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เอกสารประกอบการพิจารณา 
วาระที ่7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมเห็นสมควรแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีรายละเอียด ดังนี้ 

• ช่ือผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี 
1. นายนิรันดร  ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ 

2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 หรือ 

3. นางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 

แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

• จํานวนปที่สอบบัญชีใหกับบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
 นายนิรันดร  ลีลาเมธวัฒน ตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัท ตั้งแตปบัญชี 2550 ถึงปบัญชี 2553 รวมเปน 4 ป 

 นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

 นางสาวอรวรรณ  ศิริรัตนวงศ ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) 
สําหรับงบการเงินป 2554 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับบริษัท 

ดังนี้ 

 คาสอบบัญชี บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (หนวย : บาท) 

 คาสอบบัญชีประจําป 1,050,000 

 คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 2,100,000 
 รวมคาสอบบัญชี 3,150,000 

• คาบริการอื่น (Non-Audit fee) 
ไมมี 

• ความสัมพันธกับบริษัท 
ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง ไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นกับบริษัท 

• การเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับปกอน 
สํานักงานสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตั้งแตป 2546 - 2553 รวมเปนเวลา 8 ป ในการ        

สอบบัญชีของบริษัท 

• การเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย  
บริษัทไดพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 

จํานวน 19 บริษัท โดยมีคาสอบบัญชี ดังนี้ 
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 (หนวย : บาท) 

 1. บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน) 760,000 

 2. บริษัท  รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด 330,000 

 3. บริษัท มัณฑนา จํากัด 50,000 

 4. บริษัท คอสมา เมดิดอล จํากัด 130,000 

 5. บริษัท หินออนและศิลา จํากัด 50,000 

 6. บริษัท ไทยฟลัวสปารแอนดมิเนอรัลส จํากัด 50,000 

 7. บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส จํากัด 130,000 

 8. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด 350,000 

 9. บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส จํากัด 360,000 

 10. บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด 500,000 

  -  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด - กิจการสงเสริมการลงทุน 160,000 

 11. บริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด 90,000 

 12. บริษัท รูเบีย อินเวสทเมนทส จํากัด 75,000 

 13. บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด 210,000 

 14. บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด 180,000 

 15. บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด เทรดดิ้ง จํากัด 90,000 

 16. บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 70,000 

 17. บริษัท  ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด 200,000 

 18.  บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด  300, 000 

  -  บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด – กิจการสงเสริมการลงทุน        80,000 

 19. บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 50,000 
  รวมคาสอบบัญชีบริษัทยอย 4,215,000 

• เปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

รายการ 2554 2553 2552 2551 

คาสอบบัญชีประจําป 1,050,000 1,000,000 975,000 850,000 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 2,100,000 1,875,000 1,521,000 1,380,000 

รวมคาสอบบัญชี 3,150,000 2,875,000 2,496,000 2,230,000 

 

 

 

 


