
 
 

 
 

 
 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี ่คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 

 

 
 
 
 

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา  

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วย 

การประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  

 

ถ่ายทอดสดจาก อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์  

เลขที่ 33/4 ชัน้ 29 อาคารบี ถนนพระราม 9  

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร   

10310 

บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ ในวันอังคาร        

ที่ 14 ธันวาคม 2564 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนหรอืยื่นความจำนงขอเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำป ี2564 

บรษิัท อนิเตอร์ ฟารอ์ีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปี 2564 

เรยีน   ท่านผู้ถือหุ้น  

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา)เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  

2563  

2.   รายงานประจำปี 2560 

3.   รายงานประจำปี 2561  

4.   รายงานประจำปี 2562  

5.   รายงานประจำปี 2563  

6.   งบการเงนิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

7.   งบการเงนิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

8.   งบการเงนิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

9.   งบการเงนิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

10.  ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า

ดำรงตำแหน่งใหม่ 

11.   หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

12.  หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น  

13.  ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

14.  ข้อบังคับของบรษิัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และออกเสียงลงคะแนน  

15.  แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำปี 2564  

16.  แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์          

(E-AGM)  
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ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)       

มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที ่14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด

จากอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ช้ัน 29 อาคารบี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยมี

วาระการประชุมดังนี ้

 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อ

วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

สาระสำคัญ: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาลงมติรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัทประจำปี 

สาระสำคัญ: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 - 

2563 ซึ่งสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560, สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 

256 1 , สิ้ น สุ ด  ณ  3 1 ธั น วาค ม  256 2 แล ะสิ้ น สุ ด  ณ             

31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินใน

รายงานประจำปี 2560 - 2563 

 

2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัท ประจำปี 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการ

ดำเนนิงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงมติ 
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2.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัท ประจำปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการ

ดำเนนิงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงมติ 

 

2.3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัท ประจำปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการ

ดำเนนิงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงมติ 

 

2.4 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัท ประจำปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการ

ดำเนนิงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

การลงมติ: วาระนีเ้ป็นเรื่องเพื่อทราบจงึไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มี

การทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบ

เบ็ดเสร็จ และงบการเงนิอื่นๆ ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 

2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น 

บริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนำเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

3.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดง

ฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ด เสร็จ  และ                 
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งบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ 

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏ

อยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมใน

ครั้งนี ้ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 

3.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดง

ฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ด เสร็จ  และ                 

งบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ 

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏ

อยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมใน

ครั้งนี ้ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 

3.3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดง

ฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ด เสร็จ  และ                 

งบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ 

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏ

อยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมใน

ครั้งนี ้ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
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3.4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดง

ฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ด เสร็จ  และ                 

งบการเงินอื่นๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ 

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท รายละเอียดตามที่ปรากฏ

อยู่ในงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมใน

ครั้งนี ้ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงนิปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.

บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 ที่

กำหนดว่า ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็น

ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้

จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน และ

ข้อ 55 ที่กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น

นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท คือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิ

หลังจากการหักภาษี และเงินสำรองตามข้อบังคับบริษัทข้อ 

58. ในแต่ละปีของงบการเงินรวมโดยจะจ่ายในปีถัดไป 

อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะ

ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัท กระแสเงินสด รวมทั้ง

ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
 

4.1 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการ
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จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงบการเงิน ประจำปี 2560 

เนือ่งจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 

4.2 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการ

จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงบการเงิน ประจำปี 2561 

เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 

4.3 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการ

จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงบการเงิน ประจำปี 2562 

เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 

4.4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการ

จัดสรรกำไรและการจ่ายเงนิปันผลงบการเงิน ประจำปี 2563 

เนื่องจากบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน  

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
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วาระที ่5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง 

