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บทนำ 

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของบ.ควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชั่นพิเศษใด 
ๆ ในการติดตั้ง ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและไมต่อ้งใช้ทักษะพิเศษใดๆ  โดยคุณสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นท่ีอัพเดท
ล่าสดุเช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป 
แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้อกีด้วย  
 
คุณจะไดร้ับอีเมลพร้อมช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน ซึ่งช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ใช้ได้เฉพาะกับ E-AGM หรือ E-EGM ของแต่ละบริษัทท่ีระบุไว้ใน
อีเมล นอกจากน้ีอีเมลยังมลีิงก์สำหรับการเข้าร่วมการประชุม เช่น https://subdomain.quidlab.com 
 
วิธีเข้าสู่ระบบ 

1. คลิกลิงก์ในอีเมลหรือพิมพ์ url ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้นคณุจะเข้าสู่เว็บไซต์ E-AGM 

2. ป้อนช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแล้วคลิกที่ปุ่มLogin เพื่อลงช่ือเข้าสูร่ะบบ 

 

https://subdomain.quidlab.com/
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3. หากช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นถูกต้องคุณจะไดร้ับอนุญาตใหเ้ข้าสูร่ะบบและหน้าจอจะแสดงผลตามด้านลา่งนี้: 

4. ระบบอาจขอให้คณุอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนและกล้องตามรูปด้านล่างนี้ ข้อความขออนุญาตนี้ถูกสร้างขึ้นโดย

เบราว์เซอร์ของคุณและอาจแตกตา่งจากเมนทูี่แสดงด้านล่างเล็กน้อย หากคุณไม่อนุญาตคณุยังจะสามารถเข้าร่วมการ

ประชุมได้ แต่คนอื่นอาจไม่ได้ยินเสียงและไมเ่ห็นคณุในกรณีที่คณุอยากจะถามคำถามใด ๆ โดยใช้ไมโครโฟน 

 
 

5. เมื่อไดร้ับอนุญาตแล้วคณุจะสามารถเห็นกรรมการบริษัท และคนอ่ืน ๆ ที่เปิดกล้องอยูไ่ด ้

 
 
วิธีเข้าใช้งานระบบ 

ระบบ E-AGM ประกอบด้วยฟังกช่ั์นต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกท่ีเมนูดังอธิบายไว้ด้านลา่งนี้: 
  

เมนูด้านซ้ายมือ (1) 

นี่คือหน้าจอเริ่มต้นที่คุณพบสู่หลังจากเข้าสูร่ะบบ  (2) ผู้ใช้ E-AGM คนอ่ืนจะปรากฏในส่วนน้ี 

ใชไ้มโครโฟนของคณุ 

ใชก้ลอ้งของคณุ 

อนญุาต ไม่อนญุาต 
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เมนูลงคะแนนเสยีง (3) 

 
 
 เมื่อคลิกเมนูลงคะแนนเสยีง (Vote) (3) คุณสามารถไปท่ีส่วนการลงคะแนนเสยีงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงได้ คุณสามารถดู
วาระการประชุมทั้งหมดตามรายการที่ระบไุว้ท่ีนี่และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุม 
เมื่อมีการอภิปรายตามวาระการประชุมและปิดวาระการประชุมแล้วคุณจะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้
 จะมีปุ่มใหเ้ลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ (4) ทำการเลือกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดย
คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่มเหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นคลิกส่ง (5) 
 เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสยีงเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย (6) 

1 

2 
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เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง 

คุณสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกท่ีเมนผูลการลงคะแนนเสยีง (7) ได้ตลอดเวลา 

คะแนนเสยีงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่าน้ัน 

เมน ูDownload เอกสารการประชุม 

คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารทีท่างบริษัทท่ีจัดเตรยีมไว้ เช่น รายงานประจำปี, การนำเสนอผลงานของทางบริษัท เป็นต้น โดยคลิกท่ี
เมน ูDownload เอกสารการประชุม (8) เอกสารจะปรากฏตามหนา้ต่างดังท่ีแสดงด้านล่างนี้ (9) 

6 
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การสอบถามคำถาม 

ระบบรองรับช่องทางในการสอบถามคำถามโดยการพิมพ์คำถามของคุณในหน้าต่างแชทหรือใช้ไมโครโฟน 
ถามคำถามโดยการพมิพข์อ้ความ 
คลิกท่ีเมนูถามคำถาม (Ask Question) (10) เพื่อท่ีจะพาคณุไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยคุณสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม
คำถามลงในกล่องข้อความ (11) 
คุณต้องกด Enter บนแป้นพิมพเ์พื่อส่งคำถาม หากคุณใช้โทรศัพท์มือถือโปรดป้อนรหัสสองครั้งเพื่อส่งข้อความ 

 

