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บทนำ
ระบบกำรประชุมและกำรลงคะแนนเสียงออนไลน์ของควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้ แอปพลิเคชันพิเศษ
ใด ๆ ในกำรติดตังโดยสำมำรถใช้
้
งำนระบบได้ อย่ำงง่ำยดำยมำก และไม่ต้องใช้ ทกั ษะพิเศษใด ๆ เลย คุณสำมำรถใช้ เบรำว์เซอร์
รุ่นที่ปรับปรุงล่ำสุด เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจำกนี ้ คุณยังสำมำรถใช้
คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ได้ อีกด้ วย
คุณจะได้ รับอีเมลพร้ อมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำน ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำนนี ้ใช้ ได้ เฉพำะกับ E-AGM หรือ E-EGM ของบริษัทที่ระบุไว้ ใน
อีเมล อีเมลยังมีลิงก์สำหรับเข้ ำร่วมกำรประชุม เช่น เช่น https://subdomain.foqus.vc (ตัวอย่ำงเท่ำนั ้น)

วิธีเข้ำสู่ ระบบ
1. คลิกที่ลิงก์ในอีเมลหรือพิมพ์ URL ในเบรำว์เซอร์ เพื่อเข้ ำร่วมกำรประชุม คุณจะเข้ ำสู่เว็บไซต์ E-AGM
2. ป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำนของคุณ
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม
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วิธีเข้ำใช้งำนระบบ
ระบบ E-AGM สำมำรถเข้ ำใช้ งำนด้ วยกำรคลิกที่ลิงก์เมนูดงั อธิบำยไว้ ด้ำนล่ำงนี ้:
เมนูด้ำนซ้ ำยมือ (1) นี่คือหน้ ำจอเริ่มต้ นที่ท่ำนพบสู่หลังจำกเข้ ำสู่ระบบ (2) ผู้ใช้ ท่ำนอื่น จะปรำกฏในส่วนนี ้

1
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เมนูลงคะแนนเสียง (Vote Menu)
ท่ำนสำมำรถลงคะแนนเสียงเพื่อทำกำรลงคะแนนเสียงได้ (3) ท่ำนสำมำรถดูวำระกำรประชุมทังหมด
้
ตำมรำยกำรที่ระบุไว้ ที่นี่
และสำมำรถลงคะแนนเสียงได้ ตลอดเวลำ เมื่อวำระถูกปิ ดแล้ ว จะไม่สำมำรถลงคะแนนเสียงได้ อีก (วำระนีถ้ ูดปิ ดแล้ วไม่
สำมำรถโหวดได้ )
จะมีป่ มุ ให้ เลือกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระที่สำมำรถโหวตได้ (4) ทำกำรเลือกกำรลงคะแนนเสียงในแต่ ละวำระ โดยคลิก
เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรือ “งดออกเสียง” จำกนั ้นคลิกส่ง (5)

3

4

5
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เมื่อส่งกำรลงคะแนนเสียงของคุณแล้ ว คุณจะได้ รับแจ้ งให้ ทรำบผ่ำนข้ อควำมแจ้ งเตือนแบบป็ อปอัพ (6)

6

เมนูรำยงำนผล (Results Menu)
คุณสำมำรถคลิกปุ่ มเมนูรำยงำนผล (7) สำหรับดูรำยงำนผลขององค์ประชุมหรือผลกำรนับคะแนนเสียงได้ จำกเมนูนี ้
ซึ่งรำยละเอียดของผลกำรนับคะแนนเสียงจะแสดงเฉพำะวำระที่พิจำรณำเสร็จสิ ้นไปเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วเท่ำนั ้น

7
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เมนูดำวน์โหลดเอกสำร (Download Documents Menu)
คุณสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรที่ทำงบริษัทที่จดั เตรียมไว้ ให้ ได้ เช่นรำยงำนประจำปี , พรีเซ็นเทชัน่ ของทำงบริษัท เป็ นต้ น
โดยคลิกที่เมนูดำวน์โหลดเอกสำร (8) เอกสำรจะปรำกฏตำมหน้ ำต่ำงดังที่แสดงด้ ำนล่ำงนี ้ (9)

8
9
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กำรถำมคำถำม
ระบบรองรับช่องทำงในกำรถำมคำถำมสองช่องทำง คือ โดยกำรพิมพ์คำถำมในหน้ ำต่ำงแชท หรือ ส่งเป็ นข้ อควำมเสียง
ถำมคำถำมโดยกำรพิมพ์ขอ้ ควำม

