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เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  

ครั้งที่ 1/2564 
 

ประชุมในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  
 
 

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 
 

 

 
 

 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 
ACT MOBILE CO.,LTD. 
ทะเบียนเลขที่ 0105543068327 

หมายเหตุ : 
1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 09.00 น. 
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมดว้ย 
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เอกสารประกอบการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

 

 

แนวปฏิบัติส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

ด้วย บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม      
ทุกท่านจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้อย่างรัดกุมและกระชับ  เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด   
ของโรค ซึ่งอาจท าให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นส าคัญ ตามค าแนะน าและแนวทางของหน่วยงานภาครัฐ          
ที่มีอ านาจก ากับดูแล เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดประชุมและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทฯ จึงขอเรียน    
ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้ 

1. ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรอง
ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที่จัดประชุม นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่ผ่านการคัดกรอง จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์แทนสัญลักษณ์ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะติดสติกเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม  ทั้งนี้ ในกรณีตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะที่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือเดินทางไปหรือกลับจาก
ต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวเข้าร่วม
ประชุมและไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารที่จัดประชุม  

2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้า
มาภายในสถานที่จัดประชุมและตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม 

3. บริษัทฯ จัดบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ และไม่อนุญาตให้
น าเข้าไปรับประทานในห้องประชุม  
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เอกสารประกอบการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

 
 

สารบัญ                                                                                                                 

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564            หน้า 

 ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564     4 

 เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 1      5 
- เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 2      6 
- ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563               7-24 

 เอกสารเสนอที่ประชุมระเบียบวาระที่ 3                25-26 
- เร่ืองมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

เก่ียวกับกิจการของ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  

 หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                             27-28 
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 รายละเอียดเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                                    29 

 แบบฟอร์มลงทะเบียน                           30 
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เอกสารประกอบการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
วันอังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

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

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3 มติคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับกิจการของบริษัท 
เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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เอกสารประกอบการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

 

 
เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 
วันอังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1. เรื่อง ประธานกรรมการบริษัทแจ้งในที่ประชุม 

  

 

 

 

 

2. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
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เอกสารประกอบการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

 

 
เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 
วันอังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 

1. สาระส าคัญ 

 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่        
20 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการบริษัท ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่       
18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุม
สามัญประจ าปี 2563 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 
2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบส าเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

2. ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 

 

 

3. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
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เอกสารประกอบการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

 
 

(ร่าง) 
รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 

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

ณ ห้องประชุม 9 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   118,821,925 หุ้น 

(โดยนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ และ นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน     
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  มอบฉันทะให้ นางสาวลัดดา โภไคยวณิชกุล เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุม)  

2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 144 ราย           ถือหุ้นรวม                 18,000 หุ้น 

                รวมถือหุ้นทั้งสิ้น         118,839,925 หุ้น  
ผู้ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายศุภชัย  ตั้งวรชัย    ประธานกรรมการบริษัท   ประธานที่ประชุม 

2. นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย   กรรมการบริษัท 

3. นายเวทางค์  พ่วงทรัพย์   กรรมการบริษัท 

4. นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล   กรรมการบริษัท 

5. นางสมจิตต์  ธีระชุติกุล   กรรมการบริษัท 

6. นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์   เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ผู้ด าเนินการประชุม     

7. น.ส.สุดารัตน์  หนูช่วย    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

8. น.ส.เบญจมาภรณ์ จันทแก้ว   ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.  
 นายไพโรจน์  ลิขิตธนเศรษฐ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม 
จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุม ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,200,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท โดยมี บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) (บมจ. ทีโอที) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 118,821,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.018 เป็นผู้ถือหุ้น   
รายย่อยจ านวน 1,718,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.982 โดยเป็นของพนักงาน บมจ.ทีโอที จ านวน 1,101,875 หุ้น 
เป็นของ บมจ.กสท โทรคมนาคม จ านวน 32,700 หุ้น และเป็นของพนักงาน บมจ. กสท.โทรคมนาคม จ านวน 
43,500 หุ้น 
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ส าหรับการประชุมสามัญประจ าปี 2563 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น   
รวม 145 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นรวม 118,839,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.033 ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 31 เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอเริ่ม
การประชุมสามัญประจ าปี 2563 

