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ระบบการประชมุและการลงคะแนนเสียงออนไลนข์องบ.ควดิแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ตอ้งใช้

แอปพลิเคชั่นพิเศษใดๆ ในการตดิตัง้ ซึง่สามารถเขา้ใชง้านระบบไดอ้ย่างงา่ยดายและไมต่อ้งใชท้กัษะพิเศษใด ๆ โดยท่าน

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

นอกจากนีท้่านยงัสามารถใชค้อมพิวเตอร ์แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศพัทม์ือถือไดอ้ีกดว้ย 

ท่านจะไดร้บัอีเมลพรอ้มชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน ซึ่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านนี ้ใชไ้ดเ้ฉพาะกบับรษิัทท่ีระบไุวใ้นอีเมลเท่านัน้ 

นอกจากนีอ้เีมลยงัมีลงิกส์ าหรบัการเขา้รว่มการประชมุ เช่น https://subdomain.foqus.vc  (ตวัอย่างเทา่นัน้) 

 

วิธีเข้าสู่ระบบ 

1. คลิกลิงกใ์นอีเมล หรือ พิมพ ์URL ในเบราวเ์ซอรเ์พื่อเขา้รว่มการประชมุ หลงัจากนัน้ท่านจะเขา้สู่เวบ็ไซต ์

2. ใส่ชื่อผูใ้ช ้และรหสัผ่านของท่านที่ไดร้บัผ่านอีเมล 

3. คลิกในช่องส่ีเหล่ียม           Accept Term และกด Log In เพื่อเขา้สู่ระบบ 

 

 

4. หากชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านถกูตอ้ง ท่านจะไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้สู่ระบบและหนา้จอจะแสดงผลตามดา้นล่างนี ้

5. ระบบจะขอใหท้า่นกด “อนญุาต“ ตอนเขา้ระบบ หรือ เมื่อคณุเปิดกลอ้งและไมโครโฟน (หากท่านไม่กดอนญุาต 

ท่านยงัจะสามารถเขา้รว่มการประชมุได ้แต่คนอื่นอาจ ไม่ได ้ยินเสียงและไม่เห็นท่านในกรณีที่ทา่นอยากจะถาม

ค าถามใด ๆ 
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6. เมื่อไดร้บัอนญุาตแลว้ท่านจะสามารถเห็นกรรมการบรษิัท และทา่นอื่น ๆ ท่ีเปิดกลอ้งอยู่ ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดใน

การประชมุ ทา่นอาจเห็นผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด หรือบางท่านทีเ่ปิดกลอ้งอยู ่

 

วิธีเข้าใช้งานระบบ 

ระบบประกอบดว้ยฟังกช์ั่นต่าง ๆ ซึ่งสามารถเขา้ใชง้านดว้ยการคลิกที่เมนู ดงัอธิบายไวด้า้นล่างนี ้

เมนดูา้นซา้ยมือ (1) นี่คือหนา้จอเริ่มตน้ท่ีท่านพบสู่หลงัจากเขา้สู่ระบบ (2) ผูใ้ชท้า่นอื่น จะปรากฏในส่วนนี ้ 

 

 

 1 

 2 
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เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)  
ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อท าการลงคะแนนเสียงได ้(3) ท่านสามารถดวูาระการประชมุทัง้หมด ตามรายการท่ีระบุ
ไวท้ี่นี่และสามารถลงคะแนนเสียงไดต้ลอดเวลา เมื่อวาระถกูปิดแลว้ จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ีก (วาระนีถ้ดูปิดแลว้

ไม่สามารถโหวดได)้ 

จะมีปุ่ มใหเ้ลือกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระท่ีสามารถโหวตได ้(4) ท าการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ     
โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ของปุ่ ม “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง” จากนัน้คลิกสง่ (5)  

เมื่อท าการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านจะไดร้บัป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตือนวา่ ส่งการลงคะแนนเรยีบรอ้ย (6)  

 

  

เมนูองคป์ระชุมและผลการลงคะแนนเสียง 

ท่านสามารถตรวจสอบองคป์ระชมุและผลการลงคะแนนเสียงไดโ้ดยคลิกที่เมนผูลการลงคะแนนเสยีง (7) ไดต้ลอดเวลา
คะแนนเสียงจะปรากฏขึน้หลงัจากที่มีการปิดวาระการประชมุแลว้เท่านัน้ 

 3 
 4 

 5 
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เมนู Download เอกสารการประชุม 

