Invitation Letter to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
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)
Broadcasting live from The Nine Tower,
No. 33/4, 29th Floor, Building B, Rama 9 Road,
Huai Khwang Subdistrict, Huai Khwang District,
Bangkok 10310

The Company does not hold a sit-and-listen meeting in any meeting
room on Tuesday 14 th December 2021. Therefore, the shareholders
requested to authorize the independent directors of the Company.
Attending the meeting on behalf of or submitting a request to attend
the meeting via electronic meeting only

Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
29 November 2021
Topic
Dear
Attachments

Invite for Annual General Meeting of 2021
Shareholders
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
1. Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (postponed) on 13 August
2020
2. 2017 Annual Report
3. 2018 Annual Report
4. 2019 Annual Report
5. 2020 Annual Report
6. Financial Statements of year end on 31 December 2017
7. Financial Statements of year end on 31 December 2018
8. Financial Statements of year end on 31 December 2019
9. Financial Statements of year end on 31 December 2020
10. Preliminary information of directors who have retired by rotation and have been
nominated for re-appointment
11. Proxy Form A, B and C
12. Evidence for attending the shareholders' meeting, methods of appointing a proxy,
registration for attending the meeting and voting at the shareholders' meeting
13. Profiles of the independent directors in support of their appointment as proxies
14. Articles of Association of the Company concerning the Shareholders' Meeting and vote
15. Advance question form for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
16. Registration form for shareholders to attend the meeting via Electronic Meeting (E-AGM)

The Board of Directors of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited, the Company, has a
resolution to ask for 2021 Annual General Meetings of Shareholders on Tuesday 14 TH December 2021 at 10:00
A.M. by The Annual General Meeting of Shareholders will be held in electronic meeting (E-AGM). Broadcasting
live from The Nine Tower, No. 33/4, 29TH Floor, Building B, Rama 9 Road, Huai Khwang Subdistrict, Huai Khwang
District, Bangkok 1031 due to the situation of the corona virus epidemic (COVID – 19) with the agenda as follows:
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Agenda 1

To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of
Shareholders (postponed) on 13 August 2020
Subject:
The Company has prepared the minutes of the 2 0 2 0 Annual
General Meeting of Shareholders (postponed) on 13 August
2020with details as shown as attached in attachment 1
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of
Shareholders (postponed) on 13 August 2020
Resolution:
This agenda must be approved by majority of totaling votes of
shareholders as rules 43.

Agenda 2

To acknowledge the annual company performance report
Subject:
The company has summarized the Operating result for the year
2017 - 2020 which ended on 31 December 2017, ended on 31
December 2018, ended on 31 December 2019, and ended on
3 1 December 2 0 2 0 . Appears in the summary of financial
information in the 2017 - 2020 annual report.
2.1
To acknowledgment of the Company's performance report for the year 2017
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to
acknowledge the Operating Result for the year 2017, as
attached in attachment 2
Resolution:
This agenda is for notification; no voting is required.
2.2 To acknowledgment of the Company's performance report for the year 2018
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to
acknowledge the performance report for the year 2018, as
attached in attachment 3.
Resolution:
This agenda is for notification; no voting is required.
2.3 To acknowledgment of the Company's performance report for the year 2019
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to
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Resolution:

acknowledge the performance report for the year 2019, as
attached in attachment 4.
This agenda is for notification; no voting is required.

2.4 To acknowledgment of the Company's performance report for the year 2020
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to
acknowledge the performance report for the year 2020, as
attached in attachment 5
Resolution:
This agenda is for notification; no voting is required.
Agenda 3

To consider and approve the annual financial statements
Subject:
To comply with Section 112 of the Public Limited Companies Act
B.E. 2 5 3 5 ( including amendment) and Article 4 7 of the
Company's Articles of Association, which stipulates that the
company must provide statements of financial position,
statements of income and other statements at the end of the
Company's fiscal year and propose to the Annual General
Meeting of shareholders to consider and approve the balance
sheet and the profit and loss account. The company must
arrange for the auditor to complete the audit before presenting
it to the shareholders' meeting.
3.1

To consider and approve the annual financial statements for the year 2 0 1 7
ended 31 December 2017
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve the statements of financial position, statements of
income and other statements for the accounting period ending
on 31 December 2017 which were audited by the auditor from
the A.M.T Associate Office, details are as shown in the financial
statement for the fiscal year ending on 31 December 2017 of
the company and its subsidiary, which was delivered to the
shareholders together with the invitation letter for this meeting
as attached in attachment 6.
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Resolution:

This agenda must be approved by a majority vote from the
total votes of all shareholders attending the meeting.

