
 
 
 
 

 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  

 

 

 

 

 
วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 

เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชมุ 9 ชั้น 8 อาคาร 3  

ส านักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ 

 

 
 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญ 
ประจ าปี 2563 

หมายเหตุ : 
1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. 
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม 
3. บริษัทฯ ได้จดัเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม 



 

 

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 

 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใย             
ต่อสถานการณ์และสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทจะตั้งจุด    
คัดกรองตามแนวปฏิบัติของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้ที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง  

นอกจากนี้ บริษัทจ าเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซ่ึงจะ
ท าให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัด ส าหรับที่นั่งส ารองอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก และหากมีผู้เดินทาง
มาเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
วัน อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 ส านักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ 
..................................................................... 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีที่    
ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 ระเบียบวาระท่ี 1 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 
วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

........................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 

1. สาระส าคัญ 

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุม
สามัญประจ าปี ให้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 

 คณะกรรมการบริษัท ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มี
การบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ประจ าปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

(ร่าง) 
รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 3 บมจ.ทีโอที ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ 

-------------------------------------------------------- 
 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  

1. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)          ถือ   118,283,925 หุ้น 

(โดยนายมนต์ชัย  หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ผู้มอบฉันทะให้ นางชุติพรรณ ชารัญจ่า)  

2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 93 ราย           ถือหุ้นรวม                 11,875 หุ้น 

                รวมถือหุ้นทั้งสิ้น         118,295,800 หุ้น  
ผู้ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายธิบดี  วัฒนกุล    รองประธานกรรมการบริษัท   ประธานที่ประชุม 

2. นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร   กรรมการบริษัท 

3. นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล   กรรมการบริษัท 

4. นายณัฐวุฒิ  ศาสตราวาหะ   กรรมการบริษัท 

5. น.ส.ปรัชรัตน์   ลัญชานนท์   เลขานุการคณะกรรมการ    เลขานุการที่ประชุม     

6. น.ส.สุดารัตน์  หนูช่วย    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 
ผู้ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายศุภชัย  ตั้งวรชัย    ประธานกรรมการบริษัท  ติดภารกิจ 

2. นายไพโรจน์  ลิขิตธนเศรษฐ์   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ   ติดภารกิจ 
 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
 นายธิบดี  วัฒนกุล รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้เชิญให้  นางสาวปรัชรัตน์  ลัญชานนท์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่
เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ด าเนินรายการ จากนั้น ผู้ด าเนินรายการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนจ านวน 1,200,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมี บมจ.    
ทีโอที เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 118,283,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.57 เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 
1,716,075 หุ้น โดยเป็นของพนักงาน บมจ.ทีโอที จ านวน 1 ,639,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.37 และเป็นของ 
บมจ.กสท โทรคมนาคม 
 
 

 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 89/2  ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี ่กรุงเทพฯ 10210                    โทร : + 66 2 575 5229  โทรสาร : + 66 2 575 5982 
A C T MOBILE CO., LTD 89/2   Chaeng Wattana Rd., Laksi, Bangkok 10210, Thailand   Tel: + 66 2 575 5229      Fax. : + 66 2 575 5982 
www.actmobile.co.th 



 
 
 

จ านวน 76,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 (โดยแบ่งเป็นหุ้นของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จ านวน 32,700 หุ้น และ
เป็นของพนักงาน กสท.โทรคมนาคม จ านวน 43,500 หุ้น) ส าหรับการประชุมสามัญประจ าปี 2562 ในวันนี้ มี   
ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น รวม 94 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นรวม 118,295,800 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 98.58 ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ 
บริษัทฯ ข้อ 31 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอเริ่มการประชุมสามัญประจ าปี 2562 

 ก่อนเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวปรัชรัตน์ ลัญชานนท์  เลขานุการที่ประชุม 
แนะน าคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามแก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

1. นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธานกรรมการบริษัท ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาโครงการพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
เนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจ จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ 

2. นายธิบดี  วัฒนกุล   รองประธานกรรมการบริษัท ประธานที่ประชุม ผู้ แทนจาก
กระทรวงการคลัง ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสรรพสามิต  

3. นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร  กรรมการบริษัท ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกองจัดเก็บข้อมูลสถิติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

4. นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล กรรมการบริษัท/รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

5. นายณัฐวุฒิ  ศาสตราวาหะ  กรรมการบริษัท ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ส านักพัฒนาและปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 

นางสาวปรัชรัตน์  ลัญชานนท์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะ
เข้าระเบียบวาระต่างๆ ขอแจ้งเรื่องการซักถามและตอบค าถามแต่ละระเบียบวาระดังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ค าถามที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมท่านสามารถยกมือเพ่ือสอบถามภายหลังสิ้นสุดการชี้แจงแต่ละระเบียบวาระ
การประชุม ส าหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นก่อนลงมติในแต่ละระเบียบ
วาระการประชุม 

2. การลงมติคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนน
แบบ 1 แชร์ 1 โหวต ผู้ถือหุ้นมีคะแนน 1 เสียง โดยจะใช้วิธีการยกมือ ดังนั้น การยกมือ    
1 ท่านจะเท่ากับจ านวนหุ้นที่แต่ละท่านถืออยู่ 

3. การใช้สิทธิ์ออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียง 

4. การลงมติในแต่ละวาระจะกระท าโดยวิธีเปิดเผย 
 
 



 
 
 

5. ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ท าเอกสารแสดงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท าบันทึกไว้เพ่ือการลงมติตามวาระแล้ว 

6. กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการลงคะแนนออกเสียงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิ์การออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ 
 

นางสาวปรัชรัตน์  ลัญชานนท์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เรียนเชิญนายธิบดี วัฒนกุล 
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจ าปี 2562 

