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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบท่ีกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี ) พ.ศ. 2550 

 

 

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

วันท่ี ...............เดอืน ..................................พ.ศ. ....................... 
 

(1)  ข้าพเจ้า .......................................................สัญชาติ ...................อยู่บ้านเลขท่ี ..............ถนน ................................. 

ตำบล/แขวง ...................................อำเภอ/เขต ........................................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ................... 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จำนวนท้ังสิ้นรวม….....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................เสียง ดังนี้ 

หุ้นสามัญ ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 

1. ...................................................................อายุ .................. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ..................... ถนน ....................................... 

ตำบล/แขวง ........................... อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ...................หรือ 

2. ...................................................................อายุ .................. ปี อยู่บ้านเลขท่ี .....................ถนน ....................................... 

ตำบล/แขวง ........................... อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ...................หรือ 

3. ....................................................................อายุ .................. ปี อยู่บ้านเลขท่ี .....................ถนน ...................................... 

ตำบล/แขวง ...........................อำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ .............................. 

 (4)  ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทฯ คือ 

❑ นายมานิต วิทยาเต็ม   ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

❑ นายพชิติ สินพัฒนสกุล   ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ท้ังนี้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

แทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเขา้ประชุม 
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2564 ในวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรอืท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 

ติดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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(5)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังนี้ 

❖ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม 2563 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัทประจำปี 

2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัท ประจำปี 2560 

ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

2.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัท ประจำปี 2561 

ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

2.3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัท ประจำปี 2562 

ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

2.4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัท ประจำปี 2563 

ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 

 

❖ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 

3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

  3.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นด้วย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

3.3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เหน็ด้วย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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3.4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 

4.1 พิจารณาอนุมัติงดการงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2560 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

4.2 พิจารณาอนุมัติงดการงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2561 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

4.3 พิจารณาอนุมัติงดการงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2562 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

4.4 พิจารณาอนุมัติงดการงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2563 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการทีว่่างลง  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดังนี้ 
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❑ เลอืกตัง้กรรมการท้ัง 3 คน ตามหนังสือเชญิประชุม 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสยีง 

❑ เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน) 

 ชื่อกรรมการ  นายทวชิ เตชะนาวากุล 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสยีง 

 

ชื่อกรรมการ  นายมานิต วิทยาเต็ม 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  นางสาวรัญชนา  รัชตะนาวนิ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เหน็ดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

(เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 คน) 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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❖ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละกำหนดค่าสอบบัญชปีระจำปี 2564 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ 8 เรือ่งอื่นๆ(ถ้าม)ี 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

(6)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนน

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจ้าในฐานะผู้ถอืหุน้ 

(7)   ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉันทะให้ถอืเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ.................................................................ผู้มอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงชื่อ.................................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ : 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ข. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหาชน)        

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         

(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นด้วย 
 

 

❖ วาระที่ …… เร่ือง .................................................................................................... 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ …… เร่ือง .................................................................................................... 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ …… เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

 

  (เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน) 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

(เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 คน) 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสยีง 
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 Proxy Form B. 

(Proxy Form containing specific details) 

Attached to the announcement of the Department of Business Development 

Subject: Specifying the Proxy Form (Version 5) B.E. 2007 
 

Written at........................................................................................ 

Date ........... Month .................................... Year ........................ 
 

(1) I/We.................................................................Nationality.....................Address..........................Road...................... 

Sub-district/ Sub-area..................................District / Area..............................Province............................. Postal Code.............. 
 

(2)  being a shareholder of  Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited, 

holding the total number of…..................................shares and having the right to vote equivalent to................................votes  

as follows: 

ordinary share of.......................................shares, having the right to vote equivalent to.....................................votes 

preference share of...................................shares, having the right to vote equivalent to.....................................votes  
 

(3)  Hereby appoint: 

(1)......................................................................................................................................Age.........................Years 

Address..................................................Road...................................................Sub-district/ Sub-area..................................... 

District / Area...................................................Province..............................................Postal Code.....................................Or 

(2) .....................................................................................................................................Age.........................Years 

Address..................................................Road...................................................Sub-district/ Sub-area..................................... 

District / Area...................................................Province..............................................Postal Code.....................................Or 

  (3) .....................................................................................................................................Age.........................Years 

Address..................................................Road...................................................Sub-district/ Sub-area..................................... 

District / Area...................................................Province..............................................Postal Code...................................... 
 

