัธ ์
❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
ชื�อกรรมการ  นางสาว เยาวโรจน์ กลิ�นบุญ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

(เลือกกรรมการเพิ�มเตมิ � คน) 

 

ชื�อกรรมการ  นายภวูดล สุนทรวภิาต 
❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 
 

 วาระที� � พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� 

❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 
 วาระที� � พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั�งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาํปี ����-���� 

❑ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 

 วาระที� � พิจารณาวาระอื�นๆ(ถ้ามี) 
❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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 (�)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี�  ให้ถือว่า การ

ลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(�)   ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณี

ที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือ

เพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

ลงชื�อ.................................................................ผูม้อบฉันทะ 

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

ลงชื�อ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงชื�อ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงชื�อ.................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

�.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี� ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั�น 

�.  หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

      (�) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

      (�) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 

�.  ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะ

หลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

�.  วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการรายบุคคล 

�.  ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม

แนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท ์เอน็เนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จากดั (มหาชน) 

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���� ในวนัพฤหัสที� �� สิงหาคม ���� เวลา ��.�� น. ณ สโมสร

กองทพับก (วิภาวดี)  ถนนวภิาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลา 

และสถานที�อื�นดว้ย 

___________________________________ 
 

 
 วาระที� …… เรื�อง .................................................................................................... 
❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 

 วาระที� …… เรื�อง .................................................................................................... 
❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
 

 วาระที� …… เรื�อง พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระประจําปี ���� และพิจารณา

เลือกตั�งกรรมการเพิ�มเตมิ จาํนวน � คน เพื�อให้ครบจาํนวน � คน 
❑ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี� 

❑ เลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  

  (เลือกกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ � คน) 
ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

(เลือกกรรมการเพิ�มเตมิ � คน) 

ชื�อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุชื�อ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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จัดประชุมโดย  

บริษัท ฟนกิซ แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด 

หากมีขอสอบถามเกี่ยวกับการประชุม  

โปรดติดตอ ที่ เบอรโทรศัพท  02-634-3335  

ตอ 18 , 26 
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