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ประกอบการพิจารณาในวาระที� 7  พิจารณาและอนุมตัิแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทน  

1. รายนามผูส้อบบญัชี 

    ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29. ซึ�ง
กาํหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั5งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ซึ�งในการแต่งตั5งสามารถ
แต่งตั5งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้    นอกจากนี5 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์� กจ.
39/2548 เรื�องหลกัเกณฑ ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทที�ออกหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที� 20) กาํหนดใหบ้ริษัทจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี  หากผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวปฏบิติัหน้าที�มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  โดยการหมุนเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนบริษัทผูส้อบบญัชี
แห่งใหม่  บริษัทสามารถแต่งตั5งผูส้อบบญัชีรายอื�น ๆ ในสาํนักงานตรวจสอบบญัชีนั5นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้ 

 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา   :  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  , ประสบการณแ์ละความเชี�ยวชาญในระดบั
มาตรฐาน และผลการปฏบิติังานในปีที�ผ่านมา 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอแต่งตั5งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
3 ท่าน จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มีผลการปฏบิติังานเป็นที�น่าพอใจ มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์
ตรวจสอบ MFEC และบริษัทในเครือ 9 ปี ตั5งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา  และมีคุณสมบติัไม่ขดัต่อหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีของบริษัทดงันี5  

รายนาม   เลขที�ใบอนุญาต  จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทั 
1. นายธนะวุฒิ  พิบลูยส์วสัดิO 6699 1    ปี 

หรือ   2. นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง 7517    -    ปี 
หรือ      3. นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิO       4752    -    ปี 

หมายเหตุ  1.  ความสมัพนัธแ์ละส่วนไดเ้สีย – บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั และผูส้อบบญัชีที�เสนอแต่งตั5งเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัทหรือบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว     ในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏบิติัหน้าที�อยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด    

2. การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี - ในปี 2559 ที�ผ่านมา ดว้ยนางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที� 6838 ไดป้ฏบิติัหน้าที�ครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  บริษัทสอบบญัชี ธรรมนิติ จาํกดั 
จึงไดเ้สนอรายชื�อผูส้อบบญัชีท่านใหม่เพื�อหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นไปตามประกาศฯ แลว้ 

3. เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ย จาํนวน 13 บริษัทประกอบดว้ย 
3.1   บริษัท แอดวานซ ์อินเทลลิเจนซ ์โมเดิรน์นิตี5  จาํกดั   
3.2   บริษัท โมเดอรฟ์อรม์ อินทิเกรชั �น เซอรว์สิเซส จาํกดั  
3.3   บริษัท เอ็ม ไอ เอส เอาทซ์อรส์ซิ�ง จาํกดั    
3.4   บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั �น จาํกดั           

 3.5   บริษัท โมทีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)    
3.6   กลุ่มบริษัทในเครือ ซอฟตส์แควร ์กรุ๊ป 7 บริษัท  

3.6.1 บริษัท ซอฟตส์แควร ์1999 จาํกดั  
3.6.2 บริษัท ขอนแก่น ซอฟตเ์ทค จาํกดั  
3.6.3 บริษัท ซอฟตพ์ลสั เทคโนโลย ีจาํกดั  
3.6.4 บริษัท ซอฟตโ์ปรเฟสชั �นแนล จาํกดั  
3.6.5 บริษัท สามหมอก ซอฟตแ์วร ์จาํกดั  
3.6.6 บริษัท เคซอฟต ์คอนซลัติ5 ง จาํกดั  
3.6.7 บริษัท ฮ่องสอน ซอฟตแ์วร ์จาํกดั 

3.7   บริษัท เพลยท์อเรียม โซลชูนัส ์จาํกดั  
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2. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา   :  แนวโน้มการเติบโตของบริษัท  ระดบัความเสี�ยงของธุรกิจและรายงานทางการ
เงินที�ซบัซอ้นมากขึ5 น รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าบริการของสาํนักงานตรวจสอบบญัชีอื�น ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนั 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัปรบัเพิ�มอตัราค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี  2560   รวมในอตัรารอ้ยละ 9        จากอตัราค่าตอบแทน
ผูต้รวจสอบบญัชีปีก่อน    เนื�องจากแนวโน้มการเติบโต, ระดบัความเสี�ยงของธุรกิจ, การตรวจสอบและการรายงานทาง
การเงินที�ซบัซอ้นมากขึ5 น รวมเป็นอตัราค่าตอบแทนผูบ้ญัชีทั5งสิ5 น 1,390,000 บาท      

รายละเอียดขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนผูบ้ญัชี ปี 2558 – 2560 

       รายการ เพิ�มขึ5 น  ปี 2560  

(ปีที�เสนอ) 

ปี 2559  ปี 2558 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

• ค่าบริการตรวจสอบบญัชีและค่าบริการ
จดัทาํงบการเงินรวม 

 

• ค่าบริการตรวจสอบรายได ้BOI 
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รวมอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 120,000 9   1,390,000     1,270,000     1,230,000 

หมายเหต ุ *อตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นอตัราค่าบริการซึ�งรวมค่าบริการตรวจสอบรายได ้BOI 

 1. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558-2559 ปรบัเพิ�มเป็นเงิน 1,230,000 บาท  
  1.1  คงอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 2 ปี  

 1.2  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558  ปรบัเพิ�ม 127,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11 จากอตัรา
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 ทั5งนี5 ในปี 2558 ไม่มีค่าบริการตรวจสอบรายได ้ BOI 
เนื�องจากระยะเวลาซึ�งไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเดิมไดสิ้5 นสุดลง  และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการยื�น
ขอรบัการส่งเสริมการลงทุนใหม่ 

2. เสนอปรบัเพิ�มอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560-2561 ปรบัเพิ�มเป็นเงิน 1,390,000 บาท  
 2.1  คงอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 2 ปี 
 2.2  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560  ปรบัเพิ�ม 120,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9 จากอตัรา 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559     (ผูต้รวจสอบบญัชีเสนอเพิ�มอตัราค่าบริการตรวจสอบ
และจดัทาํงบการเงินรวม เป็นเงิน 100,000 บาท และเพิ�มอตัราค่าบริการตรวจสอบรายได ้BOI 
เป็นเงิน 20,000 บาท) 

2.3 ในปี 2559  บริษัทฯ ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI )  

 