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21  

ความเห็นของคณะกรรมการ: กรรมการที่ ต้ อ งออกตามวาระในครั้ งนี้ คื อ  นายทวิ ช                  

เตชะนาวากุล, นายมานิต วิทยาเต็ม และนางสาวรัญชนา            

รัชตะนาวิน เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนจาก

การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ให้บรรลุผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไข

ปัญหาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จึงเห็นควรให้เสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งนายทวิช เตชะนาวากุล, นายมานิต วิทยาเต็ม 

และนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

วาระหนึ่ ง  โดยมี ร ายล ะเอี ยด ป ระวั ติ ก ารศึ ก ษ าแล ะ

ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรง

ตำแหน่งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่ งมาด้วย 10

ตามลำดับ 

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่อันเนื่องมาจาก

การลาออกของนายภูวดล สุนทรวิภาต บริษัทจะเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 ผ่านช่อง

ทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ใหม่แทนกรรมการดังกล่าว ตามวิธีการเลือกตั้งกรรมการให้

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20  

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามข้อบังคับข้อที่ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 14 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของ
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บริษัท ข้อที่ 32 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด

ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่ เป็นกรรมการบริษัท เช่น 

เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบีย้ประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงนิรางวัล 

ค่ารักษาพยาบาล ค่านำ้มัน ค่าพาหนะ”  

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการ

ได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุน้ที่มาประชุม 

ตารางแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปทีี่เสนอเปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทั้งนี ้คา่ตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินไมเ่กนิ 2,820,000 บาท 

ตำแหน่ง 

 

ปี 2563 
 

ปี 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน   

คณะกรรมการบรษิัท   

ประธานกรรมการ 50,000.00   บาท/ เดอืน 50,000.00   บาท/ เดอืน 

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 15,000.00   บาท/ เดอืน 20,000.00   บาท/ เดอืน 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 15,000.00   บาท/ เดอืน ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดอืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการ 10,000.00   บาท/ เดอืน 30,000.00   บาท/ เดอืน 

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5,000.00   บาท/ เดอืน 10,000.00   บาท/ เดอืน 

คณะกรรมการชุดย่อย   

ประธานกรรมการ 30,000.00   บาท/ เดอืน ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดอืน 

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5,000.00   บาท/ เดอืน ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดอืน 

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง   

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ   

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ม ี ไม่ม ี

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ม ี 5,000 บาท/ คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่ม ี ไม่ม ี

กรรมการตรวจสอบ ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน   

ประธานกรรมการ ไม่ม ี 7,000 บาท/ คร้ัง 

กรรมการ ไม่ม ี 5,000 บาท/ คร้ัง 

บำเหน็จกรรมการ ไม่มอีนุมัติ ไม่มอีนุมัติ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี  2564 เป็นวงเงินไม่ เกิน 

2,820,000 บาท เท่ากับปี 2563 ดังรายละเอียดข้างตน้ 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุม 

 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 

สาระสำคัญ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง

กำหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชขีองบริษัททุกปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของ

คณ ะกรรมการบริษั ท  ซึ่ งได้พิ จารณ าจากคุณ สมบัติ  

ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของ

บุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติ งานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้พิจารณา

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 

2564 พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้ง 

(1) นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 3885  และ/หรือ 

(2) นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 4563  และ/หรือ 

(3) นางสาวดรณี  สมกำเนิด ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 5007     และ/หรือ 

(4) นางสาวจารุณี  น่วมแม ่ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 5596     และ/หรือ 

(5) นายศริเมศร์  อัครโชติกุลนันท์ ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 11821  
 

แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยคนใดคน

หนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหา

ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สอบแทนได้ 

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความความสัมพันธ์หรือมีส่วน

ได้ส่วนเสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 

2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และรายไตรมาส ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้ 
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อนึ่ง ในกรณีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าว ไม่ได้อยู่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี

เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ผู้สอบ

บัญชสีอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและส่งงบการเงนิได้ทันกำหนดระยะเวลา 

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 

วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. จนกว่าจะ

ประชุมผูถ้ือหุน้แล้วเสร็จ ซึ่งได้เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อ

ผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจำปี 2564 

บริษัทจึงขอเรียนเชญิท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดใหผู้้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุม (Log in) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 
                                       (นายมานิต วิทยาเต็ม)  

ประธานกรรมการบริษัท 

            บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 

 

ตดิต่อสอบถามผู้ดำเนนิการจัดประชุม  

บริษัท ฟีนกิซ์ แอดไวซอร่ี เซอร์วสิเซส จำกัดโทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18  

บริษัท/บริษัทย่อย 

ปี 2563 ปี 2564 (เสนอ) 

งบการเงิน  
ณ 31 ธันวาคม 

2563 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งสิ้น 

งบการเงิน  
ณ 31 ธันวาคม 

2564 

สอบทาน

ไตรมาส 

(3 ไตรมาส) 

รวมทั้งสิ้น 

งบการเงินบริษัท IFEC 800,000 510,000 1,310,000 800,000 510,000 1,310,000 

งบการเงินบริษัทย่อย

และบริษัทย่อยทางอ้อม 
 

7,600,000 

 

1,590,000 

 

9,190,000 

 

6,410,000 

 

1,530,000 

 

7,940,000 

รวม 8,400,000 2,100,000 10,500,000 7,210,000 2,040,000 9,250,000 























































ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 
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ประวัตกิรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก ่
 

 

 

 

 

 

 
▪ คุณวุฒิการศึกษา  

-       ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจมหาวิทยาลยัคนิก ิประเทศญี่ปุ่น 

▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

-  หลักสูตร ป้องกันราชอาญาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

-  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ณรุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการไทย(IOD) 

-  หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 30/2006 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการไทย (IOD) 

▪ ประสบการณ์ทำงาน 

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ ลำดับท่ี 1 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   

บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มนคิมอุตสาหกรรมไฮเทค 

14 ก.พ 2560 – 31 พ.ค. 2560  กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สภามหวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 

2555 - ปัจจุบัน  ท่ีปรึกษา สมาคมนคิมอุตสาหกรรมไทยและพันธมติร 

2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบนิทร์ ลิจสตกิส์ จำกัด 

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลนี จำกัด (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จำกัด 

2533 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 

2526 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

▪ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลนี จำกัด (มหาชน) 

2526 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- (ไม่มี) 

1. นายทวิช เตชะนาวากุล 

▪ อาย ุ 72 ป ี

▪ สัญชาต ิ  ไทย 

▪ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

      รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 1 

และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

▪ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

   จำนวน  238,421,100  หุน้ คดิเป็นร้อยละ  11.789  ของจำนวนหุน้ที่จำหน่ายได้ทัง้หมด 

 



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 
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▪ การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท  

- (ไม่มี) 

▪ จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ:  ตั้งแต่วนัที่ 8 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 9 เดือน  

( นับถงึเดอืนที่มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2564 ) 

▪ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

- ประชุมคณะกรรมการ:   10/10 ครัง้ 

- ประชุมคณะกรรมการบรหิาร:   2/2 ครัง้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 

 

 

 

 

 

 
 

 

▪ คุณวุฒิการศึกษา  

 - พ.ศ. 2508  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -    พ.ศ. 2514  นติิศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M.in Taxation, Washington University, USA 

     -    พ.ศ. 2537  ปรญิญาบัตร วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 

▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

-    พ.ศ. 2561  ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ 154/2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย  

      (IOD) 

▪ ประสบการณ์ทำงาน 

     -    คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย 

     -    อดีต ประธานกรรมการ สถาบันคุม้ครองเงินฝาก 

     -    อดีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ 

     -    อดีต อธิบดี กรมศุลกากร 

     -    อดีต อธิบดี กรมธนารักษ์ 

     -    อดีต รองปลัด กระทรวงการคลัง 

     -    อดีต ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง 

     -    อดีต กรรมการอิสระ บรษิัท ฟู๊ด โปรดัคท์ ประเทศไทย จำกัด 

     -    อดีต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

     -    อดีต ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารศรนีคร       

▪ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- (ไม่มี)  