 ก่อนเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์  ผู้ด าเนินการประชุม 
แนะน าคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามแก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกบัการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

1. นายศุภชัย ตั้งวรชัย  ประธานกรรมการบริษัท ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่สายงานการตลาดและบริหารงานกลาง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

2. นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย  กรรมการบริษัท ปัจจุบันด ารงต า แหน่ง รองอธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระหรวงการคลัง 

3. นายเวทางค์  พ่วงทรัพย์ กรรมการบริษัท ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล กรรมการบริษัท ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

5. นางสมจิตต์  ธีระชุติกุล กรรมการบริษัท ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ส านักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
 

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์  ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบ
วาระต่างๆ ขอแจ้งเรื่องการซักถามและตอบค าถามแต่ละระเบียบวาระดังนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่ต้องการ
สอบถามเพ่ิมเติมท่านสามารถยกมือเพ่ือสอบถามภายหลังสิ้นสุดการชี้แจงแต่ละระเบียบวาระการประชุม ส าหรับ
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 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 
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5. ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ท าเอกสารแสดงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท าบันทึกไว้เพ่ือการลงมติตามวาระแล้ว 

6. กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการลงคะแนนออกเสียงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิ์การออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ 
 

นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์  ผู้ด าเนินการประชุม เรียนเชิญ นายศุภชัย ตั้งวรชัย ประธาน
กรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจ าปี 2563 

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการ
ประชุมสามัญประจ าปี  2563 ของบริษัท เอ ซี ที  โมบาย จ ากัด ซึ่ งการประชุมในวันนี้มีความส าคัญ                 
ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น มาประกอบการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท      
ในปีต่อไป และขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม  ประธานฯ 
มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ลิขิตธนเศรษฐ์  ผู้ด าเนินการประชุม เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุ
ตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
ระเบียบวาระท่ี 2  รายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
ระเบยีบวาระท่ี 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 2562 เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2562
 ผู้ด าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ได้จัดท าร่างรายงาน
การประชุมสามัญประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เสร็จสิ้นแล้ว และได้น าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี
2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท าการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็น
การล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 และผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่
ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม 
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 ผู้ด าเนินการประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 โดยไมม่ีข้อแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 ผู้ด าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ข้อ 28 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ให้จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 ( 2) 
พิจารณารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ด าเนินการ
ประชุม เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พิจารณาและรับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ 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  และ บจ.เอ ซี ที โมบาย ยังคงจัดส่งหนังสือแจ้งให้ บมจ.ทีโอที ช าระค่าเช่า
อุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนมาโดยตลอด ซึ่งมีรายละเอียดค่าเช่าโครงข่าย
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 28 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 
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- 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 าเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน    
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 จ านวน 1,988,492.75.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้า
สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นการหักกลบลบหนี้ระหว่างดอกเบี้ยค้างรับกับค่าเช่าพ้ืนที่คลังพัสดุงามวงศ์วาน
และค่าภาษีโรงเรือน  

 
 

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 โมบายและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่
ชุมสายโทรศัพท์ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

บจ.เอ ซี ที โมบาย ด าเนินการรื้อย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และส่งมอบคืนพ้ืนที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
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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 126,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 8,820.- บาท 
เป็นจ านวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วทั้งสิ้น 134,820.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน)  

 

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  
 
เนื่องจาก 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 
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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” 
 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการใด
หรือไม ่โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :  แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ข้อมูลตารางของการด าเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด กับ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอให้แก้ไขตารางในช่องดอกเบี้ยรับ (ค่าเช่าค้างช าระ) จาก ม.ค. 58 – ธ.ค. 62 
เป็น ณ ธ.ค. 62 เนื่องจากเป็นดอกเบี้ยรับสิ้นสุดปี 2562 หรือขอให้ตัดตารางในหน้า 5 ออก 

