เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0016
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2560

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผู ้
ถือหุ น้ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรื อ ห้องเจ้าพระยา ถนน
อรุ ณอมริ นทร์ แขวงวัดอรุ ณฯ เขตบางกอก กรุ งเทพฯ 10600 โดยมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ ม
จานวน 927 ราย นับรวมจานวนหุ ้นทั้งหมดได้ 912,037,861 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 45.9713 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติในแต่ละวาระสรุ ปได้ดงั นี้
1.

มีมติรับรองรายงานการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2560โดยที่ประชุ มได้มีมติ ไม่เห็ น
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

414,354,583 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

45.4915

ไม่เห็นด้วย

415,951,892 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

45.6668

งดออกเสี ยง

46,978,528 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

5.1577

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน

15,998,232 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

1.7564

บัตรเสี ย

17,555,711 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

1.9274

ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงจานวนทั้งสิ้ น 910,838,946 เสี ยง
2.

มีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการจานวน 7 ท่าน จากข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.14 เข้าเป็ นกรรมการใหม่
แทนกรรมการที่ลาออก โดยเรี ยงลาดับจากคะแนนเสี ยงที่ได้รับ ดังนี้ โดยในวาระนี้ มีผถู ้ ื อหุ ้น
ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงจานวนทั้งสิ้ น 5,873,715,646 เสี ยง
2.1

นายฉัตรณรงค์

ฉัตรภูติ

837,057,423

เสี ยง

2.2

พลตรี บุญเลิศ

แจ้งนพรัตน์

823,014,180

เสี ยง

2.3

นายทวิช

เตชะนาวากุล

654,600,941

เสี ยง

2.4

รศ.ประนอม

โฆวินวิพฒั น์

587,435,173

เสี ยง

2.5

นายสมชาย

สกุลสุ รรัตน์

587,125,690

เสี ยง

2.6

พลตารวจเอกสุ นทร

ซ้ายขวัญ

497,021,376

เสี ยง

2.7

นายปริ ญญา

วิญญรัตน์

488,427,717

เสี ยง

2.8

พลเอกสาเภา

ชูศรี

474,297,714

เสี ยง

2.9

นายพิชิต

สิ นพัฒนสกุล

401,680,479

เสี ยง

2.10

นายสายัณห์

สุ พร

245,665,110

เสี ยง

2.11

ดร.ชาติชาย

พุคยาภรณ์

114,318,119

เสี ยง

2.12

พลเอก ณรงค์ฤทธิ์

อิศรัตน์

113,466,357

เสี ยง

2.13

นายไกรพิชญ์

โกสี ยเ์ จริ ญ

25,214,530

เสี ยง

2.14

พล.ต.ต.สื บศักดิ์

พันธุ์สุระ

24,390,837

เสี ยง

โดยกรรมการใหม่ที่ได้รับเลือกจากการประชุมครั้งนี้จานวน 7 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายฉัตรณรงค์
พลตรี บุญเลิศ
นายทวิช
รศ.ประนอม
นายสมชาย
พลตารวจเอกสุ นทร
นายปริ ญญา

ฉัตรภูติ
แจ้งนพรัตน์
เตชะนาวากุล
โฆวินวิพฒั น์
สกุลสุ รรัตน์
ซ้ายขวัญ
วิญญรัตน์

โดยกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 9 ท่านดังมีรายชื่อดังนี้
1. นายวิชยั
2. นายศุภนันท์
3. นายฉัตรณรงค์
4. พลตรี บุญเลิศ

ถาวรวัฒนยงค์ (ประธาน)
ฤทธิไพโรจน์
ฉัตรภูติ
แจ้งนพรัตน์

5.
6.
7.
8.
9.

นายทวิช
รศ.ประนอม
นายสมชาย
พลตารวจเอกสุ นทร
นายปริ ญญา

เตชะนาวากุล
โฆวินวิพฒั น์
สกุลสุ รรัตน์
ซ้ายขวัญ
วิญญรัตน์

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์)
ประธานกรรมการ

