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ตัวเลือกการใช้งานของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
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ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของบ.ควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้

แอปพลิเคชัน่พิเศษใดๆ ในการติดตัง้ ซ่ึงสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้ทกัษะพิเศษใด ๆ โดยท่าน

สามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่อพัเดทล่าสดุเช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ 

นอกจากนีท้่านยงัสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศพัท์มือถือได้อีกด้วย 

ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน ซ่ึงช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านนี ้ใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมลเท่านัน้ 

นอกจากนีอ้ีเมลยงัมีลิงก์ส าหรับการเข้าร่วมการประชุม เช่น https://subdomain.foqus.vc  (ตวัอย่างเท่านัน้) 

 

วิธีเข้าสู่ระบบ 

1. คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม หลงัจากนัน้ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์ 

2. ใส่ช่ือผู้ใช้ และรหสัผ่านของท่านที่ได้รับผ่านอีเมล 

3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม           Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 

4. หากช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและหน้าจอจะแสดงผลตามด้านล่างนี  ้

5. ระบบจะขอให้ท่านกด “อนุญาต“ ตอนเข้าระบบ หรือ เม่ือคุณเปิดกล้องและไมโครโฟน (หากท่านไม่กดอนุญาต 

ท่านยงัจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ แต่คนอื่นอาจ ไม่ได้ ยินเสียงและไม่เห็นท่านในกรณีที่ท่านอยากจะถาม

ค าถามใด ๆ 
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6. เม่ือได้รับอนุญาตแล้วท่านจะสามารถเห็นกรรมการบริษัท และท่านอื่น ๆ ที่เปิดกล้องอยู่ ขึน้อยู่กับข้อก าหนดใน

การประชุม ท่านอาจเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทัง้หมด หรือบางท่านท่ีเปิดกล้องอยู่ 

 

วิธีเข้าใช้งานระบบ 

ระบบประกอบด้วยฟังก์ชัน่ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่เมนู ดงัอธิบายไว้ด้านล่างนี ้

เมนูด้านซ้ายมือ (1) นี่คือหน้าจอเร่ิมต้นที่ท่านพบสู่หลงัจากเข้าสู่ระบบ (2) ผู้ใช้ท่านอื่น จะปรากฏในส่วนนี ้ 

 

 

1 

2 
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เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)  
ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อท าการลงคะแนนเสียงได้ (3) ท่านสามารถดูวาระการประชุมทัง้หมด ตามรายการที่ระบุ
ไว้ที่นี่และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เม่ือวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระนีถู้ดปิดแล้ว

ไม่สามารถโหวดได้) 

จะมีปุ่ มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ (4) ท าการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ     
โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ของปุ่ ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”  หรือ “งดออกเสียง” จากนัน้คลิกส่ง (5)  

เม่ือท าการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอพัข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย (6)  

  

 

  

3 
4 

5 

6 
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เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง 

ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง (7) ได้ตลอดเวลา
คะแนนเสียงจะปรากฏขึน้หลงัจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านัน้ 

 

เมนู Download เอกสารการประชุม 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จดัเตรียมไว้เช่น รายงานประจ าปี, การน าเสนอผลงานของทางบริษัท       

เป็นต้น โดยคลิกที่เมนู Download เอกสารการประชุม (8)  

 

 

 

7 

8 
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การถามค าถาม 

ถามค าถามโดยการพิมพ์ข้อความ 

ลิกที่เมนูถามค าถาม (Ask Question) (9) เพื่อที่จะพาท่านไปยงัหน้าจอแชทถามค าถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความ
เพื่อถาม ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งค าถาม  

- ค าถามจะถูกส่งไปที่บริษัทและ ทางบริษัทจะเห็นทุกค าถาม แต่ท่านจะเห็นแค่ค าถามของตัวเอง เท่านัน้                                 

- บริษัท ไม่สามารถพิมพ์ค าตอบ กลบัไปทางผู้ถามได้ จะต้องตอบค าถามผ่านทางประชุมผ่านทางเสียง เท่านัน้ 

 

ถามค าถามโดยการเปิดกล้อง - เปิดไมโครโฟน 

คลิกที่สญัลกัษณ์ยกมือ (10) – และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามค าถามได้ เม่ือบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่าน
สามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามค าถามได้ (ต้องรอให้บริษัทกดอนุญาตให้ก่อน จึงจะสามารถเปิดกล้อง                 

เปิดไมโครโฟนได้) 