คลิกที่เมนูพิมพ์คำถำม (10) เพื่อไปยังหน้ ำจอแชทถำมคำถำม คุณสำมำรถพิมพ์ข้อควำมเพื่อถำมคำถำมลงในกล่องข้ อควำม
(11) แล้ วคลิกที่ป่ มุ ส่ง (12) เมื่อข้ อควำมของคุณส่งถึงเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทแล้ ว ข้ อควำมจะปรำกฏในหน้ ำต่ำงด้ ำนบนสุด (13)
ผู้ใช้ คนอื่นไม่สำมำรถเห็นคำถำมของคุณได้ ยกเว้ นเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัท ผู้มีอำนำจของบริษัทจะตอบคำถำมของคุณโดยใช้
วิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งผู้ใช้ รำยอื่นทังหมดสำมำรถได้
้
ยินได้

13
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ถำมคำถำมโดยกำรใช้ขอ้ ควำมเสี ยง

หำกคุณต้ องกำรสอบถำมคำถำมโดยกำรบันทึกและส่งข้ อควำมเสียง ให้ คลิกที่เมนูส่งข้ อควำมเสียง (14) ในกำรบันทึกข้ อควำม
เสียง ให้ คลิกที่ป่ มุ บันทึก (15) เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ ว ให้ คลิกที่ป่ มุ หยุด
(ตัวเลือกนีใ้ ช้ ได้ เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผ้ ใู ช้ เข้ าถึงกล้ องและไมโครโฟน เท่านัน้ )
15
14

13

คุณสำมำรถบันทึกข้ อควำมเสียงได้ สงู สุด 2 นำที เมื่อคุณหยุดกำรบันทึก ข้ อควำมจะยังคงอยู่กับคุณและยังไม่ได้ ถูกส่งถึง
บริษัทจนกว่ำคุณจะคลิกที่ป่ ุมอัปโหลด (16) ดังนั ้น คุณจึงมีโอกำสที่จะฟั ง (17) ข้ อควำมของคุณก่อนที่จะจัดส่งไปยัง
เซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณคลิกที่ป่ มุ อัปโหลด ข้ อควำมเสียงจะถูกส่งถึงเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทและจะปรำกฏภำยใต้ ส่วน ‘กำรบันทึกที่ส่ง
แล้ ว (18)

17
16
18
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เมนูออกจำกระบบ
หำกต้ องกำรออกจำกระบบให้ คลิกที่เมนูนี ้ (19) ระบบจะแจ้ งเตือนเพื่อยืนยันว่ำคุณต้ องกำรออกจำกระบบจริงๆหรือไม่

18

กำรสนับสนุ นทำงเทคนิค
หำกคุณประสบปั ญหำทำงเทคนิคในกำรเข้ ำถึงระบบ E-AGM คุณสำมำรถติดต่อควิดแลบได้ ที่โทรศัพท์ 080-008-7616 หรือ
02-013-4322 หรือ ทำงอีเมลที่ info@quidlab.com
ทังนี
้ ้ ก่อนติดต่อฝ่ ำยสนับสนุนด้ ำนเทคนิค โปรดอ่ำนคำถำมที่พบบ่อย (FAQ) ด้ ำนล่ำงนี ้ ซึ่งอำจสำมำรถแก้ ปัญหำของคุณได้
เมื่อติดต่อฝ่ ำยสนับสนุนด้ ำนเทคนิค โปรดระบุรำยละเอียดของปั ญหำที่พบให้ ครบถ้ วน ข้ อควำมแสดงข้ อผิดพลำดที่ได้ รับ
ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อเบรำว์เซอร์ และรุ่น ฯลฯ
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คำถำมที่พบบ่อย (FAQ)
คาถาม: ผม/ดิฉันไม่ สามารถลงชื่อเข้ าสู่ระบบได้
คาตอบ: ตำมที่ระบุไว้ ในส่วนกำรสนับสนุนด้ ำนเทคนิค โปรดให้ รำยละเอียดอย่ำงครบถ้ วนอยู่เสมอ มิฉะนั ้น อำจใช้ เวลำนำนใน
กำรแก้ ไขปั ญหำของคุณ ปั ญหำที่พบบ่อยที่สดุ เกี่ยวกับกำรลงชื่อเข้ ำสู่ระบบมีดงั นี ้:
1. ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำนไม่ถูกต้ อง โปรดตรวจสอบว่ำในกรณีที่คุณคัดลอกและวำงชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำน อำจไม่ได้
ทำกำรคัดลอกอย่ำงถูกต้ อง ในกรณีที่พบบ่อยที่สดุ คือ มีกำรคัดลอกช่องเว้ นวรรคต่อท้ ำยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำนมำ
ด้ วย ดังนั ้น คุณจึงไม่สำมำรถลงชื่อเข้ ำสู่ระบบได้ เนื่องจำกรหัสผ่ำนไม่ถูกต้ อง ดังตัวอย่ำงด้ ำนล่ำง