9 

8 
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เมื่อข้อความของคุณถูกส่งถึงเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัท ข้อความจะปรากฏในหน้าตา่งด้านบนสดุ(12) ซึง่ผู้ใช้รายอื่นไมส่ามารถเห็น
คำถามของคุณได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอง โดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทจะตอบคำถามของคุณโดยใช้ระบบประชุมทางไกลผา่น
จอภาพ (Video conference) ซึ่งผู้ใช้รายอื่นท้ังหมดสามารถไดย้ินการตอบคำถามนั้น ๆ ไดเ้ช่นกัน 

เมนูพิมพ์คำถาม (Ask Question)   

หากคุณต้องการถามคำถามโดยการพูดคุย คณุสามารถขออนุญาตโดยคลิกท่ีปุ่มมือ (13) เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติ 

กรรมการหรือเจ้าหน้าทีบ่ริษัทจะขอให้คุณเปิดเสียงไมโครโฟนและถามคำถามกับคณุ คุณสามารถเปดิกล้องถ้าต้องการ (13A) 

 

การตั้งค่าอื่น ๆ 

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวิดีโอได้โดยคลิกปุ่ม (14)  
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เมนูออกจากระบบ (Logout) 

หากคุณต้องการออกจากระบบใหค้ลิกท่ีเมนูออกจากระบบ (Logout) (15) 

 
การสนับสนุนทางเทคนิค 
หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ E-AGM คุณสามารถตดิต่อบริษัท ควิดแลบได้ทีห่มายเลขโทรศัพท์ :  0800 087 
616 หรือทางอีเมลที ่info@quidlab.com  ทั้งนี้ก่อนติดต่อฝา่ยสนบัสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ 
ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหาของคณุได้ 
 

เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นท่ีง่ายดายและราบรื่น เราขอแนะนำวา่คุณควรใช้คอมพิวเตอร์หรือ โน้ตบุ๊ค 
เราขอแนะนำให้คณุปิดเสียงไมโครโฟนและปดิกล้องเมื่อไม่ได้มีการพดูคุย เพื่อไม่ใหเ้ป็นการรบกวนผู้ใช้รายอื่นในขณะประชุม 
 
เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนคิ โปรดระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน รวมถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดทีไ่ด้รับ ชนิด
ของอุปกรณ์ที่ใช้ ช่ือเบราว์เซอร์ และรุ่นเป็นต้น 

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 
คำถาม: ผม/ดฉินัไมส่ามารถคลกิทีล่งิก์ในอเีมลของฉนัได้ 

mailto:info@quidlab.com
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คำตอบ: ขึ้นอยู่กับโปรแกรมอ่านอีเมล์ (E-mail Client ) ของคุณ หากอีเมลแสดงเป็นข้อความธรรมดาหรือ html โปรแกรมอ่าน

อีเมล์ (E-mail Client) ของคุณอาจแสดงลิงก์เป็นข้อความธรรมดาและอาจไม่อนุญาตใหค้ลิกทีล่ิงกใ์ด ๆ 

 
คำถาม: ผม/ดฉินัไมส่ามารถลงชื่อเขา้สูร่ะบบได ้

คำตอบ:  ตามทีร่ะบไุว้ในส่วนการสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดให้รายละเอียดอย่างครบถ้วนอยู่เสมอ มฉิะนั้นอาจใช้เวลานานใน

การแก้ไขปัญหาของคุณ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการลงช่ือเข้าสู่ระบบมีดังนี้: 

1. ระบุช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรณีนี้โปรดตรวจสอบว่าหากคณุคัดลอกและวางช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณอาจ
ไม่ได้ทำการคดัลอกอย่างถูกต้อง ในกรณีที่พบบ่อยที่สดุคือมีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านมา
ด้วย ดังน้ันคุณจึงไม่สามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากรหสัผ่านไมถู่กต้อง ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 

    
2. ปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงช่ือเขา้สู่ระบบสามารถเกดิจากปญัหาดา้นเครือข่ายของคุณ เช่น ไม่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น (บริษัทฯอาจอนุญาตให้คุณลงช่ือเข้าสู่ระบบล่วงหน้าก่อนการประชุม
เริ่ม1 ช่ัวโมงเท่านั้น หรือคณุอาจลงช่ือเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาซึ่งการประชุมอาจเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น) ซึ่งจะมีการ
แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และมีความชัดแจ้งในตัวเอง 
คำถาม: ทำไมไมม่เีสยีงหรอืวดิโีอการถา่ยทอดสด หลงัจากเขา้รว่มการประชมุ 
คำตอบ:   