(ตัวเลือกนีใ้ช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านัน้) 

9 

10 
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สญัลกัษณ์ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก4อนั (11) ท่านสามารถเลือกดู ในหน้าต่างเดียวแบบเต็มหน้าจอ หรือหลายหน้าต่างที่แสดง
ภาพขนาดย่อของทุกท่านท่ีเปิดกล้องอยู่ 

 

เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

เม่ือต้องการศึกษาคู่มือการใช้งาน  สามารถกดเลือกดูช่องทางนีไ้ด้ (12)  

 

  

11 

12 
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เมนูออกจากระบบ (Logout)  
หากท่านต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูออกจากระบบ (Logout) (13)  

 

การตัง้ค่า Setting  
เคร่ืองหมายการตัง้ค่า (14) ส าหรับในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิด กล้องเปิดไมค์ได้ สามารถเข้าไปเช็คว่าอุปกรณ์ที่
เช่ือมต่ออยู่ ได้ถูกเช่ือมต่อกับระบบแล้วหรือยงั ให้ท่านเลือกให้ตรงกับอุปกรณ์นัน้ๆ  

(ตัวเลือกนีใ้ช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านัน้) 

 

 

 

 

13 

14 
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การสนับสนุนทางเทคนิค 

หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ ท่านสามารถติดต่อบริษัทควิดแลบได้ที่หมายเลขโทรศพัท์: 

080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com  

ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านค าถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี ้ซ่ึงอาจสามารถแก้ปัญหาของท่านได้ 

เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ง่ายดายและราบร่ืน เราขอแนะน าว่าท่านควรใช้คอมพิวเตอร์ (PC) หรือ โน้ตบุ๊ค (Laptop) 

• อินเตอร์เน็ตที่ใช้ ต้องสเถียร และแรงพอ เพราะการประชุมด าเนินการมากว่า 1 ชม.  

• เราขอแนะน าให้ท่านปิดเสียงไมโครโฟนและปิดกล้อง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้ท่านอื่นในขณะประชุม 

• โปรดระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ช่ือเบราว์เซอร์ และรุ่นเป็นต้น 

 

ความต้องการของระบบขัน้ต ่า 

แบนด์วิดท์ ระบบใช้ simulcast เพื่อให้คุณภาพวิดีโอคมชดั ต้องปิดไฟล์วิดีโอบางรายการ หากแบนด์วิดท์
ต ่า ส าหรับการประชุมที่ดี ขอแนะน าให้ใช้แบนด์วิดท์ 5 Mbps 

คุณภาพวิดีโอ 720p 

CPU การประชุมทางวิดีโอต้องใช้พลงั CPU สงู, Intel Core i3 หรือเทียบเท่า 

หน่วยความจ า อย่างน้อย 4 GB 

พอร์ต พอร์ตต่อไปนีจ้ะต้องเปิดส าหรับการรับส่งข้อมลูขาออกหากถูกบล็อกที่ไฟร์วอลล์ 
TCP 80 & 443, 5349 

UDP 10000 

 

  

mailto:info@quidlab.com
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ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 
 

ค าถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมลของฉันได้  

ค าตอบ:  ซอฟต์แวร์ในอีเมลบางตวัอาจแสดงลิงก์เป็นข้อความเท่านัน้ ดงันัน้สามารถ copy ลิงค์ และน าไปเปิดที่ 

browser Chrome / Safari ได้ 

 

ค าถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้ 

ค าตอบ: ตรวจสอบว่าคุณ คดัลอกและวาง ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน ได้ท าการคัดลอกอย่างถูกต้องหรือเปล่า ในกรณีที่พบบ่อย

ที่สดุคือมีการคดัลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านมา 

 

ค าถาม: ผม/ดิฉัน หลดุจากระบบบ่อยมาก                                                                                                     

ค าตอบ: อินเตอร์เน็ตที่ใช้ ต้องสเถียร และแรงพอ เพราะการประชุมด าเนินการมากว่า 1 ชม. / สภาพอากาศอาจส่งผลกับ

สญัญาณ ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของท่านที่ใช้อยู่ หากคุณใช้ Wi-Fi อาจมีการลดลงของความเสถียรของอินเตอร์เน็ต 

 

ค าถาม: ใช้หูฟัง / headphone ไม่ได้ยินเสียงเลย   (หูฟังทัง้แบบ Bluetooth และ มีสาย)                                                                                  