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจ าปี 2562 ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย 
จ ากัด ซึ่งการประชุมในวันนี้มีความส าคัญที่คณะกรรมการบริษัทต้องการข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น มาประกอบการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อไป ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการที่ประชุม เริ่มด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีระบุตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
ระเบียบวาระท่ี 2  รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561
 เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอที่ประชุมดังนี้ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้จัดท าร่างรายงาน
การประชุมสามัญประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เสร็จสิ้นแล้ว และได้น าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ท าการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการ
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 และได้สอบถามที่ประชุมว่า  ผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงาน
การประชุมเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติม 
 เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 
2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 



 
 
 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 โดย
ไมม่ีข้อแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ให้จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (2) พิจารณารายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการ
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ สรุปได้ดังนี้ 

1)  การด าเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ค้างช าระ และการหักกลบลบหนี้
ระหว่างบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด กับ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

ตามท่ี บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้แจ้งค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์โครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย (ร้อยละ 6) ต่อมา   
บมจ.ทีโอที เสนอการค านวณคิดอัตราดอกเบี้ยค้างจ่ายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของธนาคารไทยขนาดใหญ่ถือตามขนาดของยอดเงินฝากรวมทุกประเภท เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.87 
ซึ่ง บจ.เอ ซี ที โมบาย พิจารณาแล้วอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจ าที่ บจ.เอ ซี ที โมบาย 
ได้รับในอัตราร้อยละ 1.26 และได้มีการต่อรองกันจนได้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.00 โดยคณะกรรมการบริษัท  
ไม่ขัดข้องส าหรับอัตราดอกเบี้ยที่ บมจ.ทีโอที เสนอ แต่หากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ประเมินว่า บจ.เอ ซี ที โมบาย คิดดอกเบี้ยจาก บมจ.ทีโอที ต่ าไป เห็นสมควรให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังแทน บจ.เอ ซี ที โมบาย ทั้งหมด เนื่องจากดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 เป็นอัตราที่ต่ ากว่า
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ บจ.เอ ซี ที โมบาย ควรได้รับจริง ณ ปัจจุบัน 

บจ.เอ ซี ที โมบาย และ บมจ.ทีโอที ได้ด าเนินการหักกลบลบหนี้  โดยหักกลบกับหนี้ค่าเช่าพ้ืนที่
คลังงามวงศ์วาน (เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561) เงินปันผล กับค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ (งวดเดือนธันวาคม 
2557 และ มกราคม 2558 บางส่วน) ระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 

ปัจจุบัน บจ. เอ ซี  ที  โมบาย ยังคงจัดส่ งหนังสือแจ้งให้ช าระค่าเช่า อุปกรณ์โครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย ประจ าเดือนมกราคม 2558 – เมษายน 2562 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
780,154,259.90 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) 

 



 

 
 

2) การด าเนินการภายหลังจาก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บอกเลิกสัญญาเช่าอุปกรณ์
โครงข่าย 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็ว
สูง 3G ได้ด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

2.1) รื้อถอนเสาสัญญาณ รื้อถอนห้องพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพ้ืนที่เช่าให้อยู่ในสภาพดังเดิม 

จ านวน 206 สถานีฐาน พ้ืนที่เช่าเอกชน 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้เร่งด าเนินการรื้อถอนเสาสัญญาณ รื้อถอนห้องพร้อมอุปกรณ์ 

และปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพดังเดิม ในส่วนของพ้ืนที่เช่าของเอกชน ไปแล้วทั้งสิ้น 206 สถานีฐาน  

2.2) ด าเนินการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รื้อถอน โดยประกาศขายทอดตลาด 2 ครั้ง 

จ านวน 213 สถานีฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 1  โดยก าหนดขายทอดตลาด จ านวน 132 สถานีฐาน ราคา
ประมูล 2,740,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (มี 1 สถานีฐาน เป็นอุปกรณ์ที่ได้ท าการรื้อถอนก่อนที่ บมจ.  
ทีโอที บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ให้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่า)  

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 2  โดยก าหนดขายทอดตลาด จ านวน 81 สถานีฐาน ราคา
ประมูล 3,570,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (มี 6 สถานีฐาน เป็นอุปกรณ์ที่ได้ท าการรื้อถอนก่อนที่ บมจ.  
ทีโอที บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ให้เช่าขอยกเลิกสัญญาเช่า) 

2.3) น าเสนอให้เช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือน าเสนอให้ เช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เ คลื่อนที่ เ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการไปยัง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น 

จ ากัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จ ากัด  

2.4) น าเสนอขายเสา Self Support ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือน าเสนอขายเสา Self Support จ านวน 200 ต้น ซึ่งบริษัทฯ พิจารณา

แล้วเห็นว่ายังคงมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ บมจ.ทีโอที ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากหน่วยธุรกิจโครงสร้าง

พ้ืนฐาน บมจ.ทีโอที ว่าได้พิจารณาแล้ว มีความประสงค์ขอซื้อเสา Self Support ความสูง 32 เมตร จ านวน      

8 ต้น โดยใช้ราคาตามราคาตลาดของเหล็กเก่า ซึ่งเป็นราคาต้นละ 40,000. - บาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้ด าเนินการตกลง

ซื้อขายกันอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการซื้อขายที่ถูกต้องหลักเกณฑ์ 

 



 

 

3) การด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

 ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 
คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแผนธุรกิจ Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) & Mobile Virtual 
Network Operator (MVNO) เพ่ือรองรับการด าเนินงานของบริษัทภายหลังการยกเลิกสัญญาเช่าอุปกรณ์
โครงข่ายฯ จาก บมจ.ทีโอที   

 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้จัดส่งแผนธุรกิจดังกล่าวข้างต้นให้ ส านักงานการตรวจ        
เงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ และจัดส่งให้ บมจ.ทีโอที ในฐานะรัฐวิสาหกิจแม่ทราบ และขอการสนับสนุนจาก บมจ.    
ทีโอที ในด้านการลงทุนและการด าเนินงานด้านเทคนิคต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้
บริษัทฯ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ.ทีโอที ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนด้วย 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้มีการเจรจาประสานงานกับ บมจ.ทีโอที และได้รับค าตอบจาก 
บมจ.ทีโอที ว่าเห็นควรให้มาเป็น MVNE กับ บมจ.ทีโอที จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของ บมจ. ทีโอที และให้ บจ.เอ ซี ที โมบาย ประสานงานโดยตรงกับหน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย ของ บมจ.ทีโอที 
ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจต่อไป 

