
เอกสารแนบ 6.2 

คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting) 
เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. การใช้งานระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (Webex) 

คูม่ือการติดตัง้ และใช้งานระบบ Webex สามารถศกึษาวิธีการติดตัง้ได้ที่ https://qrgo.page.link/Cgv2B 
หรือสแกน QR Code นี ้

 
 

1.1 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้ระบบ Webex ผา่น PC / Laptop  

1) เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี ้

2) เลอืกดาวน์โหลด Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ ม “Download for Windows” 

3) ดบัเบิล้คลกิที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสูห่น้าการติดตัง้ 

4) เข้าสูห่น้าการติดตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

5) เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

6) กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่ แล้วกดปุ่ ม “Finish” 

7) เมื่อท าการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meeting” ปรากฏท่ีหน้าจอเดสก์ท็อป 

1.2 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Webex ผา่น Mobile 

ระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการ Android 

1. เข้าที่ Application App Store  
2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สญัลกัษณ์ “แวน่ขยาย” โดย พิมพ์
ค้นหา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search”  

3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อท าการติดตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ์   
ดงัภาพ  

4. ระบรุหสัผา่น หรือ Touch ID เพื่อยืนยนัการติดตัง้ 
Application  

5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่  
6. เมื่อท าการตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex 

Meet” ปรากฏท่ีหน้าจอโทรศพัท์  

1. เข้าที่ Application Play Store  
2. ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ ค้นหา 

“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search”  
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อท าการตดิตัง้ 

Application Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ์  
ดงัภาพ  

4. กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยืนยนัการติดตัง้ Application  
5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่  
6. เมื่อท าการตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏท่ีหน้าจอโทรศพัท์  

https://qrgo.page.link/Cgv2B%20หรือ
https://www.webex.com/downloads.html
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2. การใช้งานระบบ Inventech Connect (E-Voting) 

คูม่ือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน PC / Laptop 
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คูม่ือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน IOS 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คูม่ือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน Web Browser 
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คูม่ือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน Android 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

2.1 ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผา่น PC / Laptop ดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นท าการคลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิแบบค าร้องขอ
ส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ (e-Register) ให้ท าการกรอก Username และ Password 
ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in  

3) เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมลูการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น (ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผู้ ถือหุ้นท าการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถกูนบัเป็นองค์ประชมุ) จากนัน้ให้ท าการ
กดปุ่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผา่น Application Cisco Webex Meeting” 

4) ระบบจะแสดง Event Information ให้ท าการกรอกข้อมลูทางด้านขวาในสว่นของ Join Event Now โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
- แสดงข้อมลูช่ือของผู้ ถือหุ้นหรือช่ือผู้ รับมอบฉนัทะในช่อง First name 
- แสดงข้อมลูเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉนัทะจะมี * ตอ่ท้ายเลขทะเบียน) 
-  ช่อง E-mail address ให้ท าการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (ซึ่งผู้ ถือหุ้นต้องกรอก E-mail ให้ตรงกบั E-mail 
ที่ได้ท าการยื่นแบบค าร้องเข้าระบบ e-Request) 

- ในช่อง Event password ระบบท าการ Default คา่ให้ ทา่นผู้ ถือหุ้นไมต้่องท าการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลง 
- จากนัน้กดปุ่ ม “Join Now” เพื่อเข้าร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex 

5) จากนัน้ให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสูก่ารใช้งานภายใน Application Cisco Webex 
Meeting 

https://qrgo.page.link/KqnoP
https://qrgo.page.link/pgvit
https://qrgo.page.link/iZ3ka
https://qrgo.page.link/vZ4rZ
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6) กดที่ปุ่ ม “Joint Event” (สเีขียว) เพื่อเข้าร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 

7) ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างาน 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่างๆ 
ภายในงานประชุม และส่วนที่ 2 ทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia 
Viewer ซึง่แสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect สว่นของ E-Voting  

8) ส าหรับการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Cisco Webex ให้ท าการกดที่ปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้าน
ขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech 
Connect สว่นของ E-Voting ให้ท าการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนมุตัิแบบ
ค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect และท าการกดที่ปุ่ ม “Sign in” 

9) ระบบจะแสดงปุ่ ม  “เลอืกวาระ” ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการออกเสียงลงคะแนนได้ 
โดยกดที่ปุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขียว) 

10) จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / 
Voting Status : Pending”  

11) เมื่อผู้ ถือหุ้นต้องการท าการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ ม
ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สเีขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 
4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟีา้) 

*ซ่ึงหากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” แลว้ ไม่ท าการลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยงั
คะแนนทีก่ารประชมุก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิด
การส่งผลการลงคะแนน 

12) ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแล้ว โดยท า
การเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ีท าการเลอืก 

13) กรณีผู้ ถือหุ้นมีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมของบญัชีก่อนหน้ายงัถกูนบัเป็นฐานในวาระที่
ด าเนินการลงคะแนนเสยีงเรียบร้อยแล้ว 

14) กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการออกจากการประชมุ สามารถเลอืกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” 

*ขัน้ตอนนีห้ากผูถื้อหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุมระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นออก
จากการประชมุในวาระทีย่งัไม่ถูกด าเนินการ 
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2.2 ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผา่น Mobile 

หน้าจอที่ 1 สว่นการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท 

1) ผู้ ถือหุ้นท าการคลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิแบบค าร้องขอ
ส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 

2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ (e-Register) ให้ท าการกรอก Username และ Password 
ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in  

3) เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมลูการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น (ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผู้ ถือหุ้นท าการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถกูนบัเป็นองค์ประชมุ) จากนัน้ให้ท าการ
กดปุ่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผา่น Application Cisco Webex Meeting” 

4) ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม “Join”  

5) ระบบจะแสดงหน้ายืนยนัการเข้าร่วมประชมุ  ให้ท าการกรอกข้อมลูที่ช่อง Display Name และ E-mail address 
(ต้องกรอก E-mail ให้ตรงกบั E-mail ที่ท าการยื่นแบบค าร้องเข้าระบบ e-Request) จากนัน้กดที่ปุ่ ม “OK”  

6) กดที่ปุ่ ม “Join” (สเีขียว) เพื่อเข้าร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 

*หากท่านผูถื้อหุน้ทีใ่ช้งานผ่าน Mobile ตอ้งการใช้งานในส่วนของ E-Voting ใหส้ลบั Brower เพือ่ใช้งานหนา้จอส่วน
ที ่2 ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ดงันี ้

หน้าจอที่ 2  สว่นการใช้งานระบบ Inventech Connect (E-Voting) 

1) ผู้ ถือหุ้นท าการคลกิ “ลงิก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนมุตัิแบบค า
ร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ URL ส าหรับเข้าใช้งาน E-Voting ที่เจ้าหน้าที่ท าการสง่ให้
ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting   

2) จากนัน้กดปุ่ ม “Continue” เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect สว่นของ e-voting 

3) กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนมุตัิแบบค าร้อง จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

4) ระบบจะแสดงปุ่ ม  “เลอืกวาระ” ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการออกเสียงลงคะแนนได้ 
โดยกดที่ปุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขียว) 

5) จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / 
Voting Status : Pending”  

6) เมื่อผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลอืกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรับการ
ออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)         
4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟีา้) 
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*ซ่ึงหากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” แลว้ ไม่ท าการลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยงั
คะแนนทีก่ารประชมุก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิด
การส่งผลการลงคะแนน 

7) ผู้ ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแล้ว โดยท า
การเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ีท าการเลอืก 

8) กรณีผู้ ถือหุ้นมีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมของบญัชีก่อนหน้ายงัถกูนบัเป็นฐานในวาระที่
ด าเนินการลงคะแนนเสยีงเรียบร้อยแล้ว 

9) กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการออกจากการประชมุ สามารถเลอืกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” 
*ขัน้ตอนนีห้ากผูถื้อหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุมระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นออก
จากการประชมุในวาระทีย่งัไม่ถูกด าเนินการ 

 ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชัว่โมง) โดยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบตัิตามคูม่ือการใช้งานในระบบ 

 การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบั
ระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ รวมถึงอปุกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอปุกรณ์ กรุณาใช้อปุกรณ์ 
และ/หรือโปรแกรม ดงัตอ่ไปนีใ้นการใช้งานระบบ  

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า ควรไมต่ ่ากวา่ 4 Mbps 
- โทรศพัท์เคลื่อนที่/อปุกรณ์แท็ปเล็ตระบบปฏิบตัิการ Android รองรับ Android 6.0 ขึน้ไป หรือระบบปฏิบตัิการ 

IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ไป 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรับ Windows 7 ขึน้ไป หรือ Mac 

รองรับ OS X 10.13 ขึน้ไป  
- อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ Firefox หรือ Chrome (บราวเซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 
วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตัิการ 
- Android: เลอืก การตัง้คา่ หรือการตัง้คา่เพิ่มเติม -> เก่ียวกบัโทรศพัท์ -> ข้อมลูซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน่ Android  
- IOS: เลอืก การตัง้คา่ -> ทัว่ไป -> เก่ียวกบั -> เวอร์ชัน่ 


