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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 
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Registration form  

for shareholders to attend the meeting via Electronic Meeting (E-AGM)  

 

      Write at........................................................................................ 

      Date...........Month.......................................Year......................... 

 

I/We......................................................................................................Nationality…......................................................... 

ID Card Number/Passport No............................................................................................................................................ 

Address...................................Road................................................... Sub-district........................................................... 

District....................................Province..............................................Postal Code............................................................ 

 

(   ) As shareholder 

(   ) As a proxy from  .................................................................................................. shareholder (* Specify a name) 

of Inter Far East Energy Corporation Public Company Limited 

 

I hereby confirm to attend and vote at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 14TH 

December 2021 at 10:00 A.M. via Electronic Meeting (E-AGM). Please send the attendance manual via Electronic Meeting 

(E-AGM) and the link to log in to my e-mail as follows: 

 

E-mail................................................................................................................................(* Important, please specify) 

Phone Number...................................................................................................................(* Important, please specify) 

 

IMPORTANT NOTE: Please complete the submission of this Electronic Meeting (E-AGM) Registration Form along with 

attaching documents proving identity (Copy of ID card) for use in checking the right to attend the meeting to the company 

Within 8 December 2021 before 12.00 P.M. via the following channels: 

- Via Fax : 02 – 634 - 3988 

- Via E-mail  : ifecagm2021@gmail.com 

- Via Mail       : Dear Secretary, Phoenix Advisory Services Company Limited   

(“PAS”) (As a person assigned by Inter Far East Energy Corporation Public 

Company Limited (“IFEC”), No. 88 Paso Tower, Silom Road, Suriyawong, 

Bangrak, Bangkok 10500 

Should you have any inquiries or suggestions please contact:  02-634-3335 ext. 18 

 

mailto:ifecagm2021@gmail.com


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

	ปกหน้า
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 11_(แบบ ก.) หนังสือมอบฉันทะ
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 11_(แบบ ข.) หนังสือมอบฉันทะ
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 16_แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-Meeting
	ปกหลัง
	
	ENG_ปกหน้า
	A11_(แบบ ก.) หนังสือมอบฉันทะ
	A11_(แบบ ข.) หนังสือมอบฉันทะ
	A16_แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-Meeting
	ENG_ปกหลัง