 (4)  Proxy to any one of the Independent Directors of the company are 

❑ MR. Manit Wityatem Chairman of the Board, Independent Director and Chairman of the Audit 

Committee  

❑ MR. Pichit Sinpatanasakul   Independent Director and Member of the Audit Committee 

If an independent committee is unable to attend the meeting, the remaining independent directors are proxies representing 

independent directors who are unable to attend the meeting 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders on Tuesday 14 TH December 2021 at 10:00 A.M. via electronic method (E-AGM), pursuant to the Emergency 

Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) adjournment at any date, time, and place thereof.  

 

 

 

Stamp Duty 

20 Baht 
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(5)  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

❖ Agenda 1  To consider and certify the minutes of the 2 0 2 0  Annual General Meeting of Shareholders 

(postponed) on 13 August 2020 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

❖ Agenda 2 To acknowledge the annual company performance report 

2.1 To acknowledgment of the Company's performance report for the year 2017 

This agenda is for notification; no voting is required. 

2.2 To acknowledgment of the Company's performance report for the year 2018 

This agenda is for notification; no voting is required. 

2.3 To acknowledgment of the Company's performance report for the year 2019 

This agenda is for notification; no voting is required. 

2.4 To acknowledgment of the Company's performance report for the year 2020 

This agenda is for notification; no voting is required. 

❖ Agenda 3 To consider and approve the annual financial statements 

3.1 To consider and approve the annual financial statements for the year 2017 ended 31 December 

2017 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

3.2 To consider and approve the annual financial statements for the year 2018 ended 31 December 

2018 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

3.3  To consider and approve the annual financial statements for the year 2019 ended 31 December 

2019 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 
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3.4  To consider and approve the annual financial statements for the year 2019 ended 31 December 

2020 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

❖ Agenda 4  To consider and approve the omission of profit allocation and dividend payment for the 

annual operating results 

4.1 To consider and approve the omission of profit allocation and dividend payment for the annual 

operating results for the year 2017 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

4.2 To consider and approve the omission of profit allocation and dividend payment for the annual 

operating results for the year 2018 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

4.3 To consider and approve the omission of profit allocation and dividend payment for the annual 

operating results for the year 2019 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

4.4 To consider and approve the omission of profit allocation and dividend payment for the annual 

operating results for the year 2020 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

❖ Agenda 5 Consider appointing directors to replace those retiring by rotation and vacant directors 

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

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

❑ Elect all 3 directors as according to the meeting invitation letter: 
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❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

❑ Elect each director   

(Elect directors to replace those retiring by rotation to re-appoint for another term 3 persons) 

 Name of directors  Mr. Thavich Taychanavakul 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

Name of directors Mr. Manit Wityatem 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

Name of directors Miss Ranchana Rajatanavin 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

(Select director to replace the vacant position 1 person) 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

❖ Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

❖ Agenda 7 To consider appointing auditors and setting audit fees for the year 2021 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 
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❖ Agenda 8 Other matters (if any) 

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

 

(6)   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and 

shall not be my/our voting as a shareholder. 

(7 )   In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 

meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 

amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 

myself/ourselves in all respects. 

 

Signed ……….............…………….…….….…………………. Grantor 

         (…………………………........………………………………) 

Signed ……………………………….……….......………….….… Proxy 

         (…………………………........………………………………) 

Signed ……………………………….……….......………….….… Proxy 

         (…………………………........………………………………) 

Signed ……………………………….……….......………….….… Proxy 

         (…………………………........………………………………) 

Remark:  

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 

the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be 

appointed. 

3 . In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the 

Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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ALLONGE OF PROXY FORM B. 
 

The appointment of proxy by the shareholder of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited at the 

2021 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 14TH December 2021 at 10:00 A.M. via electronic method (E-

AGM), pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563 (2020) adjournment at any date, time, and place 

thereof. 

 

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

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 
 

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

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

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

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 
 

❖ Agenda …… Subject Consider appointing directors to replace those retiring by rotation and vacant 

directors 

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

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

❑ Elect each director   

 

  (Elect directors to replace those retiring by rotation to re-appoint for another term 3 persons) 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 

 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 
 

(Select director to replace the vacant position 1 person) 

Name of directors _____________________________________________ (Specify name) 

❑ Approve  ❑ Disapprove   ❑ Abstain 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จัดประชุมโดย  

 
บรษิัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด  

 

ช่องทางการติดต่อ: 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

กรณีฉุกเฉนิ โปรดติดต่อ 
  08 09 33 44 77 

 

 

ifecagm2021@gmail.com 

เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ยูนิตบี ถนนสีลม  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

02-634-3335  

02-634-3988 

mailto:sontaya_n@silomplanner.com
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