4) การด าเนินการบรรจุลูกจ้างประจ า บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้ด าเนินการบรรจุลูกจ้างประจ า จ านวน 7 อัตรา เมื่อวันที่        
12 เมษายน 2561 ซึ่งเดิมเป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จ ากัด จัดส่งมาปฏิบัติงานในส่วน
งานต่างๆ ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย โดยมีอัตราค่าจ้างไม่เกินกรอบที่เคยจัดจ้าง และได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 นอกจากแผนธุรกิจ Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) & Mobile Virtual Network 
Operator (MVNO) ตามข้อ (3) แล้ว ด้วยกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง ล้วนเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ 
บริษัทจึงได้มองโอกาสของธุรกิจดังกล่าวนี้ ด้วยการจัดท าแผนธุรกิจโครงการรถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือการขายและ
บริการ  โดยในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 บริษัทได้ประสานงานกับบริษัทที่น าเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามาจัด
แสดงด้านหน้า  อาคาร 3 บมจ.ทีโอที ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้สัมผัส ตัวรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆ 
ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีการเปิดให้สั่งจองเป็นเพียงการน าเสนอเพ่ือประกอบแผนธุรกิจเท่านั้น 

 

 



 

 

 เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการ
ใดหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา   

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

 ทีป่ระชุมรับทราบตามที่เสนอ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ       
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

 ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 
ก าหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (3) เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุล และ
งบก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบดุล และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีที่ผ่านมา  

 เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญนางสาวสายพิน  ศรีปั้น เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เป็น      
ผู้น าเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2561 โดยน าเสนอดังนี้  

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2561 ในการรายงานงบการเงินบริษัทจะ
บรรจุรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เป็นรายงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
ในการรับรองของผู้สอบบัญชีเป็นการรับรองแบบมีเงื่อนไข  และในส่วนของงบการเงินประกอบด้วย งบดุล      
คือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และมี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนที่จะรายงานสาระส าคัญคืองบดุลกับงบก าไรขาดทุน 

 งบดุล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นการเปรียบเทียบ 2 ปี 2561 กับ 
2560 หลักของงบแสดงฐานะการเงิน จะมีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุน  ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
จะต้องเท่ากัน ในปี 2561 มูลค่าอยู่ที่ 1,016 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าอยู่ที่ 
1,016 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะเท่ากันโดยหลัก  

 รายละเอียดของทรัพย์สิน ก็จะแบ่งเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียน  

* ในส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนจะมีรายการดังนี้ 

  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับปี 60 จะลดลง ซึ่ง
ผู้บริหารของ บจ. เอ ซี ที โมบาย ก็บริหารเงินให้วงเงินอยู่ใน Cash Flow ถ้ามีมากเกินไปก็จะน าไปฝากเพ่ือให้
ได้รับดอกเบี้ยกลับมา  



 

 

 - เงินลงทุนชั่วคราวในปี 61 มี 213 ล้านบาท ลดลงจากปี 60 อยู่ที่ 37 ล้านบาทเศษ ซึ่งเกิด
จากได้มีการน าเงินมาใช้จ่ายด้านการจ้างรื้อถอนทรัพย์สิน ที่ บมจ. ทีโอที ได้ยกเลิกเช่าโครงข่ายของ บจ. เอ ซี ที 
โมบาย ไป ซึ่งเป็นการรื้อถอนในบางส่วนที่เป็นสถานีฐานที่อยู่ในพ้ืนที่เอกชน จ านวน 206 สถานีฐาน ที่ บมจ.    
ทีโอที ได้ท าสัญญากับผู้ให้เช่าไว้และเสียค่าเช่ามาโดยตลอด เมื่อ บมจ. ทีโอที ยกเลิกไม่ใช้โครงข่ายของ           
บจ. เอ ซี ที โมบาย แล้ว ท าให้ต้องรื้อถอนออกโดยด่วนมิเช่นนั้น บจ. เอ ซี ที โมบาย จะเป็น ผู้เสียค่าเช่าดังกล่าว
แทน บมจ. ทีโอที ต่อไป  

 - ลูกหนี้การค้า 776 ล้านบาทเศษ ลดลงจากปี 60 อยู่ 28 ล้านบาทเศษ ซึ่งลดลงเนื่องจาก   
จาก บจ.เอ ซี ที โมบาย และ บมจ.ทีโอที ได้ด าเนินการหักกลบลบหนี้  โดยหักกลบกับหนี้ค่าเช่าพ้ืนที่            
คลังงามวงศ์วานเดือนละ 287,500.- บาท (เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561) เงินปันผลกับค่าเช่าอุปกรณ์
โครงข่ายฯ (งวดเดือนธันวาคม 2557 และ มกราคม 2558 บางส่วน) และดอกเบี้ยจากค่าเช่าค้างช าระ            
ในอัตรา 1% ได้ด าเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 

 - ลูกหนี้สรรพากร 2.64 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้นจากปี 60 อยู่ 2.22 ล้านบาทเศษ ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากภาษีซื้อที่เกิดจากการจ้างรื้อถอนทรัพย์สิน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 
2560 และ ภ.พ.30 ขอคืนแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสรรพากรต่อไป 

 - ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 1.38 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้นจากปี 60 อยู่ 1.34 ล้านบาทเศษ ซึ่ง
เกิดจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่มาจากการขายทรัพย์สิน 2G บางรายการ ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2561 
ในเดือน พ.ค. ปี 2562 แล้ว อยู่ระหว่างรอการเรียกเข้าตรวจสอบของสรรพากรต่อไป 

 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.46 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้นจากปี 60 อยู่ 2 ล้านบาท ซึ่งประกอบไป
ด้วยดอกเบี้ยค้างรับธนาคาร, ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเช่าค้างช าระ ค่าเช่าพ้ืนที่ทีโอทีจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันเงิน
มัดจ า  