3.2

To consider and approve the annual financial statements for the year 2 0 1 8
ended 31 December 2018
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve the statements of financial position, statements of
income and other statements for the accounting period ending
on 31 December 2018 which were audited by the auditor from
the A.M.T Associate office, details are as shown in the financial
statement for the fiscal year ending on 31 December 2018 of
the company and its subsidiary, which was delivered to the
shareholders together with the invitation letter for this meeting
as attached in attachment 7.
Resolution:
This agenda must be approved by a majority vote from the
total votes of all shareholders attending the meeting.
3.3

To consider and approve the annual financial statements for the year 2 0 1 9
ended 31 December 2019
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve the statements of financial position, statements of
income and other statements for the accounting period ending
on 31 December 2019 which were audited by the auditor from
the A.M.T Associate office, details are as shown in the financial
statement for the fiscal year ending on 31 December 2019 of
the company and its subsidiary, which was delivered to the
shareholders together with the invitation letter for this meeting
as attached in attachment 8.
Resolution:
This agenda must be approved by a majority vote from the
total votes of all shareholders attending the meeting.
3.4

To consider and approve the annual financial statements for the year 2 0 2 0
ended 31 December 2020
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
4

Resolution:

Agenda 4

and approve the statements of financial position, statements of
income and other statements for the accounting period ending
on 31 December 2020 which were audited by the auditor from
the A.M.T Associate office, details are as shown in the financial
statement for the fiscal year ending on 31 December 2020 of
the company and its subsidiary, which was delivered to the
shareholders together with the invitation letter for this meeting
as attached in attachment 9.
This agenda must be approved by a majority vote from the
total votes of all shareholders attending the meeting.

To consider and approve the omission of profit allocation and dividend payment for
the annual operating results
Subject:
To comply with Section 115 and Section 116 of the Public
Limited Company Act. and Article 58 of the Company’s Articles of Association, which stipulates
that the Company must allocate part of the annual net profit of not less than five (5) percent of
the annual net profit deducted by the amount of accumulated losses brought forward (if any) to a
reserve fund until this fund is no less than ten (10) percent of the registered capital; and
according to Article 55 on the dividend payments from other types of money other than profits,
which states that in the event that the company still has accumulated losses, the Company must
not pay dividends. The company's dividend payment policy is no less than fifty (50) percent of
net profit after tax deduction and reserves according to Article 58 of the Company's Articles of
Association for each year of the consolidated financial statements and the to be paid in the
following year. However, the consideration for the said dividend payment will depend on the
Company's investment plan, cash flow, as well as other necessities and appropriateness in the
future.
4.1

To consider and approve the omission of profit allocation and dividend
payment for the annual operating results for the year 2017
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve the omission of profit allocation and dividend
payment for the financial statements for the year 2017.
Resolution:
This agenda must be approved by a majority vote from the
total votes of all shareholders attending the meeting.
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4.2

To consider and approve the omission of profit allocation and dividend
payment for the annual operating results for the year 2018
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve the omission of profit allocation and dividend
payment for the financial statements for the year 2018.
Resolution:
This agenda must be approved by a majority vote from the
total votes of all shareholders attending the meeting.
4.3

To consider and approve the omission of profit allocation and dividend
payment for the annual operating results for the year 2019
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve the omission of profit allocation and dividend
payment for the financial statements for the year 2019.
Resolution:
This agenda must be approved by a majority vote from the
total votes of all shareholders attending the meeting.
4.4