2. ปั ญหำกำรลงชื่อเข้ ำสู่ระบบอื่น ๆ สำมำรถเกิดจำกปั ญหำด้ ำนเครือข่ำย ไม่มีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตหรือ
กฎเกณฑ์ทำงธุรกิจอื่น ๆ (บริษัทอำจอนุญำตให้ คุณลงชื่อเข้ ำสู่ระบบล่วงหน้ ำ 1 ชั่วโมงเท่ำนั ้น เป็ นต้ น คุณลงชื่อ
เข้ ำสู่ระบบเลยกำหนดเวลำและกำรประชุมอำจเสร็จสิ ้นแล้ ว) ซึ่งจะมีกำรแจ้ งเตือนไปยังผู้ใช้ และไม่ต้องมีกำร
อธิบำยเพิ่มเติม
คาถาม: ทาไมไม่ มีเสียง หรือวิดีโอการถ่ายทอดสด หลังจากเข้ าร่ วมการประชุม
คาตอบ:
1. คุณได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำสู่ระบบก่อนเวลำประชุมเพื่อทำควำมคุ้นเคยกับระบบ อย่ำงไรก็ตำมกำรถ่ำยทอดสดจะ
เริ่มในเวลำประชุมตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
2. เบรำว์เซอร์ ของคุณอำจไม่เปิ ดใช้ งำนวิดีโอหรือเสียงได้ เนื่องจำกเหตุผลด้ ำนควำมเป็ นส่วนตัว ตรวจสอบว่ำเสียง
ถูกปิ ดหรือไม่หรือวิดีโอไม่หยุดชั่วครำว เมื่อถ่ำยทอดสด จะมีกำรระบุตำมที่แสดงในภำพด้ ำนล่ำง

3. โปรดตรวจสอบระดับเสียงของมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ของคุณว่ำไม่ได้ ปิดเสียง
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คาถาม: ผม/ดิฉันสามารถลงชื่อเข้ าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติได้ หรือไม่
คาตอบ: มี 2 เหตุผลที่จะถูกตัดออกจำกระบบโดยอัตโนมัติ ดังนี ้
1. เพื่อเหตุผลด้ ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ผู้ใช้ แต่ละคนสำมำรถลงชื่อเข้ ำสู่ระบบได้ บนอุปกรณ์เครื่องเดียวเท่ำนั ้น
และหำกคุณพยำยำมลงชื่อเข้ ำสู่ระบบบนอุปกรณ์อีกเครื่องหรือเบรำว์เซอร์ อื่นบนคอมพิวเตอร์ เครื่องเดียวกัน
กำรลงชื่อเข้ ำสู่ระบบก่อนหน้ ำนี ้จะถูกตัดออกจำกระบบโดยอัตโนมัติ ห้ ำมเปิ ดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำนของคุณ
กับบุคคลอื่น
2. หำกคุณพยำยำมรีเฟรชหน้ ำต่ำงเบรำว์เซอร์ ของคุณ (เช่น กำรคลิกที่ป่ มุ โหลดซ ้ำหรือลำกหน้ ำจอบนมือถือซึ่ง
เทียบเท่ำกับกำรรีโหลด) คุณจะถูกตัดออกจำกระบบ เนื่องจำกวิธีนี ้อำจถือว่ำเป็ นกำรลงชื่อเข้ ำสู่ระบบซ ้ำซ้ อน
คาถาม: ผม/ดิฉันไม่ เห็นวิดีโอสตรีมมิ่ง มันเริ่มเป็ นบัฟเฟอร์ หรื อปั ญหาการสตรีมอื่น ๆ
คาตอบ: ควิดแลบใช้ CDN แบบหลำยเครือข่ำยเพื่อให้ สตรีมมิ่งที่มีคุณภำพดีแก่ผ้ ใู ช้ ทุกคน ระบบสตรี มมิ่งของเรำรองรับสตรีม
มิ่งแบบปรับตัวเอง ซึ่งหมำยควำมว่ำระบบจะสำมำรถปรับเปลี่ยนคุณภำพโดยอัตโนมัติตำมควำมเร็วของอินเทอร์ เน็ตของคุณ
เพื่อมอบประสบกำรณ์สตรีมมิ่งที่ดีที่สดุ แก่คุณ หำกคุณพบปั ญหำนี ้ โปรดตรวจสอบกำรเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต, WIFI หรือ
สัญญำณมือถือของตัวเองสำหรับปั ญหำต่ำง ๆ