* ในส่วนของทรัพย์สินไม่หมุนเวียน 

 - ทรัพย์สินอุปกรณ์โครงข่าย 3G  0.010 ล้าบบาท ลดลงจากปี 60 อยู่ 341.24 ล้านบาท
เนื่องจากเกิดการคิดค่าเสื่อมของปีโดยปกติ จ านวน 178.90 ล้านบาท และลดลงด้วยการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ จ านวน 162.34 ล้านบาท
เศษ โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ท าให้มูลค่าของสินทรัพย์ลดลง 

* ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีรายการดังนี้  

 - หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 54.32 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย ภาษีขายรอโอน เมื่อ บจ.เอ ซี ที 
โมบาย คิดค่าเช่ากับ บมจ.ทีโอที ออกบิลก็จะต้องคิดภาษีขายอยู่ที่ 50.82 ล้านบาทเศษ มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
0.32 ล้านบาท เงินประกันสัญญา 1.20 ล้านบาท เงินปันผลค้างจ่าย 0.55 ล้านบาท เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
1.44 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 หน้า 13) 

 



 

 

 - ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 1,200 ล้าน
บาท และจะมีก าไรสะสมซึ่งจัดสรรแล้ว รวมในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 962 ล้านบาท บวกกับหนี้สิน  54 ล้าน
บาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,016 ล้านบาทเศษ (ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 12) 

 ส่วนที่ส าคัญอีกอันที่ประกอบงบการเงินคือ งบก าไรขาดทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เป็นงบก าไรขาดทุนส าหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561   
ซึ่งประกอบด้วย 

 * รายได้ค่าเช่าโครงข่ายไม่มี เนื่องจาก บมจ.ทีโอที ได้ยกเลิกเช่าโครงข่ายไปเมื่อเดือน 
ธันวาคม 2560 ท าให้รายได้บริษัทลดลงจากปี 2560 เป็นจ านวน 230 ล้านบาทเศษ  

 * รายได้อ่ืนจะประกอบด้วย ตามหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 14 เป็นเรื่องดอกเบี้ยที่บริษัท     
น าเงินไปฝากธนาคาร จ านวน 3.31 ล้านบาทเศษ และดอกเบี้ยรับจากค่าเช่าค้างช าระ 19.05 ล้าบบาทเศษ 
รายได้จากการขายอุปกรณ์โครงข่าย 2G 6.31 ล้านบาทเศษ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกิดจากเปิดประมูลขายสินทรัพย์ 
และจากการด าเนินงานปกต ิ

* ในส่วนค่าใช้จ่ายจะมีรายการดังนี้  

 - ต้นทุนการให้บริการ ซึ่งเป็นเรื่องของค่าเสื่อมของอุปกรณ์โครงข่ายฯ 178 ล้านบาทเศษ  

 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารและด าเนินงาน อยู่ที่ 49.23 ล้านบาทเศษ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 91,521 
บาทเศษ (ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16) 

 - ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ด้วยการตั้งค่าเผื่อการด้วยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใ ช้
งานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ มาตรฐานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดวิธี
ปฏิบัติทางบัญชี ให้กิจการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น ท าให้บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจ านวน 162.34 ล้านบาทเศษ 
(ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ย่อหน้าสุดท้าย) 

 - รวมค่าใช้จ่าย 390 ล้านบาทเศษ เมื่อน าค่าใช้จ่ายไปหักจากรายได้ 28 ล้านบาทเศษ       
จะได้เป็นผลขาดทุนจากการด าเนินงานอยู่ที่ 361 ล้านบาทเศษ ในส่วนนี้มีผลขาดทุนที่เกิดจากการตั้งค่าเผื่อ   
การดอ้ยค่าสินทรัพย์ 162 ล้านบาท 

 เมื่อไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม เลขานุการที่ประชุมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

 

 



 

 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

 ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 ก าหนดให้
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (4) พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรร
เงินส ารองตามกฎหมาย 

 เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานที่ประชุมเป็นผู้น าเสนอ โดยนายธิบดี วัฒนกุล น าเสนอดังนี้  

 ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด มีผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 
361.790  ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ตั้งแต่ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน และ
บริษัทได้ท าการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์อุปกรณ์โครงข่ายฯ 3G ทั้งจ านวน จึงท าให้บริษัทมีผลขาดทุนดังกล่าว 
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และงดจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

 เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีข้อซักถาม
เพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และงดจัดสรรเงินส ารอง
ตามกฎหมาย 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

 เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้  

  ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 เห็นชอบให้มีกรรมการบริษัท ไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) 
คน เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด มีธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงเห็นชอบให้มีกรรมการ     
ไม่เกิน 11 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวน 6 คน ดังนี้ 

 



 

 

  นายศุภชัย  ตั้งวรชัย  ประธานกรรมการ ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที 
  นายธิบดี   วัฒนกุล  รองประธานกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 

นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร กรรมการ   ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

  นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล  กรรมการ  ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที 
  นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล  กรรมการ  ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที 
  นายณัฐวุฒิ  ศาสตราวาหะ กรรมการ  ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที 

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 3 กรรมการ ข้อ 16 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรง
เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญประจ าปี 2562 มีกรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังนี้  

นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร   กรรมการ    ผู้แทนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

นายณัฐวุฒิ  ศาสตราวาหะ   กรรมการ    ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริษัทแทนกรรมการเก่าที่ครบวาระ และได้รับความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส านักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทแทน นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ กรรมการที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระ 

ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางสาว
อุบล โรจน์รัชนีกร ที่พ้นต าแหน่งตามวาระ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณา   
ส่งรายชื่อผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น หากบริษัทได้รายชื่อผู้แทนฯ และด าเนินการ     
ตามกรรมวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดเรียบร้อยแล้ว    
บริษัทฯ จักแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้ง นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส านักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทแทน นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ กรรมการที่        
พ้นต าแหน่งตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้งผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่จะมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  
หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ก าหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ     
28 (5) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเสนอที่ประชุมใหญ่       
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต ิ

 เดิมบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้น าเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน      
ให้กรรมการบริษัท โดยถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง   
ที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ยกเลิก   
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ย
ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ เห็นชอบร่างอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน เพ่ือ     
ให้กระทรวงการคลังแจ้งเวียน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรัฐวิสาหกิจเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรี      
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยให้รัฐวิสาหกิจในที่นี้หมายถึงรัฐวิสาหกิจภายใต้
การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัดโดยตรง ซึ่งตามมติดังกล่าวเป็นการก าหนดอัตรา    
ขั้นสูงสุดในการพิจารณาก าหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะท างานอ่ืน ซึ่งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึงฐานะ
การเงินและความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณ 
ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ขององค์กร  

 กรณีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่แล ะความ
รับผิดชอบในการก ากับดูแลบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการก าหนดอัตราและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของ
รัฐวิสาหกิจ จึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาอัตราหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม 

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้แจ้งไปยัง บมจ.ทีโอที ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ก ากับ
ดูแล พิจารณาอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่ง บมจ.ทีโอที ขอให้
บริษัท พิจารณากรอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเบื้องต้น และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

 เพ่ือให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2562  เห็นสมควรน าเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 



 

 

 1) ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับเท่ากันทั้งคณะ ในอัตรา 6,000. - บาท 
ต่อคนต่อเดือน (ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการ) 

 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน ให้ได้รับอัตราเท่าเดิมเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเป็นรายครั้งเฉพาะ
ที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนี้ 
   - ประธานกรรมการ  7,500.- บาท 
   - รองประธานกรรมการ  6,750.- บาท 
   - กรรมการ   6,000.- บาท 
   - เลขานุการ   1,500.- บาท 
   - ผู้ช่วยเลขานุการ       750.- บาท 

 ส าหรับกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็น 
รายเดือน เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจ านวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.ทีโอที ถือหุ้นจ านวน 118 ,283,925 หุ้น 
เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทตามที่เสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย 
จ านวน 48 รายรวมจ านวนหุ้น 6 ,000 หุ้น เห็นว่า ที่ผ่านมาบริษัทน าเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน จึงเห็นชอบอนุมัติค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ แต่ไม่เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน และขอให้บริษัทน ากลับไปทบทวนและน าเสนอ 
บมจ.ทีโอที ในฐานะบริษัทแม่พิจารณาอีกครั้งก่อนน าเสนอผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

 เห็นชอบค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่เสนอ ส าหรับค่าตอบแทนรายเดือนเห็นควรให้บริษัท   
น าข้อพิจารณาของที่ประชุมไปทบทวนก่อนน าเสนอ บมจ ทีโอที พิจารณาและแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 นางสาวสายพิน ศรีปั้น เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ก าหนดให้การประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (6) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 

 



 

 

 การแต่งตั้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 สิ้นสุดแล้ว 
และบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ในสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 

 ด้วยการประชุมสามัญประจ าปี 2561 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
น าเสนอในที่ประชุมสามัญประจ าปี 2561 เนื่องจาก สตง. ได้แจ้งว่า มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 มาตรา 55 ระบุว่า “การใช้หน้าที่และอ านาจ
ตามมาตรา 53 และมาตรา 54 นั้น ห้ามมิให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายด าเนินการสอบบัญชีโดย  
มีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” จึงท าให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชี  

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สตง.ได้ส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพร้อมแนบส าเนา
บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่อง การเรียกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ 
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา 55 และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา 32 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 32 (3) ได้บัญญัติให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ประกอบกับค าว่า “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงิน
หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่เรียกเก็บตามกฎหมายเนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเมื่อส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้บริการในการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบหรือการกระท าอ่ืนจึงย่อมมีสิทธิที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนตามที่มาตรา 32 (3) ได้ให้อ านาจไว้  

 โดยในปี 2562 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี   
เป็นจ านวนเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้  

- ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส คิดเป็นเงินไตรมาสละ 45,000.- บาท  
- ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 85,000.- บาท 

 คณะกรรมการบริษัท เอ ซี  ที โมบาย จ ากัด ในการประชุมครั้ งที่  3/2562 เมื่อวันที่              
28 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อไป 

 

 

 



 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้ง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส คิดเป็นเงินไตรมาสละ 45 ,000.- บาท รวมเป็นเงิน 135,000.- 
บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 85,000.- บาท 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

          

  

(นายธิบดี  วัฒนกุล) 

ประธานที่ประชุม บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 ระเบียบวาระท่ี 2 
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

วัน อังคาร ที่  20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
........................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

1. สาระส าคัญ 

ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุม
สามัญประจ าปี ให้จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ
กิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

1.1 รายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทใน

รอบปี 2562 ซึง่ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นในรอบปี 2562 สรุปได้ดังนี้ 
1) การด าเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G ค้างช าระ และการหัก
กลบลบหนี้ระหว่างบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด กับ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

- การด าเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ  ค้างช าระ 
เนื่องจาก บมจ.ทีโอที ยังคงค้างช าระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz และ

อุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูง 3G พร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน  และบจ.เอ ซี ที โมบาย ยังคงจัดส่งหนังสือแจ้งให้ บมจ.ทีโอที ช าระค่าเช่า
อุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนมาโดยตลอด ซึ่งมีรายละเอียดค่ าเช่าโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างช าระพร้อมดอกเบี้ย ดังนี้ 

ปี 2562 
รายการ มกราคม 2558 – ธันวาคม 2562 

จ านวนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 

ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างช าระ 776,772,830.70 8,254,284.00 785,027,114.70 
  หมายหตุ :  ดอกเบี้ยค่าเช่าโครงข่ายฯ ค้างรับ จ านวน 8,254,284.00 บาท คือ ดอกเบี้ยค่าเช่าโครงข่ายฯ ค้างรับ ภายหลังท่ีมีการหักกลบลบหนี้ระหว่างดอกเบี้ยค้างรับ 
   กับค่าเช่าพื้นที่คลังพัสดุงามวงศ์วานและค่าภาษีโรงเรือน เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2562 

