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ประกอบการพิจารณาในวาระที 8  พิจารณาและอนุมตัิแตง่ตังผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทน  

รายนามผูส้อบบญัชีและรายละเอียดค่าสอบบญัชี 

    เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ . ซึงกาํหนดใหที้
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้แต่งตังผูส้อบบญัชี  และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอทีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครังที 2/2559  แต่งตังผูส้อบบญัชี
จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซึงมีประสบการณแ์ละความเชียวชาญในระดบัมาตรฐาน เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทและใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงขา้งตน้มีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทั 
ดงัมีรายนามดงัต่อไปนี  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 

รายนาม   เลขทีใบอนุญาต  จาํนวนปีทีเป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั 
1. นายธนะวุฒิ  พิบลูยส์วสัดิ 6699               -   ปี 

หรือ   2. นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง 7517    -  ปี 

หรือ      3. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ       4752    -  ปี 

นอกจากนี สาํนักสอบบญัชี ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ย  จาํนวน 13 บริษัท ประกอบดว้ย 
1. บริษัท พรอมทน์าว จาํกดั     
2. บริษัท แอดวา้นซ ์อินเทลลิเจน้ท ์โมเดิรน์นิตี  จาํกดั   
3. บริษัท โมเดอรฟ์อรม์ อนิทิเกรชั น เซอรว์ิสเซส จาํกดั  
4. บริษัท เอ็ม ไอ เอส เอาทซ์อรส์ซิง จาํกดั    
5. บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั น จาํกดั           
6. บริษทั โมทีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)    
7. บริษัท ซอฟตส์แควร ์ จาํกดั  
8. บริษัท ขอนแก่น ซอฟตเ์ทค จาํกดั  
9. บริษัท ซอฟตพ์ลสั เทคโนโลย ีจาํกดั  
10. บริษัท ซอฟตโ์ปรเฟสชั นแนล จาํกดั  
11. บริษัท สามหมอก ซอฟตแ์วร ์จาํกดั  
12. บริษัท เคซอฟต ์คอนซลัติ ง จาํกดั  
13. บริษัท ฮ่องสอน ซอฟตแ์วร ์จาํกดั  

ความสมัพนัธ ์- ส่วนไดเ้สีย 
โดยที บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั และผูส้อบบญัชีทีเสนอแต่งตังเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย    ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูที้เกียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏบิติัหน้าทีอยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด    
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2559 เห็นควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี
ประจาํปี 2559 รวมทังสิ น  1,270,000 บาท  ซึงประกอบดว้ย 

ค่าบริการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการจดัทาํงบการเงินรวม     เป็นเงินจาํนวน  1,230,000    บาท  
ค่าตรวจสอบรายได ้BOI  เป็นเงินจาํนวน     40,000     บาท  
         รวมเป็นค่าตรวจสอบบญัชีทังสิ นเป็นเงินจาํนวน   1, 270,000    บาท 

หมายเหตุ เสนอคงอตัราค่าบริการตรวจสอบบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) เท่ากบัปีก่อน 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนตรวจสอบบญัชี ปี 2556 – 2558 

       รายการ เพิมขึ น  

รอ้ยละ 

ปี 2559  

(ปีทีเสนอ) 

ปี 2558  ปี 2557 

• ค่าบริการตรวจสอบสอบบญัชีและค่าบริการจดัทาํ 

งบการเงินรวม 

 

• ค่าบริการตรวจสอบรายได ้BOI 
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รวม     1,270,000      1,230,000     1,143,000 

 
ความเห็นทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที2/2559 เมือวนัที 15 มีนาคม 2559  ทีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏบิติัหน้าทีของผูส้อบบญัชีรวมทังประเมิน
ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี ตลอดจนคุณสมบติัตามหลกัเกณฑที์กาํหนดแลว้  ซึงอตัราดงักล่าวไดมี้การพิจารณา
เปรียบเทียบอตัรากบัสาํนักงานตรวจสอบบญัชีอืนๆแลว้เป็นอตัราทีเหมาะสม  จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตังผูส้อบบญัชี
จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั จาํนวน  ราย ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
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