 2. การด าเนินการจัดท าแผนธุรกิจของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ที่ระบุว่า  “คณะกรรมการ
บริษัทได้ร่วมหารือกับ บมจ.ทีโอที โดยในเบื้องต้นบริษัทได้รับความเห็นชอบแผนธุรกิจจาก บมจ.ทีโอที เรียบร้อย
แล้ว” นั้น ควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ         
ที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บมจ.ทีโอที นอกจากนี้ บมจ.ทีโอที ขอแจ้งให้ทราบว่า บมจ.ทีโอที อยู่ระหว่าง
รวบรวมบทวิเคราะห์ ความเห็นจากผู้แทนของ บมจ.ทีโอที ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท เอ ซี ที      
โมบาย เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ต่อไป 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย :  แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการประชุมควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการ
ประชุม 

2. การด าเนินการทวงถามค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ค้างช าระ ในส่วนของหมายเหตุ 
ของตารางปี 2562 ขอให้ปรับแก้ข้อความให้ถูกต้องตรงกัน จากวันที่ 2 มีนาคม 2562 ปรับเป็นวันที่ 28 มีนาคม 
2562 

3. การรายงานการขายทอดตลาดอุปกรณ์โครงข่ายฯ ที่รื้อถอน บริษัทฯ ควรจ าแนกแยก
ประเภทข้อมูลให้ละเอียดและชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอ่านแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน 
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ประธานที่ประชุม :  แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะปรับแก้ข้อมูลตามข้อพิจารณาของที่ประชุม ทั้งนี้   
ในส่วนของแนวทางทางการบริหารจัดการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ต้องรอผลการพิจารณาของ บมจ.ทีโอที
ก่อนและจะน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือร่วมกันพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสัยหรือมี
ค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม ่

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชุม จึง
แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา   

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 รับทราบ และให้ด าเนินการตามข้อพิจารณาของที่ประชุมต่อไป 
 

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  

 ผู้ด าเนินรายการ น าเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562 ต่อที่
ประชุม ดังนี้  

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562 ในการรายงานงบการเงินบริษัท 
จะบรรจุรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เป็นรายงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการรายงาน ผู้ถือหุ้น
สามารถดูได้จากรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเอกสารชุดที่จัดส่งไปพร้อมกับระเบียบวาระการประชุม สามัญ
ประจ าปี 2563 การรายงานในส่วนของสาระ งบการเงินจะประกอบด้วย งบดุล คืองบแสดงฐานะการเงิน และ  
งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และมีหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ในส่วนที่จะรายงานสาระส าคัญ คือ งบดุล กับ งบก าไรขาดทุน 
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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 1,020.035 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 

 

 งบดุล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นการเปรียบเทียบ 2 ปี 2562 กับ 
2561 หลักของงบแสดงฐานะการเงิน จะมีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สินบวกทุน  ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
จะต้องเท่ากัน ในปี 2562 มูลค่าอยู่ที่ 1,020 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่าอยู่ที่ 
1,020 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะเท่ากันโดยหลัก  

 รายละเอียดของทรัพย์สิน ก็จะแบ่งเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนกับทรัพย์สินไม่หมุนเวียน  

*ในส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนจะมีรายการดังนี้ 

  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13 ล้านบาทเศษ เมื่อเทียบกับปี 61 จะลดลง ซึ่งทาง
ผู้บริหารของ บจ. เอ ซี ที โมบาย ก็พยายามบริหารเงินในวงเงินอยู่ในเรื่องของ Cash Flow เพราะถ้าเกินไป  
มากไปก็จะน าไปฝากประจ าเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยกลับมา  

 - เงินลงทุนชั่วคราวในปี 62 มี 215 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 61 อยู่ที่ 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งเกิด
จากได้มีการน าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดย้ายมาฝากประจ าระยะยาวเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้รับดอกเบี้ยกลับมา 

 - ลูกหนี้การค้า 776 ล้านบาทเศษ เท่ากับจากปี 61 ซึ่งในปี  2562 บริษัทไม่ได้รับช าระหรือ   
หักกลับลบหนี้จาก บมจ.ทีโอที  