ค าตอบ: เม่ือเข้าสู่หน้าระบบ เช็คว่าหูฟัง หรือ headphone เช่ือมต่อกับระบบแล้วหรือยงั หรือเช่ือมกับเคร่ืองอื่นอยู่ 

ให้เข้าไปที่หน้าระบบ กดไปที่เคร่ืองหมาย             ตัง้ค่า / Setting           Audio output / Microphone              กด

เลือกช่ือหูฟัง หรือ headphoneของท่าน และ กดตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ  โปรดตรวจสอบระดบัเสียงของโทรศพัท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ของท่านว่า ได้ปิดเสียงไว้อยู่หรือไม่ 
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ค าถามอื่นๆ: 
 

ปัญหาด้านเครือข่ายของท่าน เช่น ไม่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น (บริษัทฯอาจอนุญาตให้

ท่านลงช่ือเข้าสู่ระบบล่วงหน้าก่อนการประชุม เร่ิม1 ชั่วโมงเท่านัน้ หรือท่านอาจลงช่ือเข้าสู่ระบบเลยก าหนดเวลาซ่ึงการ

ประชุมอาจเสร็จสิน้แล้ว เป็นต้น) ซ่ึงจะมีการ แจ้งเตือนไปยงัผู้ใช้และมีความชัดแจ้งในตวัเอง 

ค าถาม: ผม/ดิฉันสามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั 

ค าตอบ: เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภยั ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เคร่ืองเดียว 

เท่านัน้และหากคุณพยายามลงช่ือเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เคร่ืองอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกัน  

การลงช่ือเข้าสู่ระบบก่อนหน้านีจ้ะถูกตัดออกจากระบบโดยอตัโนมติั ทัง้นีห้้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านของคุณกับ

บุคคลอื่น 

 

ค าถาม: ตวัเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อคไว้โดยไม่แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ 

ค าตอบ: มีกฎเกณฑ์บางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าและมีการแจ้งไว้อย่างชดัเจนในแต่ละวาระการ

ประชุม กรณีที่พบบ่อยมีดงันี:้ 

- วาระการประชุมไม่ได้ก าหนดให้มีการลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านัน้ 

- มีการปิดวาระการประชุมไปแล้ว ระบบจะถูกล็อคไว้ และท่านไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ 

- คุณลงช่ือเข้าสู่ระบบเลยก าหนดเวลา และมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว 

- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอ านาจแบบ ข. ซ่ึงมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงไม่สามารถให้ท่าน

เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ 

 

ค าถาม:  ผม/ดิฉันต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่ไหม 

หรือ ผม/ดิฉันต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิน้สดุหรือไม่  

ค าตอบ: ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา หลงัจากลงช่ือเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบนัทึกการลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดไว้ นอกจากนีท้่านยงัสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้ ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทยงัไม่ปิด

รับลงคะแนนในวาระนัน้ ทนัทีที่ปิดวาระการประชุมแล้วท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้ 
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ค าถาม: การลงคะแนนเสียงของฉันหรือหน้าต่างอื่น ๆ แสดงข้อความว่า “การเช่ือมต่อกับระบบล้มเหลว กรุณาออกจาก

ระบบและเข้าสู่ระบบอีกครัง้” ฉันควรท าอย่างไร? 

ค าตอบ: ถ้าสญูเสียการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไปที่เซิฟเวอร์ลงคะแนนเสียง คุณจะได้รับข้อความนี ้คุณสามารถออกจาก

ระบบและเข้าสู่ระบบอีกครัง้เพื่อเช่ือมต่อได้ทนัที 

 

ค าถาม: จะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของฉันหรือไม่ หากฉันออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครัง้ 

ค าตอบ: เม่ือท่านเข้าสู่ระบบครัง้แรกระบบจะก าหนดให้การลงคะแนนเสียงของคุณเป็นอนุมติั อย่างไรก็ตามท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครัง้ก็ตาม การเข้าสู่ระบบและ

ออกจากระบบหลาย ๆ ครัง้จะไม่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงก่อนหน้านีข้องท่าน 

 

ค าถาม: ผม/ดิฉันมีค าถามทางเทคนิคอื่น ๆ 

ค าตอบ: โปรดติดต่อทางบริษัทควิดแลบได้ที่หมายเลขโทรศพัท์: 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ 
info@quidlab.com  

 

ค าถาม: สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภยัได้อย่างไร? 

ค าตอบ: หากคุณพบปัญหากรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ info@quidlab.com พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับช่องโหว่ด้าน 

ความปลอดภยัหรือข้อบกพร่องที่พบ 

mailto:info@quidlab.com
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Quidlab E-Meeting & Voting System 

คูม่อืการใชง้าน 

วธิกีารน าสง่เอกสารเขา้สูร่ะบบของควดิแลบ  
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การแนะน าเบือ้งตน้  
ผูใ้ชง้านไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้โปรแกรมใด ๆ เพือ่เขา้สูก่ารประชมุและลงคะแนนเสยีงผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์

ของควดิแลบ เน่ืองจากระบบไดถ้กูออกแบบมาใหส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูใ้ชง้านทกุกลุม่ จงึมวีธิกีารและ

รูปแบบทีเ่รยีบง่าย-รวดเร็ว-สะดวกตอ่การใชง้านแมท้า่นจะไมม่พีืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลย ีโดยทา่นสามารถ

เขา้ใชง้านไดท้ันทจีากทกุอปุกรณ์ ทกุระบบปฏบิตักิาร ไมว่า่จะเป็น มอืถอืสมารท์โฟน, แท็บเลต็, 

คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ หรอื โน๊ตบุ๊ค เพยีงแคท่ าการกดเปิดลิง้คผ์า่นบราวเซอร ์(หนา้ตา่งทีท่า่นใชใ้นการเขา้

หนา้เว็บบนอนิเตอรเ์น็ต) เชน่ กเูกลิ โครม, ไมโครซอฟต ์เอดจ,์ แอปเป้ิล ซาฟาร,ี ไฟรฟ์อกซ ์หรอื 

บราวเซอรอ์ืน่ๆ ทีม่กีารอัพเดทเป็นเวอรช์ัน่ปัจจุบัน  

ลิง้คท์ีอ่ยูเ่ว็บไซตห์รอืควิอารโ์คด้ (QR Code) ทีใ่ชใ้นการสง่เอกสารเขา้สูร่ะบบ จะถกูระบไุวภ้ายในหนังสอื

เชญิการประชมุแบบ E-AGM ทีท่า่นไดรั้บ 

โดยจะมลีักษณะของชือ่ URL คลา้ยกับทีอ่ยูข่องเว็บไซตน้ี์:  

https://subdomain.quidlab.com/registration/  

วธิกีารเขา้สูร่ะบบ (ลอ็กอนิ) และ การน าเขา้เอกสารสูร่ะบบ (อปัโหลด) 
1. เมือ่สแกนควิอารโ์คด้ (QR Code) หรอื พมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บไซตต์ามทีร่ะบใุนจดหมายเชญิประชมุฯ  ทา่น

จะถกูน าเขา้สูห่นา้จอดังภาพ: 

 

 

 

2. กรอกเลขทะเบยีนผูถ้อืหลักทรัพย ์และ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน, ทะเบยีนนติบิคุคล หรอื 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง โดยขอ้มลูจะตอ้งตรงกันกับทีท่า่นใชใ้นการลงทะเบยีนการถอืหลักทรัพย์
ของทางบรษัิททีจ่ดัประชมุ 
*หากทา่นไมท่ราบขอ้มลูแน่ชดัโปรดตดิตอ่ทางบรษัิททีจ่ัดประชมุ หรอื นายทะเบยีนหลักทรัพย ์
โดยตรง    

 
3. เมือ่ขอ้มลูทีท่า่นกรอกถกูตอ้ง หนา้จอของการน าเขา้ (อปัโหลด) เอกสารจะปรากฏขึน้ตามภาพน้ี 



Quidlab Co., Ltd.  

https://quidlab.com 

Ver: 2.0.0                                                                                                                                                 Page 4 of 5 
 

 

 

4. ใสข่อ้มลูตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ (ขอ้มลูเหลา่น้ีจ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่การลงทะเบยีนสูร่ะบบ): 

a. ทีอ่ยูอ่เีมลทีท่า่นประสงคจ์ะใชใ้นการรับ “ ชือ่ผูใ้ช ้และ รหัสผา่น ” ส าหรับเขา้ร่วมการ

ประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(E-meeting) 

b. หมายเลขโทรศัพทใ์นกรณีทีท่างบรษัิทมคีวามจ าเป็นตอ้งตดิตอ่กลบัไปยังทา่น 

c. เลอืกน าเขา้ไฟลเ์อกสารตามทีถ่กูก าหนดไวใ้นจดหมายเชญิประชมุฯ  

*ขอ้ก าหนดทางเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยนืยันตัวตนของแตล่ะบรษัิทอาจมคีวามแตกตา่งกัน 

