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ค าชีแ้จงวธิีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้ง
เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
  ขั้นตอนการย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser โดยเขา้ไปท่ี https://con.inventech.co.th/UBE145230R/#/homepage  

หรือสแกน QR Code                               เพื่อเขา้สู่ระบบ และด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.   ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ำร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่  7 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวนัท่ี 18 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชมุ 

 

การมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบค ารอ้งผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดต้ามขั้นตอนที่
ก าหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ดา้นล่าง โดยเอกสารจะตอ้ง 
มาถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

ที่อยู่ในการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 
ส านกัเลขานกุารบรษิัทฯ  
บรษิัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

3.  ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดตอ่ Inventech Call Center 

02-931-9137 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัท่ี 7 – 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยดุนักขตัฤกษ)์ 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 

.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง เพื่อท ารายการ 4 ข้ันตอน ดังนี ้

.
3 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 
 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ** 
 

ข้ันตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น 
ข้ันตอนที่ 2 กรอกข้อมูลส าหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 
ข้ันตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 
ข้ันตอนที่ 4 ท ารายการส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechcon
nect 

https://con.inventech.co.th/UBE145230R/#/homepage


สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 

28 

 

 
 
 
 
 
  

กรณีใช้งานผ่าน PC / Laptop และ Mobile / iPad 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของ
ท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมก าหนด) 
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

. กรอกอีเมลและรหสัผ่านที่ไดร้บัจากอีเมล หรือขอรหสั 

.
2 กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” 

.
3 

เลือกระเบียบวาระการประชมุที่บรษิัท
ก าหนด 

.6 

ระบบจะแสดงผลลพัธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสดุที่ไดท้  าการเลือก
ลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์

.
5 

.
4 

กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 

1 

7 

จากนัน้กดปุ่ ม “เขา้รว่มประชมุ”  
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ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 
 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทก าหนด 
 

การพิมพค์ าถาม และกด “ส่งค าถาม” 
1 

*หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบ
อินเตอรเ์น็ตทีร่องรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใช้
อุปกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนีใ้นการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเตอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเตอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเร็วอนิเตอรเ์น็ตทีแ่นะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเตอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเตอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 
 2. อุปกรณท์ีส่ามารถใช้งานได ้
     - โทรศัพทเ์คลื่อนที/่อุปกรณแ์ทป็เลต็ ระบบปฏิบัตกิาร iOS หรือ Android 
     - เคร่ืองคอมพิวเตอร/์เคร่ืองคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเตอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) / Safari / Microsoft Edge  
** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer** 
 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request 

กดปุ่ ม “ค าถาม”  
การสอบถามค าถาม 

คู่มือการใช้งาน e-Voting 
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ค าชีแ้จงวธิีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1. การลงทะเบียน 
บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้ใหบ้ริกำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 ของบริษัท อุบล ไบโอ เอ
ทำนอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำร หรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ 
โดยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์โดยด ำเนินกำรใหค้รบถว้นตำมหวัขอ้ “ขัน้ตอนการยืน่แบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส”์   

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
1.)   บุคคลธรรมดา 

1.1) ผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย 
 (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และบตัรประจ ำตวัของผูถื้อหุน้ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบขบัขี่ หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือ

บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนท่ีรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผู้มอบ

ฉันทะ และบัตรประจ ำตัว หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ และหนังสือมอบ
ฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือชื่อผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส ำเนำหนังสือเดินทำงท่ีรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ และ

บตัรประจ ำตวั หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบ
ท่ีแนบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือชื่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉันทะ
และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.)   นิติบุคคล 
2.1) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนังสือรบัรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย ์พรอ้มทัง้บตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจท่ีเขำ้ประชุม
ดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
- ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ซึ่งไดร้บัรอง

ส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถำ้มี)  
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ีรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของ

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจท่ีไดล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ 
- บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ   
- หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีแนบพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือ

ชื่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี ้จะต้องแสดง
รำยละเอียดเก่ียวกับผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล  และบตัรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจท่ีเขำ้ประชมุดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
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- ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งแสดงรำยละเอียดเก่ียวกับผูม้ี
อ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ซึ่งไดร้บัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ และประทบัตรำส ำคญั
ของบริษัท (ถำ้มี)  

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ีรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของ
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจท่ีไดล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (ก รณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

- หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถ้วนและลง
ลำยมือชื่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ในกรณีของส ำเนำเอกสำรจะตอ้งมีกำรรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกเป็นเอกสำรท่ีจัดท ำขึน้ในต่ำงประเทศควรมีกำรรบัรองลำยมือชื่อ
โดยโนตำรีพบับลิค 
3. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชต้ำมแบบท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศ
กรมพฒัธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
▪ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
▪ แบบ ข. เป็นแบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแต่ละวำระ (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
▪ แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝำกและดแูลหลกัทรพัย ์
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได ้  สำมำรถด ำเนินกำรดงันี ้
1) เลือกใชเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ 
2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง ตำม

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรำยละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะตำมท่ีบริษัทระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ 

3) ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทัง้ขีดฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตำมกฎหมำย   

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้
จะตอ้งมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ทัง้หมด โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) 
ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและไดแ้ต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝำกและดแูลหลกัทรพัย ์ตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
วาระที ่2 ถึง วาระที ่4 และวาระที ่6 ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกท่ีประชมุดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ ซึ่งมำประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
ยกเวน้  วำระที่ 1  ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปี 2565 ของคณะกรรมกำร เป็นเรื่องน ำเสนอเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงมติ 
 วำระที่ 5 ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2566 ซึ่งตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกท่ีประชมุดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุ  
ส าหรับวาระที่ 5 กำรพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถ
ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้นขอ้ 14 ของขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลไป 
(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงขำ้งมำกสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 