 - ลูกหนี้สรรพากร 4.01 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้นจากปี 61 อยู่ 1.37 ล้านบาทเศษ ซึ่งส่วนใหญ่
เกดิจากภาษีซื้อที่เกิดจากการจ้างรื้อถอนทรัพย์สิน และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี
2561 และ ภ.พ.30 ขอคืนแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสรรพากรต่อไป 

 - ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 0.02 ล้านบาทเศษ ลดลงจากปี 61 อยู่ 1.37 ล้านบาทเศษซึ่ง   
เกิดจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่มาจากจ้างรื้อถอนทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2561 ในเดือน 
พ.ค. ปี 2562 แล้ว อยู่ระหว่างรอการเรียกเข้าตรวจสอบของสรรพากรต่อไป 
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 - สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 10.14 ล้านบาทเศษ เพ่ิมขึ้นจากปี 61 อยู่ 5.68 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยค้างรับ - ธนาคาร , ดอกเบี้ยค้างรับ - ค่าเช่าค้างช าระค่าเช่าโครงข่าย  
 

*ในส่วนของทรัพย์สินไม่หมุนเวียน 

 - ทรัพย์สินอุปกรณ์โครงข่าย 3G 0.010 ล้านบาท ลดลงจากปี 61 อยู่ 0.002 ล้านบาท
เนื่องจากเกิดการคิดค่าเสื่อมของอุปกรณ์ส านักงาน 
 

*ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีรายการดังนี้  

 - หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 51.58 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 หน้า 11 จะเป็น ภาษีขายรอโอน คือเมื่อบริษัทคิดค่าเช่ากับ ทีโอที ออกบิล
ก็จะต้องคิดภาษีขายอยู่ที่ 50.82 ล้าน มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.14 ล้าน เงินประกันสัญญา 0.73 ล้าน เงินปันผล  
ค้างจ่าย 0.55 ล้าน  

 - ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 1,200 ล้าน
บาท และจะมีก าไรสะสมซึ่งจัดสรรแล้ว รวมในส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 968 ล้าน บวกกับหนี้สิน 52 ล้าน รวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,020 ล้านบาทเศษ 

 ส่วนที่ส าคัญอีกอันที่ประกอบงบการเงินคือ งบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด         
31 ธันวาคม 2562 แสดงเปรียบเทียบกับปีก่อน แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

                                                                                                                                  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) 
   รวมรายได ้ 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 าไรก่อนภาษีเงินได ้ 5.932 (361.790) 367.722 101.639 
ภาษีเงินได ้ 0.000 0.000 0.000 0.00 
   ก าไรเบด็เสร็จ 5.932 (361.790) 367.722 101.639 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เป็นงบก าไรขาดทุน
ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

 * รายได้ค่าเช่าโครงข่ายไม่มีเนื่องจาก บมจ.ทีโอที ได้ยกเลิกเช่าโครงข่ายไปเมื่อเดือน ธ.ค. 60 
ท าให้รายได้บริษัทลดลง 

 * รายได้อ่ืนจะประกอบด้วย ตามหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 12 เป็นเรื่องดอกเบี้ยที่บริษัท      
น าเงินไปฝากธนาคาร 3.19 ล้านบาทเศษ และดอกเบี้ยรับ-จากค่าเช่าค้างช าระ 7.26 ล้านบาทเศษ รายได้จาก
การขายอุปกรณ์โครงข่าย 2G 0.13 ล้านบาทเศษ และรายได้อ่ืนๆที่เกิดจากเปิดประมูลขายสินทรัพย์ และจากการ
ด าเนินงานปกต ิ
 

*ในส่วนค่าใช้จ่ายจะมีรายการดังนี้  

 - ต้นทุนการให้บริการซึ่งเป็นเรื่องของค่าเสื่อมของอุปกรณ์โครงข่ายอยู่ที่ - ล้านบาทเศษ 
เนื่องจากได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจ านวนแล้วเมื่อปี 2561 

 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารและด าเนินงาน ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 14 อยู่ที่ 4.26 ล้านบาทเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น 0.38 ล้านบาทเศษ 

 - รวมค่าใช้จ่าย 4.65 ล้านบาทเศษ เมื่อน าค่าใช้จ่ายไปหักจากรายได้ 10.58 ล้านบาทเศษ จะ
ได้เป็นก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 5.93 ล้านบาทเศษ  