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- (ไม่มี)  

 

 

2. นายมานิต วทิยาเต็ม 

▪ อาย ุ 80 ป ี

▪ สัญชาต ิ  ไทย 

▪ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : ประธานกรรมการบรษิัท  

กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

▪ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

     จำนวน  0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0  ของจำนวนหุน้ที่จำหน่ายได้ทัง้หมด 



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 
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▪ การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท  

- (ไม่มี)  

▪ จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ:  ตั้งแต่วนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ 0 ปี 7 เดือน  

( นับถงึเดอืนที่มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2564 ) 

▪ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

- ประชุมคณะกรรมการ:   4/4 ครัง้ 

- ประชุมคณะกรรมการอสิระ:  4/4 ครัง้ 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 3/3 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10 

 

 

 

 

 

 
▪ 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), มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 1992 (2535)  

-   ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (การบัญชี), กรุงเทพการบัญชีวิทยาลยั, 1988 (2531)    

เกียรตินิยม Honor:  

-   ป ี2538 Salem State University, Member of Delta Mu Delta, National Honor Society in Business Administration 

▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

-   Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย Class 61/2007  

-   Certificate in Strategic CFO in Capital Markets Program #6, The Stock Exchange of Thailand, 2008  

▪ ประสบการณ์ทำงานปัจจบุนั  

ก.พ. 2564 – ปัจจุบันกรรมการ กรรมการ  บริษัท ไอ อาร์ อาร ์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 แอนด ์รีสอร์ท จํากัด 

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563  กรรมการ  บริษัท วลิล่า นครินทร์ จํากัด 

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563  กรรมการ  บริษัท บ้านชิดธารา จํากัด 

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563  กรรมการ  บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด 

พ.ย. 2560-พ.ย. 2563  กรรมการ  บริษัท วทิูรธนากร จํากัด 

3. นางสาวรัญชนา รัชตะนาวนิ 

▪ อาย ุ 51 ป ี

▪ สัญชาต ิ  ไทย 

▪ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ :  กรรมการบรษิัท 

▪ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

     จำนวน  0  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0  ของจำนวนหุน้ที่จำหน่ายได้ทัง้หมด 

 



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 
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พ.ย. 2560-พ.ย. 2563  กรรมการ  บริษัท ฟรโีซนแอสเซท 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      หัวหนา้สาขาวิชาการเงนิ          มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ส.ค. 2559-พ.ศ. 2560  อาจารย์สาขาวิชาการเงนิ                           มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

▪ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- (ไม่มี) 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

- บรษิัท ไอ อาร์ อาร์ จำกัด 

▪ การดำรงตำแหน่งในองค์กรที่อาจจะ เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท  

- (ไม่มี) 

▪ จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ: ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ 1 เดือน  

( นับถงึเดอืนที่มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2564 ) 

▪ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

- ประชุมคณะกรรมการ:   2/2 ครัง้ 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไม่ซบัซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

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

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

(1)  ข้าพเจ้า.......................................................................................................... สัญชาต.ิ.......................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี..........................................................ถนน...................................................... ตำบล/แขวง.................................... 

อำเภอ/เขต............................................................ จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย์................................. 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่น จากดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จำนวนท้ังสิ้นรวม….................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................เสียง ดงันี้ 

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

หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้

(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...................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราช

กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

ติดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน ใหถ้ือเสมอืนว่าข้าพเจ้าไดก้ระทำเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ______________________________________ผู้มอบฉันทะ 

         (……………………………………………….………………) 

ลงช่ือ______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ______________________________________ผู้รับมอบฉันทะ 

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

 

หมายเหต ุ

ผู้ถอืหุน้ท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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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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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุน้) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 

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

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

 

(1) ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................

สำนักงานตัง้อยู่เลขท่ี ...............................ถนน .........................................................ตำบล/แขวง.................................... 

