
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 

  64 
 

 

การลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
โดยการใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) หรือ ลิงก ์

 

การลงทะ เบี ยน เพื่ อ เ ข้า ร่ วมการประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้นประจ า ปี  2565 สามารถดาวน์ โหลดข้อมูล 
ผ่านรหสั QR Code และลิงก ์ดงันี ้

 

URL- https://stark.foqus.vc/registration/ 

 

ทัง้นี ้คู่มือการเขา้ใชง้าน และวิธีการน าส่งเอกสารเพื่อเขา้สู่ระบบของควิดแลบ (ตามเอกสารแนบ) 

 

 

https://stark.foqus.vc/registration/


 

 Quidlab Co., Ltd. 

https://quidlab.com 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

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. หลังจากกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาคลกิเครือ่งหมายถกู Accept terms จากนัน้คลกิ Submit 
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4. เมือ่ขอ้มลูทีท่า่นกรอกถกูตอ้ง หนา้จอของการน าเขา้ (อปัโหลด) เอกสารจะปรากฏขึน้ตามภาพน้ี 

 

 
 

5. 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. 

6. เมือ่ขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูเสร็จสิน้ ทา่นสามารถน าขอ้มลูสูร่ะบบไดโ้ดยการกดปุ่ มสง่ (submit) 

 จะมขีอ้ความแจง้ผลวา่การสง่เอกสารส าเร็จหรอืไมป่รากฏขึน้มา:  

 

 
หากการสง่เอกสารไมส่ าเร็จ ขอ้ความจะแสดงสาเหตทุีเ่อกสารไมผ่า่น  

กรุณาตดิตอ่บรษัิทควดิแลบหากทา่นไมเ่ขา้ใจในขอ้ผดิพลาดดังกลา่ว 
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7. หลังจากทีก่ารสง่ขอ้มลูส าเร็จ หนา้ตา่งตามภาพดา้นลา่งจะปรากฏขึน้มา และทา่นยังสามารถสง่

เอกสารเพิม่ไดท้ีขั่น้ตอนน้ี 

 
8. เมือ่การสง่ขอ้มลูสูร่ะบบของทา่นเสร็จสิน้ โปรดกดปุ่ มลอ็กเอาท ์(Log-out)  ทา่นจะไดรั้บอเีมล

ยนืยันการสง่เอกสารส าเร็จ  

9. หลังจากเอกสารของทา่นผา่นการตรวจทานและรับรองจากทางบรษัิทแลว้ ทา่นจะไดรั้บอเีมลแจง้ชือ่

ผูใ้ชง้านพรอ้มทัง้รหัสผา่น 

*โปรดแจง้ผูจ้ัดประชมุหรอืทางควดิแลบ หากทา่นไม่ไดรั้บอเีมลภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการประชมุ 

หรอื ตามวันเวลาทีไ่ดถ้กูระบใุนจดหมายเชญิประชมุ  

10. 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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