เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0031
วันที่ 11 เมษายน 2560
เรื่ อง

กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บ ริ ษ ัท อิ น เตอร์ ฟาร์ อี ส ท์ เอ็น เนอร์ ยี่ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ได้จัด ให้มี การประชุ ม

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สานักงานบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็น
เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 อาคาร B ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร และอนุ มตั ิให้เรี ยกและกาหนดวันประชุมสามัญประจาปี 2560 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2560 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

วาระที่ 3

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
รายละเอียด: มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
2. พลตารวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ
3. นายปริ ญญา วิญญรัตน์

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจา ปี 2560
รายละเอี ย ด: คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรก าหนดค่า ตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 4,000,000 บาท ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เดิ มที่ ใช้ในปี
2559

วาระที่ 5

พิจารณารับทราบงบการเงินบริ ษทั ประจาปี 2559
รายละเอียด: งบการเงินบริ ษทั ประจาปี 2559 อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ยังไม่แล้วเสร็ จ ซึ่งบริ ษทั คาดว่าจะนาส่งงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
เรี ยบร้อยได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2560
รายละเอียด: บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประสานงานกับบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด ซึ่ งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2559 เพื่อแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2560

วาระที่ 7

วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ มีความประสงค์ตอ้ งการเสนอรายชื่ อกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระเข้ามาภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 ให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมาย
เนื่ องจากบริ ษทั มี ความต้องการที่ จะต้องจัดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ นไปตามกฎหมายอย่างดี ที่สุด
รวมทั้งบริ ษทั มีความจาเป็ นและเร่ งด่วนที่จะสามารถปลด SP ได้โดยเร็ ว เพื่อรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึงกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 (Record date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.
225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560
สาหรับการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของบริ ษทั นั้น คณะกรรมการได้กาหนดให้ กรรมการเสนอบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการ
เงิ น เข้า มาศึ ก ษาเพื่ อ ท าการบริ ห ารจัด การแก้ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ของบริ ษ ัท โดยขอให้เ สนอรายชื่ อ เข้า มาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไปโดยเร็ วที่สุด และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ เป็ นผูเ้ จรจา
ต่อรองเงื่อนไขการชาระหนี้กบั เจ้าหนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์ )
ประธานกรรมการ