อำเภอ/เขต .......................................................จงัหวัด .........................................................รหัสไปรษณีย์ .................... 

 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กับ................................................................................... 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..............................เสียง ดังนี้ 

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

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

 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

1. .................................................................อายุ ...........ปี อยู่บ้านเลขที่ .....................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.......................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

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

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น

ด้วย 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังนี ้

❑ มอบฉันทะตามจานวนหุ้นท้ังหมดท่ีถอืและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้

❑ มอบฉันทะบางส่วนคือ 

  ❑ หุ้นสามญั................................หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................เสียง 

  ❑ หุ้นบุริมสิทธิ...........................หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสียง 

รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด..............................เสียง 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

❖ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) เมื่อวันที่ 

13 สิงหาคม 2563 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (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 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสยีง 

 

3.3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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3.4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป ี2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 

4.1 พิจารณาอนุมัติงดการงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2560 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

4.2 พิจารณาอนุมัติงดการงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2561 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

4.3 พิจารณาอนุมัตงิดการงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2562 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

4.4 พิจารณาอนุมัติงดการงดการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2563 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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❖ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการทีว่่างลง  

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดังนี้ 

❑ เลอืกตัง้กรรมการท้ัง 3 คน ตามหนังสอืเชญิประชุม 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

❑ เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

(เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน) 

 ชื่อกรรมการ  นายทวชิ เตชะนาวากุล 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  นายมานติ วิทยาเต็ม 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสยีง 

 

ชื่อกรรมการ  นางสาวรัญชนา  รัชตะนาวนิ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

(เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 คน) 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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❖ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละกำหนดค่าสอบบัญชปีระจำปี 2564 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ 8 เรือ่งอื่นๆ(ถ้าม)ี 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

 (5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่า การ

ลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจ้าในฐานะผู้ถอืหุน้ 

(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน

กรณี ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ท่ีมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

กจิการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุ

ในหนังสอืมอบฉันทะให้ถอืเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 

 

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

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

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

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

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

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

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

      (.................................................................) 
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หมายเหตุ : 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัส

โตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ให้เท่านั้น 

2.  หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมหนังสอืมอบฉันทะคือ 

      (1) หนังสอืมอบอำนาจจากผู้ถอืหุน้ให้คัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ดำเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

      (2) หนังสอืยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian) 

3.  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการรายบุคคล 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจำ

ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)        

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

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

เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

 

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

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

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

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้าดังนี้ 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

❖ วาระที่ …… เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง 

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

❑ เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

 

  (เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน) 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 

 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง 

 

(เลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 คน) 

ชื่อกรรมการ  _____________________________________________ (ระบุช่ือ) 

❑ เห็นดว้ย  ❑ ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง 
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หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น วธิีการมอบฉนัทะ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 

10.00 นาฬกิา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรด

ศกึษาคำแนะนำวธีิการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอยีด ดังต่อไปนี้ 

 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ 

บริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งการประชุม และหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง 

สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน

แทนได้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11) โดยแบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบดังนี้ 

 • แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 

 • แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ท่ีต้องการมอบฉันทะไวช้ัดเจนและตายตัว 

• แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 

 

2. วิธีมอบฉนัทะ 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนิกส์ ได้โดยดำเนนิการดังนี้ 

 1) เลอืกใช้หนังสอืมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้ 

1.1   ผู้ถอืหุน้ท่ัวไปให้เลอืกใช้หนังสอืมอบฉันทะได้ท้ังแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง 

1.2 ผู้ถอืหุน้ท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น ให้ใชเ้ฉพาะหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น 

2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถอืหุ้น และระบุช่ือพร้อมรายละเอยีดของบุคคลท่ี

ผู้ถอืหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลอืกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามขอ้มูลกรรมการอิสระท่ี

แนบมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุมฉบับนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 13) โดยทำเครื่องหมาย (✓) หนา้ชือ่กรรมการอิสระ 

โดยเลอืกเพยีงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามท่ีปรากฏในหนังสอืมอบ