Agenda 5

To consider and approve the omission of profit allocation and dividend
payment for the annual operating results for the year 2020
The Board’s Opinion:
The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve the omission of profit allocation and dividend
payment for the financial statements for the year 2020.
Resolution:
This agenda must be approved by a majority vote from the
total votes of all shareholders attending the meeting.
Consider appointing directors to replace those retiring by rotation and vacant
directors
Subject:
To comply with Section 71 of the Public Limited Companies Act
B.E. 2535 including the amendment and Article 21 of the
Company's Articles of Association.
The Board’s Opinion:
The directors retiring by rotation are Mr. Thavich
Taychanavakul, Mr. Manit Wityatem and Miss Ranchana
Rajatanavin. Pursuant to the Company shall complete in
resolviing the grounds of being delisted within the time limit as
required by SET, in order to continue and complete the
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Resolution:

Agenda 6

resolving process, the Board of Directors then agrees to propose
to the shareholders to consider appointing Mr. Thavich
Taychanavakul, Mr. Manit Wityatem and Miss Ranchana
Rajatanavin re-elected for another term. with details of
educational backgrounds and work experiences of those who
were nominated to be re-elected as directors as attached in
attachment 10, respectively.
For the vacant director position due to the resignation of Mr.
Phuwadon Suntornwipart, the Company will open an
opportunity to shareholders to nominate a list of persons to be
considered for the election of directors during 1-10 December
2 0 2 1 through the communication channels of the Stock
Exchange of Thailand.
Additionally, the list of candidates nominated as new directors
to replace such directors according to the method for electing
directors shall be in accordance with Article 20 of the
Company’s Articles of Association.
This agenda must be approved in accordance with the rules
and procedures under Article 20 of the Articles of Association,
details of which are shown as attached in attachment 14.

To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021
Subject:
To comply with the second paragraph of Section 90 of the
Public Limited Companies Act B.E. 2535 (including amendment)
which stipulates that the payment of directors' remuneration
must be in accordance with the resolutions of the shareholders'
meeting and Article 32 of the Company's Articles of Association,
which states that “the company is prohibited from paying any
money or any other assets to the directors unless paid as
compensation based on rights and benefits in other ways in the
capacity of a director of the company such as salary, meeting
allowances, allowances, insurance premiums, gratuities,
subsidies, rewards, medical expenses, fuel expenses,
transportation expenses” The preceding paragraph does not
include remuneration or welfare of directors received as
employees or personnel of the Company, and must be

7

approved by a vote of no less than two-thirds (2/3) of the total
votes of the shareholders attending the meeting.
The table shows the director's remuneration structure for the proposed year compared to the previous year.

ตำแหน่ง

Year 2020

Directors' remuneration is paid monthly.
Board of Directors
Board of Directors
50,000.00 Baht/Month
Board of Directors
15,000.00 Baht/Month
Board of Directors
15,000.00 Baht/Month
Audit Committee
Chairman
10,000.00 Baht/Month
Non-Executive Director
5,000.00 Baht/Month
Sub-committees
Chairman
30,000.00 Baht/Month
Non-Executive Director
5,000.00 Baht/Month
Meeting allowance paid per meeting attendance
Board of directors
Non-Executive Director
None
Executive Director
None
Audit Committee meeting allowance
Chairman of the Audit Committee
None
Audit Committee Members
None
Other sub-committees
Chairman
None
Committee
None
No approval
Pension

Year 2021

50,000.00 Baht/Month
20,000.00 Baht/Month
None
30,000.00 Baht/Month
10,000.00 Baht/Month
None
None

None
5,000 Baht/Time
None
None
7,000 Baht/Time
5,000 Baht/Time
No approval

In this regard, the directors' remuneration for the year 2021 is not more than 2,820,000 baht
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The Board’s Opinion:

Resolution:

Agenda 7

The Board of Directors has considered and agreed to propose to
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve the determination of directors' remuneration for
the year 2021 in the amount not exceeding 4,000,000 baht,
equal to the year 2020 as detailed above.
This agenda must be approved by a vote of not less than two
thirds (2/3) of the total votes of the shareholders attending the
meeting