 * ส าหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายงาน     
ผู้สอบบัญชี จึงขอรายงานส่วนสาระส าคัญในเรื่องของงบการเงินคือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 
เพ่ือแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามประการ
ใดหรือไม ่โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :  แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ตารางงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่แสดงในเอกสาร
ประกอบการประชุมในรายการ สินทรัพย์ (สินทรัพย์หมุนเวียน) ของบริษัทใส่ตัวเลขไม่ตรงกับรายงานของผู้สอบ
บัญชี ขอให้ปรับปรุงแก้ไข จากเดิม 1,020.043 ปรับเป็น 1,020.035 

2. ขอให้ บจ.เอ ซี ที โมบาย ชี้แจงในส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ สตง. แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 นโยบายการบัญชีที่
ส าคัญ ข้อ 3.10 ผลประโยชน์พนักงาน บริษัทมีภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ แต่บริษัทไม่ได้
รับรู้รายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
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 กรรมการบริษัท : ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงาน ในงบการเงินปี 2562  ซึ่ง สตง. ให้ปฏิบัติตามมาตราฐานโดยให้ตั้งประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) เมื่อเทียบกับงบการเงินปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการ
ตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2562 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงานเป็นจ านวนเงิน 1,149,960.- บาท โดยค านวณตามอายุงานของพนักงานเมื่อเลิกจ้าง และปี 2563 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละประมาณ 200,000.- บาท 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสัยหรือมี
ค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม ่

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสัยหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุม ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ และให้ด าเนินการตามข้อพิจารณาของที่ประชุมต่อไป 

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 

 ผู้ด าเนินการประชุม น าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้  

 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 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีถือหุ้นท่าน
ใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 มีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และงดจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
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ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท 

 ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้  

  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.ทีโอที 
  นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย กรรมการ  ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 
  นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ กรรมการ   ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 
  นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล  กรรมการ  ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที 
  นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล  กรรมการ  ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที 
  นางช่อทิพย์  รื่นนาม กรรมการ ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที (ด ารง

ต าแหน่งแทนนายอภิรักษ์ ปรีชญ
สมบูรณ์ เนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่ง
ข ณ ะ นี้ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษั ท
ด าเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

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 2563 มีกรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งเมื่อถึงคราวออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังนี้  

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

 - นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง  โดยกระทรวงการคลังเสนอเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว   
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 - นางสมจิตต์  ธีระชุติกุล ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที  โดย บมจ.ทีโอที พิจารณาเสนอเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัทต่อไปจนกว่า บมจ.ทีโอที จะแจ้งการเปลี่ยนแปลง และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว   

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

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีถือหุ้นท่านใดมี
ข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งแทนกรรมการที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนว
ทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่ง
ตามวาระประจ าปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามแนวทางการ
แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง  
และนางสมจิตต์  ธีระชุติกุล ผู้แทนจาก บมจ.ทีโอที   
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

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

1.1 ตามข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ก าหนดให้
การประชุมสามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (5) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยเสนอท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  

1.2 การประชุมสามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติดังนี้  ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ บมจ.ทีโอที ถือหุ้นจ านวน 118,283,925 หุ้น เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัทตามท่ีเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 48 รายรวมจ านวนหุ้น 6,000 หุ้น เห็นว่า ที่ผ่านมา
บริษัทน าเสนออัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ไม่มี
ค่าตอบแทนรายเดือน จึงเห็นชอบอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ แต่ไม่เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 
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ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ระเบียบ
วาระที่ 2.1 เรื่องพิจารณาทบทวนอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด     
ที่ประชุมมีมติยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัท ส าหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการยังคงใช้อัตรา
เดิมเพ่ือให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่       
24 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เหมาะสม
และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการน าเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  ให้ได้รับอัตราเท่าเดิม
เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเป็นรายครั้งเฉพาะที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนี้ 