1. คุณอาจได้รับอนญุาตให้เข้าสู่ระบบก่อนเวลาประชุมเพื่อทำความคุน้เคยกับระบบ อย่างไรกต็ามให้ตรวจสอบว่า
คอมพิวเตอร์ของคุณไมไ่ด้ถูกปิดเสยีงไว ้
2. เบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่เปดิให้ใช้งานในส่วนของวิดีโอหรือเสียงไดเ้นื่องจากเหตผุลดา้นความเป็นส่วนตัว ให้
ตรวจสอบว่าเสยีงไมไ่ด้ถูกปิดหรือหรือวิดีโอไม่ไดถู้กหยุดช่ัวคราว 
3. โปรดตรวจสอบระดับเสียงของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณว่าไม่ได้ปิดเสียงไว้ 
 
คำถาม: ผม/ดฉินัสามารถลงชือ่เขา้สูร่ะบบได ้แตถ่กูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ 

คำตอบ: มี 2 เหตผุลที่จะถูกตดัออกจากระบบโดยอัตโนมัตดิังนี้ 
1. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แตล่ะคนสามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียว
เท่านั้นและหากคุณพยายามลงช่ือเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน 
การลงช่ือเข้าสูร่ะบบก่อนหน้าน้ีจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมตัิ ทั้งนีห้้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านของคุณกับ
บุคคลอื่น 
คำถาม: ตวัเลอืกการลงคะแนนเสยีงของผม/ดฉินัถกูลอ็คไวโ้ดยไมแ่สดงในวาระประชมุบางวาระหรอืทกุวาระ 

คำตอบ: มีกฎเกณฑ์ทางธุรกิจบางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสยีงไว้ล่วงหน้าและมีการทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนในแต่ละ
วาระการประชุมเพื่อการอ้างอิงของคุณและมีความชัดแจ้งในตัวเอง บางกรณีที่พบบ่อยมดีังนี้ :  

- วาระการประชุมไมไ่ด้กำหนดให้มกีารลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น 
- มีการปิดวาระการประชุมไปแล้ว ระบบจึงถูกล็อคไว้ และคณุไมส่ามารถเปลีย่นการลงคะแนนเสียงได้ 
- คุณลงช่ือเข้าสูร่ะบบเลยกำหนดเวลาและมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว 
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- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรยีบร้อยแล้ว ระบบจึงไม่สามารถให้คุณ
เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ 
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คำถาม: ผม/ดฉินัตอ้งรอใหม้กีารหารอืในวาระการประชมุกอ่นแลว้จงึจะสามารถลงคะแนนเสยีงไดใ้ชไ่หม 
หรอื 
คำถาม: ผม/ดฉินัตอ้งรอจนกวา่การประชมุจะสิน้สดุหรอืไม่ 
หรอื 
คำถาม: ผม/ดฉินัมเีรือ่งเรง่ดว่นอืน่ ๆ ทีต่อ้งเขา้รว่มและไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุ E-AGM ทั้งหมดได ้
คำตอบ: คณุสามารถลงคะแนนเสยีงได้ตลอดเวลาหลังจากลงช่ือเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงท้ังหมดไว้ 
นอกจากน้ีคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสยีงของคุณไดต้ราบใดทีเ่จา้หน้าท่ีของบริษัทยังไม่ปิดรับลงคะแนนในวาระการ
ประชุม ทันทีท่ีปิดวาระการประชุมแล้วคณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการลงคะแนนเสยีงของคุณได้ 

คำถาม: การลงคะแนนเสียงของฉันหรือหน้าต่างอ่ืน ๆ แสดงข้อความว่า “การเช่ือมต่อกับระบบลม้เหลว กรุณาออกจากระบบและเข้า
สู่ระบบอีกครั้ง” ฉันควรทำอย่างไร? 

คำตอบ: ถ้าสญูเสียการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ไปท่ีเซิฟเวอรล์งคะแนนเสียง คุณจะได้รับข้อความนี้ คุณสามารถออกจากระบบ

และเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเชื่อมตอ่ 

คำถาม: จะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของฉันหรือไม่ หากฉันออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

คำตอบ: เมื่อคณุเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสยีงของคุณเป็นอนุมัต ิ อย่างไรก็ตามคณุสามารถ

เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาแม้ว่าคณุจะออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งก็ตาม การเข้าสูร่ะบบและออกจาก

ระบบหลาย ๆ ครั้งจะไม่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงก่อนหน้านี้ของคุณ 

 
คำถาม: ผม/ดฉินัมคีำถามทางเทคนคิอืน่ ๆ 
คำตอบ: โปรดตดิต่อทางบริษัทควิดแลบ 
 
คำถาม: สามารถแจง้ขอ้บกพรอ่งหรอืช่องโหวด่า้นความปลอดภยัไดอ้ยา่งไร? 

คำตอบ: หากคณุพบปัญหากรณุาส่งอีเมลถึงเราที่ info@quidlab.com พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเกีย่วกับช่องโหว่ด้าน

ความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องที่พบ 
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