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ท่ี บง.006/2560 
      วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 38 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 
  2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูป CD-ROM ซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 

                งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 3. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทั 
                ท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 5. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
     จากผูถื้อหุน้ 
 6. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม และระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
 8. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 39 ใน วนั
องัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธันวาคม 
2559 ถึง วนัท่ี 16 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงไดก้ าหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 
ดงัน้ี 

1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่38 เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ได้มีการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.paf-group.com ภายใน 14 วนั นบั
แต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้และส่งใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

http://www.paf-group.com/
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้ง สมควร
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2559 ไดป้รากฏในรายงานประจ าปี 2559 ท่ีไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แลว้นั้น ไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบ 

3. พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  งบการเงินดงักล่าว ไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยงบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ในปี 2559 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
                                                                                                                                      (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
สินทรัพยร์วม 761 635 
หน้ีสินรวม 276 215 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 485 420 
รายไดร้วม 908 53 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 242 73 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.45 0.14 
  

         โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
        ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติั 

4. พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  บริษทัฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทั และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั ในปี 2559 
บริษทัมีก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  73  ลา้นบาท ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  131  ลา้นบาท 
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาเห็นความจ าเป็นของการส ารองเงินสดบางส่วน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
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บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี   

1. เสนอตั้งส ารองตามกฎหมาย ในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี เป็นเงิน 3,656,630.00 บาท  
2. เสนอจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.0222 บาท เป็นเงิน 11,988,000 บาท   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการ
จดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี   
1. ตั้งส ารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 เป็นเงิน 

3,656,630.00 บาท  
2. จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.0222 บาท เป็นเงิน 11,988,000 บาท แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมี

สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และ ก าหนดจ่ายใน
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล มีดงัน้ี  

                      (งบการเงินเฉพาะกจิการ) 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล หน่วย ปี 2560 เสนอจ่าย ปี 2559 จ่าย 
เงินปันผลหุน้ละ (บาท/หุน้) 0.0222 0.0204 
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 11,988,000 11,016,000 
อตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 16.39% 5.88% 

 

5. พจิารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 22  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง 
ใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3  และกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 คน คือ 

1. นายสุจริต          ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์       มีเพียร  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายสุรัตน์                      วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :    กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ได ้  
ผา่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั ยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม
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คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีได้รับการเสนอช่ือ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ
บริษทัท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์  และความเหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ 
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา 
รวมทั้ง มีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการบริษทัท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านน้ี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง (ประวติั
ของบุคคลท่ีเสนอเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย ล าดบัท่ี 3) 

6. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 33 ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์น
อ่ืนใด ให้แก่กรรมการบริษทั เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ี
กรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายไปเป็นเงินทั้งส้ิน 
3,922,500 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นค่าเบ้ียประชุม จ านวนเงิน 305,000 บาท ค่าตอบแทน
ประจ าปี จ  านวนเงิน 3,500,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบ้ียประชุม จ านวนเงิน 
117,500 บาท  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการด าเนินงาน วงเงิน
ค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีท่ีผ่านมา รวมถึงอ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผดิชอบ จึงเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจดัสรร ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัการท า
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

(1) กรรมการบริษทั 
           - ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม) 
  
 
 
 
           - ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน 
 

 ปี 2560 ปี 2559 
ประธาน 5,000  บาท/คร้ัง 5,000  บาท/คร้ัง 
กรรมการ 5,000  บาท/คร้ัง 5,000  บาท/คร้ัง 
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                   (2)        กรรมการตรวจสอบ   
- ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส 

   
 

 
 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของ
บริษทั  การก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจาก
ปัจจุบนั บริษัทฯยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

- ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น ก าหนดให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและให้ใช้จนกว่ามีการ
เปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 50 และ ขอ้ 51 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่
เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษทั ผูส้อบบญัชีนั้นให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ ผูส้อบบญัชี
ของบริษทัในปี 2559  คือ  1.นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501  และ/หรือ 2.
นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853  และ/หรือ 3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313  แห่งบริษทั ส านักงาน  อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดย
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทั้งส้ิน 1,660,000 บาท 
     ส าหรับปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบติัหน้าท่ีและจรรยาบรรณ
เก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี เห็นสมควรให้คณะกรรมการน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง  1.นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501  และ/หรือ               
2.นางสาววสิสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853  และ/หรือ 3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313  คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แห่งบริษทั ส านกังานอีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2560 

 ปี 2560 ปี 2559 
ประธาน   ไตรมาสละ 12,500  บาท/คร้ัง 12,500  บาท/คร้ัง 
กรรมการ  ไตรมาสละ 10,000  บาท/คร้ัง 10,000  บาท/คร้ัง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีและจรรยาบรรณเก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี โดยผูส้อบบญัชีของ บริษทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงรวมถึงหุ้นส่วนและพนักงานตรวจสอบ มิได้ถือหุ้นในบริษทั และ บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มิไดมี้การให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการตรวจสอบบญัชี
ของบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง ดงัต่อไปน้ี 
 

คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ประจ าปี 2560 
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

 
  
 

 
 

            และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบ ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจาก
ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในปี 2559 คือ ค่าบริการ Review งบการเงินของบริษทัยอ่ยจ านวน 9 บริษทัท่ี
ไม่ไดต้รวจสอบโดย บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั มาจดัท างบการเงินรวม จ านวนเงิน 160,000 บาท  
                          และเห็นควรรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีมีผูส้อบบญัชีสังกดั
ส านกังานสอบบญัชีเดียวกบับริษทั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 
              (เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ 

2. นางสาววสิสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 
              (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) และ/หรือ 

3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 
              (เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี พ.ศ.2558-2559) 

 ปี 2560 ปี 2559 
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3  900,000  บาท 825,000  บาท 
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  980,000  บาท 835,000  บาท 

รวมทั้งส้ิน 1,880,000  บาท 1,660,000  บาท 

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย 
ปี 2560  

(6 บริษัท) 
ปี 2559 
(6 บริษัท) 

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3          897,000 บาท       859,000   บาท 
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม       1,490,000 บาท      1,324,500 บาท 
              รวมทั้งส้ิน       2,387,000 บาท      2,184,000 บาท 
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