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

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :  แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุม ข้อ 2.2 ที่บริษัทจัดท าเพ่ือน าเสนอค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เท่ากับเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีการประชุมหรือไม่ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนจ านวนกึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบนั้น เห็นว่า เนื่องจาก ในปี 2563 เหลือ
ระยะเวลาอีกเพียงประมาณ 2 เดือน และปัจจุบัน บจ.เอ ซี ที โมบาย ยังไม่มีกรรมการตรวจสอบ จึงไม่ควร
ก าหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ แต่ในภายหลังหากมีกรรมการตรวจสอบก็ควรก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท  

2. ส าหรับประเด็นที่เสนอที่ระบุว่า “เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน” ควรตัด
ข้อความดังกล่าวออกเนื่องจากบริษัทจัดพิมพ์คลาดเคลื่อน 
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 ผู้ด าเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสัยหรือมี
ค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม ่

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสัยหรือมีค าแนะน าเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุม ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประจ าปี 2563   

 

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทตามท่ีเสนอ และให้ด าเนินการตาม
ข้อพิจารณาของที่ประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ผู้ด าเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้  

1.1 ข้อบังคับบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด หมวด 4 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ก าหนดให้การ
ประชุมสามัญประจ าปี จัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ โดยข้อ 28 (6) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ส 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 จึงมีความเห็น
ว่า บจ.เอ ซี ที โมบาย ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามมาตรา 1209 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ทั้งนี้ เห็นว่า บจ.เอ ซี ที โมบาย อยู่ระหว่างการชะลอกิจการ งบการเงินจึงไม่ซับซ้อน จ านวนรายการไม่มาก 
ประกอบกับผลการด าเนินงานไม่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยส าคัญในการจัดท างบการเงินรวมของ บมจ.ทีโอที    
หาก บจ.เอ ซี ที โมบาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นเอกชนก็สามารถก าหนดขอบเขตงานเพ่ือตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปีตามข้อกฎหมายโดยไม่ต้องสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

1.3 การแต่งตั้ง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 สิ้นสุด
แล้ว และ สตง. ได้แจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. เนื่องจากบริษัทฯ    
มีงบการเงินที่ไม่สลับซับซ้อน มีจ านวนรายการและความเคลื่อนไหวไม่มาก การจัดหาผู้สอบบัญชีเอกชนจะท าให้
ค่าสอบบัญชีไม่สูงมาก และเป็นประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ บุคคลภายนอกที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี
จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ สตง. ให้ความเห็นชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 
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1.4 บจ.เอ ซี ที โมบาย ได้ด าเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 
2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกตาม
เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เสนอค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 58,000.- บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น าเสนอชื่อ บริษัท ส านักงาน
สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด ให้ สตง.พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว 

 เพ่ือให้การตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด เป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร  
ให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี   
และพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 58,000.- บาท (ห้าหมื่น 
แปดพันบาทถ้วน) 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อย :  แสดงความคิดเห็น เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้  การด าเนินการจัดหา
บุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทน สตง. ควรชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยว่าด าเนินการด้วยวิธีใด      
มีบริษัทใดบ้างที่ยื่นเสนอประกวดราคา ฯลฯ 

 กรรมการบริษัท : ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ เนื่องจาก บจ.เอ ซี ที โมบาย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ       
ได้ด าเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีบริษัทยื่นเสนอราคาจ านวน 3 บริษัท และบริษัทที่ได้รับ
คัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ได้แก่ บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด  ทั้งนี้ ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สตง.เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามหรือข้อสงสัยหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชุม ขอให้ที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีงบการเงินปี 2563   

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
และอนุมัตคิ่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 58,000.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) และให้ด าเนินการตามข้อพิจารณาของที่ประชุมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอ่ืนที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมี   
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้  ตามที่กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที และ 
บมจ.กสท โทรคมนาคม ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและการลงทุน      
บจ. เอ ซี ที  โมบาย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ทีโอที ปัจจุบันไม่มีรายได้จากการด าเนินงานและยังไม่มีแผน
ธุรกิจที่ชัดเจนเป็นกรอบไว้ย่อมส่งผลเสียหายต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจจะต้องพิจารณาเลิกกิจการ
และคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ือพิจารณา ผู้ด าเนินการประชุม เชิญ
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

