เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0024
วันที่ 16 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3 /2560

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดั ให้มีการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 3/2560 ในวันที่ 15 มี นาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุ ม ใหญ่
สานักงานบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ ชั้น 29 อาคาร B ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร สานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั นั้น มีคณะกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มทั้ง 9 คน ครบเป็ นองค์ประชุ ม โดยมีมติแต่ละวาระสรุ ปได้
ดังนี้
ในวาระที่ 1 ประธานได้แจ้ง ให้ที่ ป ระชุ มทราบเกี่ ย วกับ การแต่ ง ตั้ง นายพิ ช ากร เหมมันต์ เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่จดบันทึกการประชุม ให้คาแนะนาให้การประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย จากนั้นประธานได้กล่าวถึงกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ของ
บริ ษทั ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกไป โดยกรรมการใหม่จะใช้ศกั ดิ์และสิ ทธิ์ ตลอดจนหน้าที่ของกรรมการที่
เข้าทดแทนนั้น และกรรมการใหม่จะอยูใ่ นวาระเท่าที่กรรมการที่เข้าทดแทนเหลืออยู่ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย
ที่ประชุมรับทราบ
ก่อนขึ้นประชุมในวาระสอง กรรมการรายนามต่อไปนี้ ได้ขอตัวออกจากห้องประชุม 1.นายทวิช เต
ชะนาวากุล 2.นางสาวประนอม โฆวินวิพฒั น์ 3.นายสมชาย สกุลสุ รรัตน์ 4.พลตารวจเอกสุ นทร ซ้ายขวัญ 5.
นายปริ ญญา วิญญรัตน์ โดยนายทวิช เตชะนาวากุล แจ้งว่าให้ประธานดาเนินการประชุมต่อไป
ในวาระที่ 2 ประธานได้เเจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบกฎหมายเกี่ ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง และ
ทางอาญาของกรรมการบริ ษทั มหาชน
ที่ประชุมรับทราบ
ในวาระที่ 3 ประธานได้แจ้ง ต่อที่ ป ระชุ มให้รับทราบความคื บหน้าของคดี และการตรวจสอบ
ภายในและพิ จารณาการดาเนิ นการกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในคดี และผูก้ ระท าความผิด โดยได้มี ก ารรายงานการ
ตรวจสอบตามคาสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดเดิ ม รวมถึ งการรายงานถึ งคดี ที่บริ ษทั ได้ฟ้องร้ องผูท้ ี่
กระทาความผิดและทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
ที่ประชุมรับทราบ
ในวาระที่ 4 ประธานได้เสนอต่อที่ ประชุ มให้รับทราบปั ญหาข้อขัดข้องในการบริ หารงานของ
บริ ษทั ย่อยจานวน 4 บริ ษทั และแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องดาเนินการในกรอบของกฎหมาย

ที่ประชุมรับทราบ
ในวาระที่ 5 พิจารณารับทราบความคืบหน้าของงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับรอบ
ปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมรับทราบ
ในวาระที่ 6 ประธานได้แ จ้ง ให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบถึ ง การจัด ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งเป็ น
กฎหมายที่บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการ และได้เสนอกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 โดยกาหนด
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 เป็ นวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องแกรนด์บอล
รู ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และกาหนดวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น คร้ั งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 25
มกราคม 2560และคร้ังที่2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งต้งกั รรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจา ปี 2560
วาระที่ 5 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยประธานได้ก าหนดให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี ค วามประสงค์ ต้อ งการเสนอรายชื่ อ กรรมการทดแทน
กรรมการที่ครบกาหนด ออกตามวาระภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตาม
กฎหมาย
ที่ประชุมรับทราบ
ในวาระที่ 7 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบ เกี่ ยวกับวันกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
ื้ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (Record date) และ
โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ อหุ
ให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560
ที่ประชุมรับทราบ
ในวาระที่ 8 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่าไม่สามารถลงมติในวาระนี้ ได้ แต่ตาแหน่งเลขานุ การ
บริ ษทั เป็ นตาแหน่งที่บริ ษทั จะต้องจัดให้มีตามกฎหมาย ดังนั้นประธานจึงได้เสนอให้ นายสุ วทิ ย์ วรรณะศิริสุข
ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทาหน้าที่รักษาการเลขานุ การบริ ษทั ไปก่อน จนกว่าจะมีมติแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริ ษทั โดยในวาระนี้จะนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในครั้งต่อไป
ในวาระที่ 9 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุ ม พิจารณา เสนอแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ สินของบริ ษทั
ดังนี้
9.1 พิจารณาหนี้สินโดยรวม
9.1.1 สถานภาพตัว๋ แลกเงินทั้งหมด
9.1.2 สถานภาพหุ น้ กู้

9.1.3 เงินกูย้ มื จากธนาคารกับบริ ษทั ย่อย
9.2 พิจารณาอนุมตั ิการขายโรงไฟฟ้าไบโอแมส ตามกรอบอนุมตั ิของกรรมการเดิม
9.3 พิจารณาอนุมตั ิขายโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 โรงไฟฟ้า ตามกรอบอนุมตั ิของกรรมการเดิม
9.4 รับทราบการทาบันทึกความเข้าใจการซื้ อขายโรงแรมดาราเทวี ตามกรอบอนุ ม ัติข อง
กรรมการเดิม
9.5 ตั้งคณะทางานแก้ไขหนี้ท้ งั หมดของบริ ษทั
9.6 พิจารณาแต่งตั้ง บริ ษทั เพลินจิต แคปปิ ตอล จากัด เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการหนี้ ท้ งั หมดของ
บริ ษทั ร่ วมกับ คณะทางาน
9.7 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ กู้
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่าไม่สามารถลงมติในวาระนี้ ได้ เนื่ องจากกรรมการอยูไ่ ม่ครบ แต่การ
แก้ปัญหาหนี้สินของบริ ษทั เป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นและเร่ งด่วน ดังนั้นประธานจึงได้เสนอให้ บริ ษทั เพลินจิต
แคปปิ ตอล จากัด ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาในการจัดการหนี้ สินของบริ ษทั ไปก่อน เพื่อทาหน้าที่ศึกษาเกี่ ยวกับ
การแก้ไขปั ญหาหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปด้วยความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ ร่ วมกับคณะทางาน
ของบริ ษทั โดยมีนายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริ ษทั และ นายประยูร ดารงชิ ตานนท์ เป็ นคณะทางาน
แก้ไขปั ญหาหนี้ สินบริ ษทั ซึ่ งหลังจากสามารถหาข้อสรุ ปในการจัดการหนี้ สินของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว ให้นา
เรื่ องดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในหลักการดังกล่าวต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์ )
ประธานกรรมการ