คาถาม: ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อคไว้ โดยไม่ แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ
คาตอบ: มีกฎเกณฑ์ทำงธุรกิจบำงประกำรที่ป้องกันกำรลงคะแนนเสียงไว้ ล่วงหน้ ำและมีกำรทำเครื่องหมำยไว้ อย่ำงชัดเจนใน
แต่ละวำระกำรประชุมเพื่อกำรอ้ ำงอิงของคุณและไม่ต้องมีคำอธิบำยเพิ่มเติม กรณีทวั่ ไปบำงกรณีมีดงั นี ้:
-

Ver: 2.3.0

วำระกำรประชุมไม่ได้ กำหนดให้ มีกำรลงคะแนนเสียงและเป็ นเพียงกำรแจ้ งเพื่อรับทรำบเท่ำนั ้น
มีกำรปิ ดวำระประชุมไปแล้ วจึงถูกล็อคไว้ และคุณไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรลงคะแนนเสียงได้
คุณลงชื่อเข้ ำสู่ระบบเลยกำหนดเวลำและมีกำรลงคะแนนเสียงในวำระกำรประชุมบำงวำระไปแล้ ว
มีกำรจัดส่งแบบฟอร์ มมอบอำนำจ B ซึ่งมีกำรลงคะแนนเสียงไปแล้ วและไม่อนุญำตให้ คุณเปลี่ยนแปลงกำร
ลงคะแนนเสียง
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คาถาม: ผม/ดิฉันต้ องรอให้ มีการหารือในวาระการประชุมก่ อนแล้ วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ ใช่ ไหม
หรือ
คาถาม: ผม/ดิฉันต้ องรอจนกว่ าการประชุมจะสิน้ สุดหรือไม่
หรือ
คาถาม: ผม/ดิฉันมีเรื่องเร่ งด่ วนอื่น ๆ ที่ต้องเข้ าร่ วม และไม่ สามารถเข้ าร่ วมการประชุม E-AGM ทัง้ หมดได้
คาตอบ: คุณสำมำรถลงคะแนนเสียงได้ ตลอดเวลำหลังจำกลงชื่อเข้ ำสู่ระบบแล้ ว และจะมีกำรบันทึกกำรลงคะแนนเสียง
ทังหมดไว้
้
นอกจำกนี ้ คุณยังสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรลงคะแนนเสียงของคุณได้ ตลอดเวลำที่เจ้ ำหน้ ำที่ยงั ไม่ปิดวำระกำร
ประชุม ทันทีที่ปิดวำระกำรประชุมไปแล้ ว คุณจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรลงคะแนนเสียงของคุณได

คาถาม: หากผม/ดิฉันออกจากระบบและลงชื่อเข้ าสู่ระบบใหม่ อีกครัง้ จะส่ งผลกระทบต่ อการลงคะแนนเสียงของ
ผม/ดิฉันหรือไม่
คาตอบ: เมื่อคุณลงชื่อเข้ ำสู่ระบบครัง้ แรก ระบบได้ ทำเครื่องหมำยว่ำกำรลงคะแนนเสียงของคุณเป็ นอนุมตั ิแล้ ว อย่ำงไรก็ตำม
คุณสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรลงคะแนนเสียงของคุณได้ ตลอดเวลำ แม้ ว่ำคุณจะออกจำกระบบแล้ วลงชื่อเข้ ำสู่ระบบใหม่อีกครัง้
ก็ตำม ทังนี
้ ้ กำรลงชื่อเข้ ำสู่ระบบและออกจำกระบบหลำยครัง้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงที่คุณลงไว้ ก่อนหน้ ำนี ้

คาถาม: ผม/ดิฉันไม่ สามารถส่ งคาถามหรือข้ อความเสียงได้
คาตอบ: บริษัทที่ใช้ E-AGM อำจจัดสรรเวลำที่แน่นอนสำหรับช่วงถำม-ตอบ ตัวอย่ำงเช่น หลังจำกที่แต่ละวำระสิ ้นสุดหรือ
ตอนท้ ำยของกำรประชุม
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คาถาม: ผม/ดิฉันมีคาถามทางเทคนิคอื่น ๆ
คาตอบ: โปรดติดต่อทำงบริษัทควิดแลบได้ ที่หมำยเลขโทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทำงอีเมลที่
info@quidlab.com

คาถาม: สามารถแจ้ งข้ อบกพร่ องหรือช่ องโหว่ ด้านความปลอดภัยได้ อย่ างไร
คาตอบ: หำกคุณพบปั ญหำกรุณำส่งอีเมลถึงเรำที่ info@quidlab.com พร้ อมกับแจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้ำน
ควำมปลอดภัยหรือข้ อบกพร่องที่พบ
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