ฉันทะที่จัดส่งให้แกผู่้ถอืหุน้ตาม(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11) 

3) ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมท้ังขดีฆ่าลงวันท่ี ณ วันท่ีทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้

ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก

การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ

ฉันทะเพียงบางส่วนซึ ่งน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู ่ได้ เว้นแต่เป็น  Custodian ที่ผู ้ถือหุ ้นซึ ่งเป็นผู ้ลงทุน

ต่างประเทศและถูกแต่งต้ังให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
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3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 

 1. การเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 16) 

• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถอืหุน้ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร

ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถอืหุน้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. การเขา้ร่วมประชุมโดยผู้รบัมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 16) 

• แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอยีดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะ พร้อม

ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถอืหุน้ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร

ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถอืหุน้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร

ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถอืหุน้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ 

• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 16) 

• แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอยีดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มอีำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนาม

รับรองสำเนาถูกต้อง พรอ้มประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) 

• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัว

ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้อง 

• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร

ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

• แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 16) 

• แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอยีดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มอีำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจ
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ของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) 

• สำเนาบัตรประจาตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัว

ประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้อง 

• สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร

ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

• คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง 

โดยผู้ถอืหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ให้ใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น และผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุน

ต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนตอ้งส่งหลักฐานดังต่อไปน้ี

เพิ่มเตมิ 

o หนังสือมอบอำนาจจากผู ้ถ ือหุ ้นที ่เป ็นผู ้ลงทุนต่างประเทศมอบให้  Custodian เป็น

ผู้ดำเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

o หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian 

 

4. การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถอืหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งทำการคลกิลิงค์สำหรับการลงทะเบียน

เพื่อเข้าร่วมประชุม(e-Register) ท่ีได้รับ E-mail “แจ้งการอนุมัตแิบบคำร้องเข้าร่วมประชุม” จากบริษัทฯ โดยบริษัทจะ

เปิดระบบรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้แบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเร่ิมการประชุม     

1 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 09.00 นาฬิกา ของวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 2564 

5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

     วาระทัว่ไป 

 1) ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยถือว่า

หุ้นหนึ่งมหีนึ่งเสียง 

 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก

เสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

 3) ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้แต่ไม่

สามารถแยกออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง 

 4) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมสี่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ถอืหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
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 5) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 

 1) ผู้ถอืหุน้จะใชส้ิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจำนวน

กรรมการท่ีจะพึงเลอืกตัง้ในคร้ังน้ัน 

 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้ใด

มากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากันเกนิจำนวนกรรมการท่ีพงึเลือกตัง้ในคร้ังน้ัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการท่ีจะพึงเลอืกตัง้ในคร้ังน้ัน 

 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมหรือเจ้าหนา้ท่ีของบริษัท ฯ จะชี้แจงวธีิการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม   

โดยบริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสอืมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผ่านสื่อ และ/หรื อจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้ง

ผลการประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนั้น ๆ ท้ังน้ี จำนวนผู้ถอืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมี

ผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งที่

ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอยา่งโปร่งใส ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ 
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➢ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 จำนวน          0         หุ้น คดิเป็นร้อยละ          0         ของจำนวนหุน้ที่จำหน่ายได้ทัง้หมด 
 

➢ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม 

มีส่วนได้เสยีในวาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง 

และวาระที ่6 พิจารณาอนุมตักิำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 
 

➢ คุณวุฒกิารศึกษา  

- พ.ศ. 2508  นิติศาสตร์ บัณฑิตธรรมาศาสตร์ 

- พ.ศ. 2514  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M.in Taxation, Washington University, USA 

- พ.ศ. 2537  ปรญิญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 
 

➢ การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

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

➢ ประวัติการทำงาน 

- คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ราชบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย 