 นายศุภชัย  ตั้งวรชัย ประธานกรรมการ : ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

          
  

(นายศุภชัย  ตั้งวรชัย) 

ประธานที่ประชุม บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 
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เอกสารเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
........................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ า กัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับกิจการของ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

1. สาระส าคัญ 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากัด (มหาชน) (หรือ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขณะนั้น) ได้มี
หนังสือถึงบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพ่ือแจ้งการเลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที      
โมบาย จ ากัด  ตามที่มติคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2563  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2563  เห็นชอบให้เลิกกิจการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด และขอให้ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ด าเนินการจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือทราบมติการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ บมจ.ทีโอที จะได้ด าเนินการน าเสนอ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้เลิกกิจการบริษัท        
เอ ซี ที โมบาย จ ากัด ต่อไป 

 
2. ข้อมูลประกอบ 

1. สรุปข้อมูลบริษัท 

 บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด (บจ.เอ ซึ ที โมบาย) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 ด าเนินธุรกิจให้เช่า
อุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 1900 MHz  แก่ บมจ.ทีโอที  และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560  
บมจ.ทีโอที ได้สิ้นสุดการเช่าอุปกรณ์โครงข่ายฯ ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2561 บจ.เอ ซี ที โมบาย ไม่มีรายได้จากการ
ด าเนินธุรกิจหลัก มีเพียงรายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยรับ ปัจจุบันมีโครงสร้างหุ้น 120,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 
10.- บาท)  

2. การด าเนินงานเพื่อเลิกกิจการบริษัท   

2.1  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ หลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนและ
ก ากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ประกอบกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ าหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ.
2504 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีการเลิกกิจการบริษัท) 
สรุปเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้  
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1) คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที  เห็นชอบให้เลิกกิจการ 

2) บมจ. ทีโอที  แจ้งให้ บจ. เอ ซี ที โมบาย  จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้รับทราบมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ   

3) บจ. เอ ซี ที โมบาย แจ้ง บมจ.ทีโอที  เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้เลิกกิจการ บจ. เอ ซี ที โมบาย  

4) บมจ. ทีโอที  น าเสนอกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิ จและสังคม เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เลิกกิจการ บจ. เอ ซี ที โมบาย 

5) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บจ. เอ ซี ที โมบาย 

6) บมจ.ทีโอที แจ้งให้ บจ.เอ ซี ที โมบาย  เพ่ือจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
ลงมติพิเศษเลิกกิจการ และแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี  

2.2   ด าเนินงานตามระเบียบ/ข้อก าหนดของหน่วยงานรัฐ ที่เก่ียวข้องคือ  

1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  
- จดทะเบียนเลิกบริษัท /จัดท างบการเงิน ณ วันเลิกกิจการและส่งให้ผู้ตรวจสอบ

บัญชีรับรอง /จดทะเบียนเสร็จช าระบัญชี 

2) กรมสรรพากร    
- แจ้งปิดบริษัท ภายใน 15 วัน /ยื่น ภ.ง.ด.50 ของงบที่เลิกบริษัท /คืนใบ ภ.พ. 20 

ตัวจริง 

3) ส านักงานประกันสังคม 
- แจ้งเลิกกิจการ 

 
3. ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือโปรดทราบมติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับกิจการของ 
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 

 

 

4. มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 
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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.................. ..ป ี

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...................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน............................................ต าบล/แขวง................... ............................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์........................ 
  คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 
อาคาร 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอ านาจออกเสียงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 
 

 

 

 

อากรแสตมป ์
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 ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2563 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3 มติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับ

กิจการของ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (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 
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เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ
เอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มี
ลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควรได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2564 

• การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
- ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงเพ่ือ

ลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแกไ้ขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
• การมอบฉันทะ 

-  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 

-   เพ่ือความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯก่อนวันประชุมล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลงข้อความที่ส าคัญ 
ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

•  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ 
•  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี

ผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
•  ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ

เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 
(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

•  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

•  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่ง
ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

•   ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 
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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 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ ากัด  

วันอังคาร  ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

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

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

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 

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

                                                                              