ปี 2563 (ข้อมูล ณ เมษายน 2563) 

รายการ มกราคม 2558 – เมษายน 2563 

จ านวนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 

ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างช าระ 776,772,830.70 10,660,877.59 787,433,708.29 

 



 

- การหักกลบลบหนี้ระหว่างบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด กับ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

1) บจ.เอ ซี ที โมบาย ได้เช่าพ้ืนที่คลังพัสดุงามวงศ์วานของ บมจ.ทีโอที เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์
โทรคมนาคม Base Transceiver Station 2100 MHz และ บมจ.ทีโอที ได้ค้างค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ    
พร้อมดอกเบี้ย นับแต่ มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบัน 

2) ในปี 2562 บจ.เอ ซี ที โมบาย และ บมจ.ทีโอที ด าเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันครั้งที่ 
2  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 จ านวน 1,988,492.75.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบ
สองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นการหักกลบลบหนี้ระหว่างดอกเบี้ยค้างรับกับค่าเช่าพ้ืนที่คลังพัสดุงามวงศ์วานและ
ค่าภาษีโรงเรือน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
การด าเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่าง 

บมจ.ทีโอท ี
ลูกหนีก้ารค้า (บมจ.ทีโอที) ดอกเบี้ยรับ (ค่าเช่าค้างช าระ) 

ม.ค. 58 – เม.ย. 63 ม.ค. 58 – ธ.ค. 62 ม.ค. 63 – เม.ย. 63 
รายได้ค่าเช่าโครงข่ายฯ ค้างช าระ 776,772,830.70 10,242,776.75 2,406,593.59 
หัก ค่าเชา่พื้นที่คลังพัสดุงามวงศ์วาน - (1,629,939.41) - 
หัก ค่าภาษีโรงเรือน - (358,553.34) - 

คงเหลือ 776,772,830.70 8,254,284.00 2,406,593.59 
 

2) การด าเนินการภายหลังจาก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บอกเลิกสัญญาเช่าอุปกรณ์โครงข่าย 
1900 MHz และอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับปรุงเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความเร็วสูง 3G ในปี 2562 ได้ด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 

2.1) รื้อถอนเสาสัญญาณ Self Support รื้อถอนตู้ Container พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงพ้ืนที่
เช่าให้อยู่ในสภาพดังเดิม จ านวน 2 สถานีฐาน 

2.1.1 สถานีฐานชุมสายโทรศัพท์ย่อยประเวศ (PWTRS) 

เนื่องจาก บมจ.ทีโอที มีแผนพัฒนา Land & Building บนที่ดินชุมสายประเวศ จึงแจ้ง
ให้ บจ.เอ ซี ที โมบาย ด าเนินการรื้อย้ายตู้ชุมสาย Mobile รวมทั้งเสาอากาศออกจากพ้ืนที่
ภายในเดือนกันยายน 2562 

บจ.เอ ซี ที โมบาย ด าเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพ้ืนที่
เรียบร้อยแล้วตามก าหนดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 

2.1.2 สถานีฐานชุมสายโทรศัพท์ย่อยแฟลตรัชดา 30 (F30RS)  

 ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1.2 (บน.1.2) บมจ.ทีโอที ได้เช่าที่ดินของการ
เคหะแห่งชาติ บริเวณหลังอาคารแฟลต 30 โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง ระยะ 3 เพ่ือใช้เป็น
ที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์อินทามระ (RSU) ซึ่งตามสัญญาเช่าพ้ืนที่จะครบก าหนดระยะเวลาและ
สิ้นสุดอายุสัญญาภายในสิ้นปี 2562 และ บน.1.2 ไม่ประสงค์ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว 
จึงแจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โมบาย ด าเนินการรื้อถอนตู้ โมบายและอุปกรณ์โ ทรคมนาคมที่
ชุมสายโทรศัพท์ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 



 

 

บจ.เอ ซี ที โมบาย ด าเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพ้ืนที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 

2.2) ด าเนินการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รื้อถอน มีรายละเอียดดังนี้ 

- ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 1/2562  โดยก าหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 เป็นขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ที่ล้าสมัย เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้และหมดความ
จ าเป็นในการใช้งานประเภทอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน 7 รายการ  ในราคาประเมิน 
122,825.96 บาท โดยมีผู้ชนะการประมูลในราคา 134,820.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปด
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)     

 

3) การด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้น าเสนอ

แผนธุรกิจไว้ 2 แผนคือ 
1) แผนธุรกิจ Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) & Mobile Virtual Network 

Operator (MVNO)  
2) แผนธุรกิจโครงการรถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือการขายและบริการ  
ทั้งนี้ แผนธุรกิจดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมหารือกับ บมจ.ทีโอที โดยในเบื้องต้นบริษัทได้รับ

ความเห็นชอบแผนธุรกิจจาก บมจ.ทีโอที เรียบร้อยแล้ว 
และเนื่องจาก บมจ.ทีโอที อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ท าให้แผนธุรกิจของบริษัท 

จ าเป็นต้องรอความชัดเจนจาก บมจ.ทีโอที ว่าจะสนับสนุนให้บริษัทขับเคลื่อนแผนธุรกิจดังกล่าวอย่างไร อีกทั้ง
บริษัทฯ จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจและพิจารณาถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ด้วย อาทิ
เช่นการขาดแคลนเงินทุนที่ต้องใช้จ่ายจริงและทุนส ารองที่มากเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ  การขาดแคลน
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (เช่น บุคลากรที่มีความรู้ด้านบัญชีและกฎหมาย)  

 
นอกจากนั้น กระทรวงการคลังได้มีประกาศ เรื่อง มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน) ปี 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการ 
ด าเนินงานและการลงทุน ระหว่าง บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และสนับสนุนให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินโดยเฉพาะจากการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน 

 
 
 
 



 
 