To consider appointing auditors and setting audit fees for the year 2021
Subject:
To follow the article 120 of the Public Company Act of the year
19 92 (include update) which instruct that the Annual General
Meetings to appoint the auditors and fixed the remuneration on
yearly basis.
The Board’s Opinion:
The Board has considered and agreed with the proposal of The
Board of Directors that considered from qualification,
experiences, performance, readiness of personnel, accepted
standard of operation and knowledge and understanding about
business. The Board has considered and agreed to propose this
matter to annual general meeting of shareholders for the year
2021 to approve appointing:
(1) Mr. Chaiyuth Angsuwithaya,
(2) Mrs. Natsarak Sarochanunjeen,
(3) Miss Doranee Somkamnerd,
(4) Miss Jarunee Nuammae,
(5) Mr. Siramate Akkharachotkullanun,

Certified Public Accountant No. 3885 and/or
Certified Public Accountant No. 4563 and/or
Certified Public Accountant No. 5007 and/or
Certified Public Accountant No. 5596 and/or
Certified Public Accountant No. 11821

of A.M.T. Associate Office to be the auditor of the Company for the year 2021. One of
them will inspect and give opinions about financial budget of the Company. In case such auditor
is unable to work, A.M.T. Associate Office shall provide other auditors to audit as a substitute.
The Company's auditors' remuneration for the year 2021 is determined as detailed in the
table as follows:
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Company/
Subsidiary

Financial statements
of IFEC
Financial statements
of subsidiaries and
indirect subsidiaries
Total

Year 2020
Financial
Reviewed
Audit on 31 quarterly
Total
December (3 quarters) statements
2020

Year 2021 (offer)
Financial
Reviewed
Audit on 31
quarterly
Total
December
(3
statements
2021
quarters)

800,000

510,000

1,310,000

800,000

510,000

1,310,000

7,600,000

1,590,000

9,190,000

6,410,000

1,530,000

7,940,000

8,400,000

2,100,000

10,500,000

7,210,000

2,040,000

9,250,000

In this regard, the proposed auditors are not in the same audit firm of the auditors of the
Company’s subsidiaries. The Board of Directors will monitor the auditors to prepare and submit
financial statements in time.
Resolution:

Agenda 8

This agenda must be approved by the majority of totaling votes
of the attended shareholders

Other matters (if any)

The Company has notified the date of the closing of the register book to be on 24 November 2021 at
12:00 P.M. until the shareholders' meeting is completed, which has been publicized through the Stock Exchange
of Thailand, and is the date used to determine the names of shareholders who are entitled to attend and vote at
the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.
Therefore, the Company would like to invite shareholders to attend the meeting on such date and time.
The Company will open the meeting for shareholders to attend (Log in) from 9:00 A.M. onwards.
Yours sincerely,

(Mr. Manit Wityatem)
The Chairman of the Board Committee
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
Contact the meeting organizer:
Phoenix Advisory Services Company Limited, telephone 02-634-3335 ext. 18
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ประวัตกิ รรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

นายทวิช เตชะนาวากุล

1.

▪ อายุ
72
ปี
▪ สัญชาติ ไทย
▪ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
▪ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 238,421,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 11.789 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ายได้ทงั้ หมด
▪ คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร ป้องกันราชอาญาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ณรุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD)
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 30/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
▪ ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริห าร/รองประธานกรรมการ ลำดั บที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
14 ก.พ 2560 – 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สภามหวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
2555 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2555 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ลิจสติกส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
2533 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
2526 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

▪ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
2551 - ปัจจุบัน
2526 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

-

(ไม่มี)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

▪ การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-

(ไม่มี)
▪ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วนั ที่ 8 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 9 เดือน
( นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 )
▪ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

-

ประชุมคณะกรรมการ:

10/10

ครัง้

ประชุมคณะกรรมการบริหาร:

2/2

ครัง้

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

นายมานิต วิทยาเต็ม

2.