ท่านสามารถดาวนโ์หลดเอกสารที่ทางบรษิัทท่ีจดัเตรียมไวเ้ช่น รายงานประจ าปี, การน าเสนอผลงานของทางบรษิัท       

เป็นตน้ โดยคลิกที่เมน ูDownload เอกสารการประชมุ (8)  

 

 

 7 

 8 
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การถามค าถาม 

ถามค าถามโดยการพมิพข์้อความ 

ลิกที่เมนถูามค าถาม (Ask Question) (9) เพื่อที่จะพาท่านไปยงัหนา้จอแชทถามค าถาม โดยท่านสามารถพมิพข์อ้ความ
เพื่อถาม ท่านตอ้งกด ส่ง (Send) เพื่อส่งค าถาม 

 

- ค าถามจะถกูส่งไปที่บรษิัทและ ทางบรษิัทจะเห็นทกุค าถาม แต่ทา่นจะเห็นแค่ค าถามของตวัเอง เท่านัน้                                 

- บรษิัท ไม่สามารถพิมพค์ าตอบ กลบัไปทางผูถ้ามได ้จะตอ้งตอบค าถามผ่านทางประชมุผ่านทางเสียง เท่านัน้ 

ถามค าถามโดยการเปิดกล้อง - เปิดไมโครโฟน 

คลิกที่สญัลกัษณย์กมือ (10) – และรอใหท้างบรษิัทกดอนญุาต เพื่อถามค าถามได ้เมื่อบรษิัทกดอนุญาตแลว้ ทา่น
สามารถกดเปิดกลอ้ง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามค าถามได ้(ตอ้งรอใหบ้รษิัทกดอนญุาตใหก้่อน จึงจะสามารถเปิดกลอ้ง                 

เปิดไมโครโฟนได)้ 

(ตวัเลือกนีใ้ช้ไดเ้ฉพาะในการประชุมทีอ่นุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่าน้ัน) 

 

 9 

 10 
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สญัลกัษณช์่องส่ีเหล่ียมเล็ก4อนั (11) ท่านสามารถเลือกด ูในหนา้ต่างเดียวแบบเตม็หนา้จอ หรือหลายหนา้ตา่งที่แสดง
ภาพขนาดยอ่ของทกุทา่นที่เปิดกลอ้งอยู่

 

 

เมนูดาวนโ์หลดคู่มือการใช้งานระบบ 

เมื่อตอ้งการศกึษาคู่มือการใชง้าน  สามารถกดเลือกดชู่องทางนีไ้ด ้(12) 

 

 

  

 11 

 12 
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เมนูออกจากระบบ (Logout)  
หากท่านตอ้งการออกจากระบบใหค้ลิกที่เมนอูอกจากระบบ (Logout) (13) ระบบจะสอบถามท่านว่าตอ้งการออกจาก
ระบบจรงิหรือไม่ หากตอ้งการออกจากระบบกรุณาคลิก ออกจากระบบ (Logout) (14)

 

การต้ังค่า Settings  
เครื่องหมายการตัง้คา่ (15) ส าหรบัในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิด กลอ้งเปิดไมคไ์ด ้สามารถเขา้ไปเช็คว่าอปุกรณท์ี่
เชื่อมต่ออยู่ ไดถ้กูเชื่อมต่อกบัระบบแลว้หรือยงั ใหท้า่นเลือกใหต้รงกบัอปุกรณน์ัน้ๆ  

(ตวัเลือกนีใ้ช้ไดเ้ฉพาะในการประชุมทีอ่นุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่าน้ัน) 

 

 

 

 13 

 15 

 14 
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การสนับสนุนทางเทคนิค 

หากท่านประสบปัญหาทางเทคนคิในการเขา้ถงึระบบ ท่านสามารถติดต่อบรษิัทควิดแลบไดท้ี่หมายเลขโทรศพัท:์ 

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

ก่อนติดต่อฝ่ายสนบัสนนุดา้นเทคนิค โปรดอ่านค าถามที่พบบ่อย (FAQ) ดา้นล่างนี ้ซึ่งอาจสามารถแกปั้ญหาของท่านได ้

เพื่อการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ท่ีง่ายดายและราบร่ืน เราขอแนะน าวา่ท่านควรใชค้อมพวิเตอร ์(PC) หรือ โนต้บุ๊ค (Laptop) 

• อินเตอรเ์น็ตที่ใช ้ตอ้งสเถียร และแรงพอ เพราะการประชมุด าเนินการมากว่า 1 ชม.  