ดังนัน้โปรดอา่นอยา่งละเอยีดกอ่นทกุครัง้ 

d. ระบบสามารถน าเขา้เอกสาร (อัปโหลด) ไดส้งูสดุ 5 ไฟลเ์อกสารตอ่การกดสง่ 1 ครัง้ โดย

แตล่ะไฟลเ์อกสารตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 5MB 

และจะตอ้งมนีามสกลุประเภทไฟลเ์ป็น jpg, png, gif, pdf (ทา่นสามารถตรวจสอบนามสกลุ

ไฟลไ์ดห้ลังจุดทา้ยชือ่ไฟลข์องทา่น) 

e. ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุโดยการมอบฉันทะ (proxy) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งใสช่ือ่ผูรั้บมอบฉันทะ 

รวมถงึเลอืกรูปแบบของการมอบฉันทะวา่เป็นแบบ ก. ข. หรอื ค. 

5. เมือ่ขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูเสร็จสิน้ ทา่นสามารถน าขอ้มลูสูร่ะบบไดโ้ดยการกดปุ่ มสง่ (submit) 

 จะมขีอ้ความแจง้ผลวา่การสง่เอกสารส าเร็จหรอืไมป่รากฏขึน้มา:  

 

 
หากการสง่เอกสารไมส่ าเร็จ ขอ้ความจะแสดงสาเหตทุีเ่อกสารไมผ่า่น  

กรุณาตดิตอ่บรษัิทควดิแลบหากทา่นไมเ่ขา้ใจในขอ้ผดิพลาดดังกลา่ว 
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6. หลังจากทีก่ารสง่ขอ้มลูส าเร็จ หนา้ตา่งตามภาพดา้นลา่งจะปรากฏขึน้มา และทา่นยังสามารถสง่

เอกสารเพิม่ไดท้ีขั่น้ตอนน้ี 

 
7. เมือ่การสง่ขอ้มลูสูร่ะบบของทา่นเสร็จสิน้ โปรดกดปุ่ มลอ็กเอาท ์(Log-out)  ทา่นจะไดรั้บอเีมล

ยนืยันการสง่เอกสารส าเร็จ  

8. หลังจากเอกสารของทา่นผา่นการตรวจทานและรับรองจากทางบรษัิทแลว้ ทา่นจะไดรั้บอเีมลแจง้ชือ่

ผูใ้ชง้านพรอ้มทัง้รหัสผา่น 

*โปรดแจง้ผูจ้ัดประชมุหรอืทางควดิแลบ หากทา่นไมไ่ดรั้บอเีมลภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการประชมุ 

หรอื ตามวันเวลาทีไ่ดถ้กูระบใุนจดหมายเชญิประชมุ  

9. ในกรณีทีไ่ฟลเ์อกสารของทา่นไมผ่า่น ทา่นจะไดรั้บอเีมลแจง้สาเหตจุากทางบรษัิทผูจ้ัดประชมุ โดย

ทา่นสามารถล็อกอนิเขา้สูร่ะบบสง่เอกสารและน าสง่ไฟลอ์กีครัง้ เพือ่น าสง่เอกสารเพิม่เตมิหรอืสง่

เอกสารทีไ่ดรั้บการแกไ้ขแลว้ 

 

บรกิารใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค 
หากทา่นพบปัญหาขัดขอ้งในเรือ่งการใชง้านระบบ E-AGM ทา่นสามารถตดิตอ่บรษัิท ควดิแลบ 

จ ากดัไดต้ามชอ่งทางดังน้ี 

หมายเลขโทรศัพท:์ +66(0)-2-013-4322 หรอื +66(0)-800-087-616  อเีมล: 

info@quidlab.com     

*เพือ่ความรวดเร็วในการใหบ้รกิารแกท่า่น โปรดเตรยีมรายละเอยีดของปัญหาทีท่า่นพบ เชน่ 

ขอ้ความแจง้เตอืนเหตขัุดขอ้งทีท่า่นไดรั้บ, ชือ่อปุกรณ์-บราวเซอรท์ีท่า่นใชง้าน เป็นตน้ 

รายงานจุดบกพรอ่งหรอืช่องโหวข่องระบบ 
ทา่นสามารถสง่อเีมลแจง้รายละเอยีดขอ้บกพร่องทีท่า่นพบมาที ่info@quidlab.com 
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