โดยการด าเนินการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 146 

บริษัทต้องแจ้งมติการควบรวมให้เจ้าหนี้ทราบ และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บจ.เอ ซี ที โมบาย ได้รับหนังสือ
จาก บมจ.ทีโอที เลขที่ ทีโอที รง./93 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งมติการควบรวมบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวกัน โดยระบุว่า “หนังสือฉบับนี้      
บมจ.ทีโอที ขอแจ้งมติการควบบริษัทให้ท่านทราบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หาก
ประสงค์จะคัดค้านการควบบริษัทดังกล่าว สามารถยื่นค าคัดค้านได้ ณ บมจ.ทีโอที ส านักงานใหญ่ เลขที่ 89/2  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในก าหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ การแจ้งมติการควบบริษัทเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด มิได้เป็นการยอมรับว่า  
บมจ.ทีโอที มีหนี้สินต่อท่านตามจ านวนที่ท่านได้กล่าวอ้าง หรือเป็นการที่ บมจ.ทีโอที ได้สละสิทธิในข้อโต้แย้งใดๆ 
ที่ บมจ.ทีโอที มีอยู่ต่อท่านแต่ประการใด” 
 

2. เหตุผลความจ าเป็น 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น    
ข้อ 28 (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา   

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการ        
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปทีี่ผ่าน  

3. ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

 

4. มติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 ระเบียบวาระท่ี 3 
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
........................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ

ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ 
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

1. สาระส าคัญ 

1.1 ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 ก าหนดให้การ
ประชุมสามัญประจ าปี จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28(3) เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุน และ
รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบดุล และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีที่ผ่านมา นั้น 

1.2 การประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1.3 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  

1.4 งานการเงินและบัญชีขอน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบ
บัญชี ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่จัดท าให้ สตง.ตรวจสอบ ดังนี้ 

 
1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้ 

                                                                                                                                    หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 
เพ่ิม (ลด) 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรัพย ์ 1,020.043 1,016.855 3.188 0.314 
   -สินทรัพย์หมุนเวียน 1,020.043 1,016.845 3.190 0.314 
   -สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 0.008 0.010 (0.002) (20.000) 
หนี้สิน 51.580 54.325 (2.745) (5.053) 
   -หนี้สินหมุนเวียน 51.580 54.325 (2.745) (5.053) 
   -หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.000 0.000 0.00 0.00 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 968.463 962.530 5.933 0.616 

 

 

 



 

2)  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงเปรียบเทียบกับปี    
ก่อนดังนี้ 

                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ม.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.61-ธ.ค.61 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้จากการด าเนินงาน 0.000 0.000 0.000 0.000 
รายได้อื่น 10.577 28.783 (18.206) (63.252) 
   รวมรายได้ 10.577 28.783 (18.206) (63.252) 
ต้นทุนการให้บริการ 0.000 178.901 (178.901) (100.000) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและด าเนินงาน 4.261 49.230 (44.969) (91.344) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า-อุปกรณ์ Initial Phase 0.000 162.350 (162.350) (100.000) 
ค่าใช้จ่ายอื่น 0.384 0.092 0.292 317.391 
   รวมค่าใช้จ่าย 4.645 390.573 (385.928) (98.810) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 5.932 (361.790) 367.722 101.639 
ต้นทุนทางการเงิน 0.000 0.000 0.000 0.000 
ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 5.932 (361.790) 367.722 101.639 
ภาษีเงินได ้ 0.000 0.000 0.000 0.00 
   ก าไรเบ็ดเสร็จ 5.932 (361.790) 367.722 101.639 

 
        (รายละเอียดตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินท่ีแนบมา)  

 

2. ข้อพิจารณา 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัท และการประชุมสามัญประจ าปี 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 (3) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งผ่านการรับรองและการให้ความเห็นจาก ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียบร้อยแล้ว 

   

3. ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

 

4. มติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 

 
 

 



 
 

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 ระเบียบวาระท่ี 4 
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
........................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

1. สาระส าคัญ 

  ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 ก าหนดให้การ
ประชุมสามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (4) พิจารณาอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล และจัดสรร
เงินส ารองตามกฎหมาย 

 

2. เหตุผลความจ าเป็น 

ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด มีผลก าไรสุทธิ จ านวน 5.932 
ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และ        
งดจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

 

3. ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือพิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

 

 

4. มติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 

 
 
 

 
 



 
 

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 ระเบียบวาระท่ี 5 
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
........................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  เรื่อง   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

1. สาระส าคัญ 

1) ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2554 เห็นชอบให้มีกรรมการบริษัท ไม่เกิน 11 (สิบเอ็ด) คน 
เนื่องจากเห็นว่าบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด มีธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก จึงเห็นชอบให้มีกรรมการไม่เกิน     
11 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวน 6 คน ดังนี้ 

  นายศุภชัย  ตั้งวรชัย  ประธานกรรมการ ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอท ี
  นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย กรรมการ  ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 
  นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ กรรมการ  ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล กรรมการ  ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอท ี
  นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล กรรมการ  ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอท ี
 นางช่อทิพย์  รื่นนาม กรรมการ ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที (ด ารงต าแหน่งแทน

นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ เนื่องจาก
เกษียณอายุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท
ด า เ นิ น กา รตามขั้ น ตอนการแต่ ง ตั้ ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

2) ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 3 กรรมการ ข้อ 16 ระบุว่า “ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้
ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญประจ าปี 2563 มีกรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังนี้  

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย กรรมการ        ผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง 
นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล กรรมการ ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที 
 
 
 
 



 

3) นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง  โดยกระทรวงการคลังเสนอเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว   

4) นางสมจิตต์  ธีระชุติกุล ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที  โดย บมจ.ทีโอที พิจารณาเสนอเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัทต่อไปจนกว่า บมจ.ทีโอที จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว   

5) คณะกรรมการบริษัท ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และตามแนวทางการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เพ่ือความโปร่งใส และมี Skill Matrix 
ตรงต่อความต้องการของรัฐวิสาหกิจ 