• เราขอแนะน าใหท้า่นปิดเสียงไมโครโฟนและปิดกลอ้ง เพื่อไมใ่หเ้ป็นการรบกวนผูใ้ชท้า่นอื่นในขณะประชมุ 

• โปรดระบรุายละเอียดของปัญหาที่พบใหค้รบถว้น เช่น ชนิดของอปุกรณท์ี่ใช ้ชื่อเบราวเ์ซอร ์และรุน่เป็นตน้ 

 

ความต้องการของระบบข้ันต ่า 

แบนดว์ิดท ์ ระบบใช ้simulcast เพื่อใหค้ณุภาพวิดีโอคมชดั ตอ้งปิดไฟลว์ดิีโอบางรายการ หากแบนดว์ิดท์
ต ่า ส าหรบัการประชมุที่ดี ขอแนะน าใหใ้ชแ้บนดว์ิดท ์5 Mbps 

คุณภาพวิดีโอ 720p 

CPU การประชมุทางวิดีโอตอ้งใชพ้ลงั CPU สงู, Intel Core i3 หรือเทียบเท่า 

หน่วยความจ า อย่างนอ้ย 4 GB 

พอรต์ พอรต์ต่อไปนีจ้ะตอ้งเปิดส าหรบัการรบัส่งขอ้มลูขาออกหากถกูบล็อกที่ไฟรว์อลล ์

TCP 80 & 443, 5349 

UDP 10000 
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ค าถามทีพ่บบ่อย (FAQ) 
 

ค าถาม: ผม/ดิฉนัไม่สามารถคลกิที่ลิงกใ์นอเีมลของฉนัได ้ 

ค าตอบ:  ซอฟตแ์วรใ์นอีเมลบางตวัอาจแสดงลิงกเ์ป็นขอ้ความเทา่นัน้ ดงันัน้สามารถ copy ลิงค ์และน าไปเปิดที่ 

browser Chrome / Safari ได ้

 

ค าถาม: ผม/ดิฉนัไม่สามารถลงชื่อเขา้สู่ระบบได ้

ค าตอบ: ตรวจสอบวา่คณุ คดัลอกและวาง ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน ไดท้ าการคดัลอกอยา่งถกูตอ้งหรือเปล่า ในกรณีที่พบบ่อย

ที่สดุคือมีการคดัลอกช่องเวน้วรรคต่อทา้ยชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านมา 

 

ค าถาม: ผม/ดิฉนั หลดุจากระบบบ่อยมาก                                                                                                     

ค าตอบ: อินเตอรเ์นต็ที่ใช ้ตอ้งสเถียร และแรงพอ เพราะการประชมุด าเนินการมากวา่ 1 ชม. / สภาพอากาศอาจส่งผลกบั

สญัญาณ ของเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของท่านท่ีใชอ้ยู่ หากคณุใช ้Wi-Fi อาจมีการลดลงของความเสถียรของอินเตอรเ์นต็ 

 

ค าถาม: ใชห้ฟัูง / headphone ไม่ไดย้ินเสียงเลย   (หฟัูงทัง้แบบ Bluetooth และ มีสาย)                                                                                  

ค าตอบ: เมื่อเขา้สู่หนา้ระบบ เชค็ว่าหฟัูง หรือ headphone เชื่อมต่อกบัระบบแลว้หรือยงั หรือเชื่อมกบัเครื่องอื่นอยู ่

ใหเ้ขา้ไปท่ีหนา้ระบบ กดไปท่ีเครือ่งหมาย             ตัง้ค่า / Setting           Audio output / Microphone              กด

เลือกชื่อหฟัูง หรือ headphoneของท่าน และ กดตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ  โปรดตรวจสอบระดบัเสียงของโทรศพัทม์ือถือ หรือ คอมพวิเตอรข์องท่านว่า ไดปิ้ดเสียงไวอ้ยูห่รือไม่ 
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ค าถามอ่ืนๆ: 
 

ปัญหาดา้นเครือขา่ยของท่าน เชน่ ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอรเ์นต็หรือกฎเกณฑท์างธุรกจิอื่น ๆ เช่น (บรษิัทฯอาจอนญุาตให้

ท่านลงชื่อเขา้สู่ระบบล่วงหนา้ก่อนการประชมุ เริ่ม1 ชั่วโมงเท่านัน้ หรือท่านอาจลงชื่อเขา้สู่ระบบเลยก าหนดเวลาซึง่การ

ประชมุอาจเสรจ็สิน้แลว้ เป็นตน้) ซึ่งจะมีการ แจง้เตือนไปยงัผูใ้ชแ้ละมีความชดัแจง้ในตวัเอง 