- อดีต ประธานกรรมการ สถาบันคุม้ครองเงินฝาก 

- อดีต ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ 

- อดีต อธิบดี กรมศุลกากร 

- อดีต อธิบดี กรมธนารักษ์ 

- อดีต รองปลัด กระทรวงการคลัง 

- อดีต ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง 

- อดีต กรรมการอิสระ บรษิัท ฟู๊ด โปรดัคท์ ประเทศไทย จำกัด 

- อดีต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- อดีต ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคารศรนีคร           

      

นายมานิต วทิยาเต็ม 
 

อาย ุ  80  ปี 

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 



ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผูร้ับมอบฉันทะ 
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➢ การถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 จำนวน          0         หุ้น คดิเป็นร้อยละ          0         ของจำนวนหุน้ที่จำหน่ายได้ทัง้หมด 

 

➢ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม 

มีส่วนได้เสยีในวาระที ่6 พิจารณาอนุมตัิกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 
 

➢ คุณวุฒิการศึกษา  

- ปริญญาโท ด้านการบริหารและการจัดการ High Honors สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี ด้านการบริหารและการจัดการ (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสชาชูเซตส์ 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

➢ การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

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

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Mow รุ่นที่ 1/2009 สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

      

นายพชิิต     สนิพัฒนสกุล 
 

อาย ุ 63  ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำปี 2564 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ประชุมในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

 

เรียน   เลขานุการ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”) 

สำเนาเรียน เลขานุการ บริษัท ฟีนกิซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (“PAS”) ในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการจัด

ประชุม 

 

ข้าพเจ้า .............................................................................................. 

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) 

( ) ผูถ้ือหุน้ บริษัท อนิเตอร์ ฟาร์อสีท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

( ) ผูร้ับมอบฉันทะจาก ............................................................................. ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ บริษัท อนิเตอร์ 

ฟาร์อสีท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  

(แนบสำเนาเอกสารมอบฉันทะ) 

 

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น IFEC ประจำปี 2564 ดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ.........................................................................ผู้สอบถาม 

หมายเหต:ุ  

เมื่อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

- ทางโทรสาร  : 02-634-3988 

- ทางอีเมล์  : ifecagm2021@gmail.com 

- ทางไปรษณีย์      : บริษัท ฟีนิกซ์แอดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จำกัด เลขท่ี 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์  ชั้น 17 

ถนนสลีม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดตดิต่อ:- คุณสนทยา น้อยเจรญิ โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18 



 
 

  

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 16 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วม 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 

      เขียนที่................................................................................. 

      วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ.................... 
 

ข้าพเจ้า......................................................................................................สญัชาติ.................................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน............................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน...................................................ตำบล/แขวง.................................... ..................... 

อำเภอ/เขต.....................................จงัหวดั..............................................รหัสไปรษณีย์.............................................. 
 

(   ) เป็นผู้ถอืหุ้น        

(   ) เป็นผู้รับมอบฉันทะ   จาก..........................................................................................................ผู้ถือหุ้น (ระบุชื่อ*) 

ของบรษิัท อนิเตอร ์ฟาร์อสีท ์เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จำกดั (มหาชน) 
 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564            

ในวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่งคู่มือการเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และลิงค์ในการเขา้ระบบมายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 

อีเมล (E-mail).............................................................................................................................(*สำคัญโปรดระบุ.-) 

เบอร์โทร (Phone Number)...........................................................................................................(*สำคัญโปรดระบุ.-) 
 

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับ

นี ้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชน) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม มายังบรษิัท ภายในวันที่ 8 ธนัวาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้
 

- ทางโทรสาร  : 02-634-3988 

- ทางอีเมล ์ : ifecagm2021@gmail.com 

- ทางไปรษณยี์      : เรียนเลขานุการ บริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด (“PAS”) (ในฐานะผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

(มหาชน) (“IFEC”) เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ทาวเวอร์ ช้ัน 17 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หากมีขอ้สงสัยหรอืข้อแนะนำโปรดติดต่อ: โทรศัพท์ 02-634-3335 ต่อ 18 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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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