2. ประเด็นที่เสนอ 

  เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

3. มติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 ระเบียบวาระท่ี 5 
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
........................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  เรื่อง   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

1. สาระส าคัญ 

1.1 ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ก าหนดให้การประชุม
สามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (5) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเสนอท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  

1.2 การประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติดังนี้  ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บมจ.ทีโอที ถือหุ้นจ านวน 118,283,925 หุ้น เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริษัทตามที่เสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 48 รายรวมจ านวนหุ้น 6,000 หุ้น เห็นว่า ที่ผ่านมาบริษัท
น าเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ไม่มีค่าตอบแทน
รายเดือน จึงเห็นชอบอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ แต่ไม่เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน  

1.3 ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ระเบียบวาระ
ที่ 2.1 เรื่องพิจารณาทบทวนอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  ที่ประชุม
มีมติยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท ส าหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการยังคงใช้อัตราเดิม 

2. ข้อพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสม
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท 
และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืน กรรมการตรวจสอบ เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ดังนี้ 

 

 

 



 

 

2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างานอ่ืน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  ให้ได้รับอัตราเท่าเดิมเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเป็นราย
ครั้งเฉพาะที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนี้ 

- ประธานกรรมการ 7,500.- บาท 
- รองประธานกรรมการ 6,750.- บาท 
- กรรมการ  6,000.- บาท 
- เลขานุการ  1,500.- บาท 
- ผู้ช่วยเลขานุการ     750.- บาท 

 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เท่ากับ
เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้
ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจ านวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบ 

  

3. ประเด็นที่เสนอ 
  เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอ 
 

4. มติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารเสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 ระเบียบวาระท่ี 6 
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

วัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
........................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. สาระส าคัญ 

1.1 ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ก าหนดให้การประชุม
สามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (6) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. 2542 ก าหนดให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 

1.2 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) แจ้งให้ทราบว่า สตง.ขอความร่วมมือให้ บมจ.ทีโอที 
จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 แทน สตง. เพ่ือให้การสอบบัญชีของ บจ.เอ ซี ที โมบาย 
สอดคล้องกับแผนการจัดท างบการเงิน และสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินของ บมจ.ทีโอที จึงมีความเห็นว่า บจ.
เอ ซี ที โมบาย ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามมาตรา 1209 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้  
เห็นว่า บจ.เอ ซี ที โมบาย อยู่ระหว่างการชะลอกิจการ งบการเงินจึงไม่ซับซ้อน จ านวนรายการไม่มาก ประกอบ
กับผลการด าเนินงานไม่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยส าคัญในการจัดท างบการเงินรวมของ บมจ.ทีโอที หาก         
บจ.เอ ซี ที โมบาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นเอกชนก็สามารถก าหนดขอบเขตงานเพ่ือตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปีตามข้อกฎหมายโดยไม่ต้องสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

1.3 การแต่งตั้ง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 สิ้นสุดแล้ว และ 
สตง. ได้แจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. เนื่องจากบริษัทฯ มีงบการเงิน
ที่ไม่สลับซับซ้อน มีจ านวนรายการและความเคลื่อนไหวไม่มาก การจัดหาผู้สอบบัญชีเอกชนจะท าให้ค่าสอบบัญชี
ไม่สูงมาก และเป็นประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 

1.4 บจ.เอ ซี ที โมบาย ได้ด าเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาผลการ
ยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เสนอค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563 
เป็นจ านวนเงิน 58,000.- บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น าเสนอชื่อ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด ให้ สตง.
พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว 



 

 

2. ข้อพิจารณา 

เพ่ือให้การตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาก าหนด
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563  เป็นจ านวนเงิน 58,000.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

 

3. ประเด็นที่เสนอ 
  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
เอ ซี ที โมบาย จ ากัด และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อไป 
 
  

4. มติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
เขียนที่ ……………………………………………………………. 
วันที่……………เดือน………………………..พ.ศ…………… 

(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………สัญชาติ………….……………. 
อยู่บ้านเลขท่ี……………………………ถนน………………………..………………ต าบล/แขวง…………………………...…………… 
อ าเภอ/เขต…………………………………………..จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................................. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท........................................................... ..................................................... 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................ เสียง 
  หุ้นสามัญ.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................. เสียง 
  หุ้นปุริมสิทธิ์.......................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................. เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  (1).............................................................................. ......................อายุ....................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน............................................ต าบล/แขวง................... ............................. 
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์........................ 

  (2).....................................................................................................อายุ................. ..ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง.......................................... ...... 
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์........................ 

  (3).....................................................................................................อายุ................. ..ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน......................................... ...ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์........................ 
  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจ าปี 2563 ในวัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 
ชั้น 8 อาคาร 3 ส านักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอ านาจออกเสียงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

 

 

 

   

   

 

อากรแสตมป ์

 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท                    
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง
กรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้มอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเอง   
ทุกประการ 

 
      ลงชื่อ..............................................ผู้มอบฉันทะ  
            (............................................) 
      ลงชื่อ.............................................ผู้รับมอบฉันทะ 
            (...........................................) 

 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน
น้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ 

3. ในกรณีที่มีวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ
เพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ 

 
 
 

 

   

   

 

 

   

   

 

   

 



 
 

 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 
ACT MOBILE CO.,LTD. 

 
ข้าพเจ้า.................................................................... ................................. เลขทะเบียนหุ้น................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี............................................................................................................... .......................................... 
               ............................................................................................................................. ............................ 
 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม........................................หุ้น 

หมายเลขหุ้นตั้งแต่.........................................ถึง..........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าเอกสารชุดนี้มาด้วย *** 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

การประชุมสามัญประจ าปี 2563 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  

วัน อังคาร  ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3  ส านักงานใหญ่ บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ 

เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ข้าพเจ้า..................................................................................  เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ 

ของผู้ถือหุ้น บริษัทเอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................... 

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 

ลงชื่อ .............................................................ผู้เข้าประชุม 

                                                                              