▪ อายุ
80
ปี
▪ สัญชาติ ไทย
▪ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
▪ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ายได้ทงั้ หมด
▪ คุณวุฒิการศึกษา
- พ.ศ. 2508 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2514 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M.in Taxation, Washington University, USA
- พ.ศ. 2537 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- พ.ศ. 2561 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ 154/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
(IOD)
▪ ประสบการณ์ทำงาน
- คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
- อดีต ประธานกรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
- อดีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
- อดีต อธิบดี กรมศุลกากร
- อดีต อธิบดี กรมธนารักษ์
- อดีต รองปลัด กระทรวงการคลัง
- อดีต ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
- อดีต กรรมการอิสระ บริษัท ฟู๊ด โปรดัคท์ ประเทศไทย จำกัด
- อดีต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อดีต ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารศรีนคร
▪ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

-

(ไม่มี)
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

-

(ไม่มี)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
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▪ การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-

(ไม่มี)
▪ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 0 ปี 7 เดือน
( นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 )
▪ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

-

ประชุมคณะกรรมการ:

4/4

ครัง้

ประชุมคณะกรรมการอิสระ:

4/4

ครัง้

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:

3/3

ครัง้

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

3.
▪
▪
▪
▪
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นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
อายุ
51
ปี
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :
กรรมการบริษัท
การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ายได้ทงั้ หมด

▪ คุณวุฒิการศึกษา
- Doctor of Philosophy (International Business), Concentration: Finance and Marketing Asian Institute of Technology,
2004 (2547)
- Dissertation: New Service Development in the Thai Insurance Industry
- M.B.A. (Business Administration), Salem State University, Massachusetts, U.S.A., 1996 (2540)
- บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 1992 (2535)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี), กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย, 1988 (2531)
เกียรตินิยม Honor:
- ปี 2538 Salem State University, Member of Delta Mu Delta, National Honor Society in Business Administration
▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Class 61/2007
- Certificate in Strategic CFO in Capital Markets Program #6, The Stock Exchange of Thailand, 2008
▪ ประสบการณ์ทำงานปัจจุบนั

ก.พ. 2564 – ปัจจุบันกรรมการ กรรมการ

บริษัท ไอ อาร์ อาร์ จํากัด

ก.ย. 2562-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท เดอะธนา อะไลน์ รีสอร์ท จํากัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จำกัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติง้ เซอร์วิส จำกัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท บ้านชิดธารา จํากัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท วิทูรธนากร จํากัด
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
พ.ย. 2560-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท ฟรีโซนแอสเซท จํากัด

ต.ค. 2558-พ.ย. 2563

กรรมการ

บริษัท เอคิวเอสเตทจํากัด (มหาชน)

ม.ค. 2551-เม.ย. 2564

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซแมทเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ม.ค. 2550-พ.ศ. 2551

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไซแมทเทคโนโลยีจํากัด (มหาชน)

ก.พ. 2562-พ.ค. 2562

อาจารย์ประจําแบบพิเศษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มิ.ย. 2560-พ.ศ. 2562

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มิ.ย. 2560-พ.ย. 2560

หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ส.ค. 2559-พ.ศ. 2560

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

▪ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

-

(ไม่มี)
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

-

บริษัท ไอ อาร์ อาร์ จำกัด
▪ การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-

(ไม่มี)
▪ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 เดือน
( นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 )
▪ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564

-

ประชุมคณะกรรมการ:

2/2

ครัง้
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Proxy Form A (General Form)
Attached to the announcement of the Department of Business Development

Stamp Duty
20 Baht

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.........................................
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 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.
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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:
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.
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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

Stamp Duty
20 Baht

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.
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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
3.2

❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
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
3.3

❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
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
4.2

❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
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
4.3

❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
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
4.4

❑ Approve
❑ Disapprove
❑ Abstain
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
Name of directors Mr. Manit Wityatem

❑ Abstain

❑ Approve
❑ Disapprove
Name of directors Miss Ranchana Rajatanavin

❑ Abstain

❑ 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 (EAGM), 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
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Proxy Form C.
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
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..........................................................................................................................................................................
Residing at .............................................Road.................................................Sub-district/Sub-area.........................................
District / Area..........................................Province.......................................................Postal Code..............................................
as a Custodian for...............................................................................................................................................................
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
(2) 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..............
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.
(3) I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
❑To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
❑To grant the partial shares as follows:
❑ ordinary share ..............................shares and having the right to vote equivalent to...................votes
❑ preference share ........................... shares and having the right to vote equivalent to...................votes
Total amount of voting rights.............................. votes
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(4) 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
3.2

❑ Disapprove

❑ Abstain

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
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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
3.4