ค าถาม: ผม/ดิฉนัสามารถลงชื่อเขา้สู่ระบบได ้แต่ถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ 

ค าตอบ: เพื่อเหตผุลดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงชื่อเขา้สู่ระบบไดบ้นอปุกรณแ์ค่เครื่องเดียว 

เท่านัน้และหากคณุพยายามลงชื่อเขา้สู่ระบบบนอปุกรณเ์ครื่องอื่นหรือเบราวเ์ซอรอ์ื่นในเครื่องคอมพิวเตอรเ์ครื่องเดยีวกนั 

การลงชื่อเขา้สู่ระบบก่อนหนา้นีจ้ะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นีห้า้มเปิดเผยชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคณุกบั

บคุคลอื่น 

 

ค าถาม: ตวัเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉนัถกูล็อคไวโ้ดยไม่แสดงในวาระประชมุบางวาระหรือทกุวาระ 

ค าตอบ: มีกฎเกณฑบ์างประการท่ีป้องกนัการลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้และมีการแจง้ไวอ้ย่างชดัเจนในแต่ละวาระการ

ประชมุ กรณีที่พบบ่อยมดีงันี:้ 

- วาระการประชมุไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการลงคะแนนเสียง เป็นเพยีงวาระแจง้เพื่อทราบเท่านัน้ 

- มีการปิดวาระการประชมุไปแลว้ ระบบจะถกูล็อคไว ้และทา่นไม่สามารถลงคะแนนเสียงได ้

- คณุลงชื่อเขา้สู่ระบบเลยก าหนดเวลา และมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชมุบางวาระไปแลว้ 

- มีการจดัส่งแบบฟอรม์มอบอ านาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจึงไม่สามารถให้ท่าน

เปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้

 

ค าถาม:  ผม/ดิฉนัตอ้งรอใหม้ีการหารือในวาระการประชมุก่อนแลว้จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงไดใ้ช่ไหม 

หรือ ผม/ดิฉนัตอ้งรอจนกวา่การประชมุจะสิน้สดุหรือไม่  

ค าตอบ: ท่านสามารถลงคะแนนเสียงไดต้ลอดเวลา หลงัจากลงชื่อเขา้สู่ระบบแลว้ และจะมีการบนัทึกการลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดไว ้ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได ้ ตราบใดที่เจา้หนา้ที่ของบริษัทยงัไม่ปิด

รบัลงคะแนนในวาระนัน้ ทนัทีที่ปิดวาระการประชมุแลว้ทา่นจะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได ้
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ค าถาม: การลงคะแนนเสียงของฉนัหรือหนา้ต่างอื่น ๆ แสดงขอ้ความว่า “การเชื่อมต่อกบัระบบลม้เหลว กรุณาออกจาก

ระบบและเขา้สู่ระบบอีกครัง้” ฉนัควรท าอย่างไร? 

ค าตอบ: ถา้สญูเสียการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตไปท่ีเซิฟเวอรล์งคะแนนเสียง คณุจะไดร้บัขอ้ความนี ้คณุสามารถออกจาก

ระบบและเขา้สู่ระบบอีกครัง้เพื่อเชื่อมต่อไดท้นัที 

 

ค าถาม: จะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของฉนัหรือไม่ หากฉนัออกจากระบบและเขา้สู่ระบบอีกครัง้ 

ค าตอบ: เมื่อท่านเขา้สู่ระบบครัง้แรกระบบจะก าหนดใหก้ารลงคะแนนเสียงของคณุเป็นอนมุตัิ อย่างไรกต็ามทา่นสามารถ

เปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงไดต้ลอดเวลาแมว้่าทา่นจะออกจากระบบและเขา้สู่ระบบอีกครัง้กต็าม การเขา้สู่ระบบและ

ออกจากระบบหลาย ๆ ครัง้จะไมส่่งผลต่อการลงคะแนนเสียงก่อนหนา้นีข้องท่าน 

 

ค าถาม: ผม/ดิฉนัมีค าถามทางเทคนิคอื่น ๆ 

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

 

ค าถาม: สามารถแจง้ขอ้บกพรอ่งหรือช่องโหวด่า้นความปลอดภยัไดอ้ย่างไร? 

ค าตอบ: หากคณุพบปัญหากรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ info@quidlab.com พรอ้มกบัแจง้รายละเอยีดเก่ียวกบัช่องโหว่ดา้น 

ความปลอดภยัหรือขอ้บกพรอ่งที่พบ 

mailto:info@quidlab.com

