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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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Proxy Form A (General Form) 

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.......................................................................................................... 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. 

Stamp Duty 

20 Baht 
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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. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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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