❑ Disapprove

❑ Abstain

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
4.2

❑ Disapprove

❑ Abstain

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
4.3

❑ Disapprove

❑ Abstain

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
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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:
❑ 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)
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❑ 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

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

(5) 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.
(6) 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, except in case that the proxy does not vote according to
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
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Signed ……….............…………….…….….…………………. Grantor
(…………………………........………………………………)
Signed ……………………………….……….......………….….… Proxy
(…………………………........………………………………)
Signed ……………………………….……….......………….….… Proxy
(…………………………........………………………………)
Signed ……………………………….……….......………….….… Proxy
(…………………………........………………………………)

Remark:
1. Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. 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.
4. For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.
5 . 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 C. as attached
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ALLONGE OF PROXY FORM C.
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 (EAGM), 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
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หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา
10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรด
ศึกษาคำแนะนำวิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. หนังสือมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยแบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบดังนี้
• แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
• แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
• แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้
2. วิธีมอบฉันทะ
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยดำเนินการดังนี้
1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผู้ถอื หุน้ ทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
1.2 ผู้ถอื หุน้ ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถอื หุ้น และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่
ผู้ถอื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยทำเครื่องหมาย (✓) หน้าชือ่ กรรมการอิสระ
โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบ
ฉันทะที่จัดส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ ตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
3) ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉั น ทะเพี ย งบางส่ ว นซึ ่ ง น้ อ ยกว่ า จานวนที ่ ต นถือ อยู ่ ไ ด้ เว้ น แต่ เป็ น Custodian ที ่ ผ ู ้ ถ ือ หุ ้ น ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ล งทุ น
ต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 16)
• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถอื หุน้ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถอื หุน้ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รบั มอบฉันทะ
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 16)
• แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อม
ติดอากรแสตมป์ 20 บาท
• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถอื หุน้ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถอื หุน้ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถอื หุน้ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศ
• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 16)
• แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มอี ำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
• สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอ ำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัว
ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอ ำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 16)
• แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มอี ำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจ
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ของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอ ำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
• สำเนาบัตรประจาตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัว
ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอ ำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
ลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง
โดยผู้ถือหุน้ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น และผูถ้ ือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้
เพิ่มเติม
o หนั ง สื อ มอบอำนาจจากผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ที ่ เ ป็ น ผู ้ ล งทุ น ต่ า งประเทศมอบให้ Custodian เป็ น
ผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
o หนั ง สือ ยืน ยั น ว่ า ผู ้ ล งนามในหนั ง สือ มอบฉั น ทะแทนได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
Custodian
4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถอื หุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำการคลิกลิงค์สำหรับการลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุม(e-Register) ที่ได้รับ E-mail “แจ้งการอนุมัตแิ บบคำร้องเข้าร่วมประชุม” จากบริษัทฯ โดยบริษัทจะ
เปิดระบบรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ แบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม
1 ชั่วโมง หรือตัง้ แต่เวลา 09.00 นาฬิกา ของวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
วาระทัว่ ไป
1) ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่า
หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
3) ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้แต่ไม่
สามารถแยกออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถอื หุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ มิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
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5)

ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด

วาระเลือกตั้งกรรมการ
1) ผู้ถอื หุน้ จะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครั้งนั้น
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็ นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พงึ เลือกตัง้ ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครั้งนั้น
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม
โดยบริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่อ และ/หรื อจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้ง
ผลการประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ วาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถอื หุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมี
ผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งที่
ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูร้ ับมอบฉันทะ

นายมานิต วิทยาเต็ม
อายุ 80 ปี
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
➢ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน
0
หุ้น คิดเป็นร้อยละ
0
ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ายได้ทงั้ หมด
➢ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง
และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
➢ คุณวุฒกิ ารศึกษา

-

พ.ศ. 2508 นิติศาสตร์ บัณฑิตธรรมาศาสตร์
พ.ศ. 2514 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M.in Taxation, Washington University, USA
พ.ศ. 2537 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

➢ การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

พ.ศ. 2561 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 154/2561

➢ ประวัติการทำงาน

-

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
อดีต ประธานกรรมการ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
อดีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
อดีต อธิบดี กรมศุลกากร
อดีต อธิบดี กรมธนารักษ์
อดีต รองปลัด กระทรวงการคลัง
อดีต ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง
อดีต กรรมการอิสระ บริษัท ฟู๊ด โปรดัคท์ ประเทศไทย จำกัด
อดีต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อดีต ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารศรีนคร
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูร้ ับมอบฉันทะ

นายพิชิต

สินพัฒนสกุล

อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
➢ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน
0
หุ้น คิดเป็นร้อยละ
0
ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ายได้ทงั้ หมด
➢ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
➢ คุณวุฒิการศึกษา

-

ปริญ ญาโท ด้านการบริห ารและการจัด การ High Honors สถาบั นบั ณ ฑิต บริห ารธุ รกิจ ศศิ น ทร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

-

ปริญญาตรี ด้านการบริหารและการจัดการ (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสชาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา

➢ การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Mow รุ่นที่ 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษั ท
ไทย (IOD)
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Advance question form for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
On Tuesday 14TH December 2021 at 10:00 A.M. via Electronic Meeting (E-AGM)
Dear
Cc.

Secretary, Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited (“IFEC”)
Secretary, Phoenix Advisory Services Company Limited (“PAS”) as assigned by Inter Far
East Energy Corporation Public Company Limited to organize the meeting

I/We ............................................................................................................
Please mark ✓ in the box ( )
( ) As shareholder
( ) As a proxy from ............................................................................................................... shareholder
of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
(Attach a copy of the proxy document.)
There were questions regarding various agendas in the 2021 Annual General Meeting of
Shareholders of IFEC as follows:
………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................…...
Signed......................................................................... Inquire
Remark:
After filling in the above details, please return to the company within 10 December 2021 before 12:00 P.M.
- Via Fax
:
02 – 634 - 3988
- Via E-mail
:
ifecagm2021@gmail.com
- Via Mail
:
Dear Secretary, Phoenix Advisory Services Company Limited (“PAS”) (As a person
assigned by Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited (“IFEC”), No.
88 Paso Tower, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Should you have any inquiries or suggestions please contact: 02-634-3335 ext. 18
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Registration form
for shareholders to attend the meeting via Electronic Meeting (E-AGM)
Write at........................................................................................
Date...........Month.......................................Year.........................
I/We......................................................................................................Nationality….........................................................
ID Card Number/Passport No............................................................................................................................................
Address...................................Road................................................... Sub-district...........................................................
District....................................Province..............................................Postal Code............................................................
( ) As shareholder
( ) As a proxy from .................................................................................................. shareholder (* Specify a name)
of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited
I hereby confirm to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 14TH
December 2021 at 10:00 A.M. via Electronic Meeting (E-AGM). Please send the attendance manual via Electronic Meeting
(E-AGM) and the link to log in to my e-mail as follows:
E-mail................................................................................................................................(* Important, please specify)
Phone Number...................................................................................................................(* Important, please specify)
IMPORTANT NOTE: Please complete the submission of this Electronic Meeting (E-AGM) Registration Form along with
attaching documents proving identity (Copy of ID card) for use in checking the right to attend the meeting to the company
Within 8 December 2021 before 12.00 P.M. via the following channels:
- Via Fax
:
02 – 634 - 3988
- Via E-mail
:
ifecagm2021@gmail.com
- Via Mail
:
Dear Secretary, Phoenix Advisory Services Company Limited
(“PAS”) (As a person assigned by Inter Far East Energy Corporation Public
Company Limited (“IFEC”), No. 88 Paso Tower, Silom Road, Suriyawong,
Bangrak, Bangkok 10500
Should you have any inquiries or suggestions please contact: 02-634-3335 ext. 18

Organizing meeting by

Phoenix Advisory Services Company Limited
Contact:
88 Paso Tower, 17 Floor, Unit B, Silom Rd.,Suriyawong,
Bangrak, Bangkok 10500
02-634-3335
02-634-3988

ifecagm2021@gmail.com

In case of emergency please contact
08 09 33 44 77

