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เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 ท่ีประชุมเห็นสมควรแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีรายละเอียด ดังน้ี 

• ชื่อผูสอบบัญชีและสํานกังานสอบบัญช ี

1. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ีทะเบียน 4800 หรือ 

2. นายเพ่ิมศักดิ์ วงศพัชรปกรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ีทะเบียน 3427 หรือ 

3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ีทะเบียน 3356 หรือ 

4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ีทะเบียน 6797  

แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 

• จํานวนปที่สอบบัญชีใหกับบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

1. ดร.เกยีรตินิยม คุณติสุข  เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษัท 1 ป 

2. นายเพ่ิมศักดิ์ วงศพัชรปกรณ  ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย   ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

• คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) 

สําหรับงบการเงินป 2561 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี

สําหรับบริษัท ดังน้ี 

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

 คาสอบบัญชีประจาํป     1,210,000 

 คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,740,000 

 รวมคาสอบบัญช ี 2,950,000 

• คาบริการอืน่ (Non-Audit fee) 

ไมม ี

• ความสัมพนัธกับบริษทั 

ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตัง้ ไมมีความสัมพันธในลักษณะอ่ืนกับบริษัท 

• การเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับปกอน 

สํานักงานสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตั้งแตป 2555 ถึงป 2561 รวมเปนเวลา 7 ป ในการสอบ

บัญชีของบริษัท  
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• การเปนผูสอบบัญชขีองบริษทัยอย  

บริษัทไดพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ     

บริษัทยอย จํานวน 69 บริษัท และผูสอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ฟเดลลิตี้ สอบบัญชี จํากัด (พีเคเอฟ) (เดิมชื่อ บริษัท 

ฟเดลลิตี้ ออดิท โปรเฟชชั่นนัล จํากัด) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 17 บริษัท รายละเอียดคาสอบบัญชี        

มีดังน้ี 

1. คาสอบบัญชีประจําป สําหรับบริษัทยอยภายในประเทศ จํานวน 41 บริษัท และบริษัทยอยตางประเทศ 

จํานวน 28 บริษัท รวมเปน 69 บริษัท โดยบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  

บริษัท                                                                                                                (หนวย : บาท)  

 บริษัทยอยภายในประเทศ (41 บริษัท) 

บริษัท อุตสาหกรรมทําเคร่ืองแกวไทย จํากดั (มหาชน)          550,000  

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จาํกดั  740,000  

           - บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด – กิจการสงเสริมการลงทุน 210,000 

บริษัท บีเจซี แพคเกจจิง้ จํากัด 30,000 

บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จาํกดั 910,000 

           - บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากดั – กิจการสงเสริมการลงทุน 280,000 

บริษัท มัณฑนา จาํกดั  180,000 

บริษัท คอสมา เมดิคอล จาํกดั 190,000  

 บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จาํกัด 210,000  

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส จํากัด 160,000  

บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด เทรดดิ้ง จาํกดั 155,000  

บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จาํกัด 340,000  

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จาํกัด  360,000  

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส จาํกดั 370,000  

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากดั  550,000  

          - บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด – กิจการสงเสริมการลงทุน   140,000  

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด 320,000  

บริษัท ไทย แดร่ี จํากดั (เดิมชือ่ บริษัท บีเจซี ดานอน แดร่ี จาํกัด) 740,000  

บริษัท เอเซยีบุคส จาํกัด 980,000  

บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จํากัด) 200,000  

บริษัท บีเจซ-ีเอ็มพ็อยท อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั  100,000  

บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท จาํกดั 160,000  

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากดั 300,000  

บริษัท บีเจเอช เมดคิอล จาํกัด 300,000  

บริษัท มัณฑนา มารเก็ตติง้ จํากดั  180,000  

บริษัท บีเจซี แอนด ซีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกัด 160,000  

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส จํากดั 290,000  

บริษัท บีเจซี โลจิสติกส เวิลด จาํกัด 130,000 

    



 ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7 
 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 57 จาก 96 

 

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จาํกดั (มหาชน)       2,100,000  

          - บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) – คาสอบทานงบการเงนิไตรมาส 2,250,000 

บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จาํกัด                  680,000  

บริษัท ซีมอลล จํากดั (เดิมชื่อ บริษัท เชียงใหม บ๊ิกซี (2001) จาํกัด)            56,000  

บริษัท เซ็นทรัลซูเปอรสโตร จาํกดั            96,000  

บริษัท เทพารักษ บ๊ิกซี จาํกดั           80,000  

บริษัท เชียงราย บ๊ิกซี จาํกัด           80,000  

บริษัท สุราษฎร บ๊ิกซี จาํกัด           80,000  

บริษัท ซีมารท (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท บ๊ิกซี ดีสทริบิวชั่น จาํกัด)             32,000  

บริษัท เซ็นคาร จํากัด          750,000  

บริษัท พิษณุโลก บ๊ิกซ ี2015 จํากัด           313,000  

บริษัท เซ็นทรัล พัทยา จาํกัด            80,000  

บริษัท อุดร บ๊ิกซี จาํกัด           80,000  

บริษัท อินทนนทแลนด จํากัด            64,000  

บริษัท บ๊ิกซี แฟร่ี จํากัด           368,000  

บริษัท พระราม 2 บ๊ิกซี จํากัด           32,000  

บริษัท พิษณุโลก บ๊ิกซ ีจาํกัด            80,000  

รวมคาสอบบัญชีของบริษทัยอยภายในประเทศ 16,456,000 

  

บริษัทยอยตางประเทศ (28 บริษัท)  

บีเจซี ฟูดส (มาเลเซยี) เอสดีเอ็น บีเอชด ี  MYR 46,000 

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด  HKD 82,000 

บีเจซี กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด HKD 32,300 

ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล คมัปะนี ลิมิเต็ด (ฮองกง) HKD 35,100 

ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจ แคน โฮลดิง้ ลิมิเต็ด (ฮองกง) HKD 73,300 

บีเจไอเอ็มเค คมัปะนี ลิมิเตด็ HKD 25,800 

 บีเจซ-ีเอ็มพ็อยซ (ฮองกง) คมัปะนี ลิมิเต็ด HKD 35,100 

บีเจซี (ฮองกง) คัมปะนี ลิมเิต็ด HKD 36,600 

บีเจซี แบรนด คมัปะนี ลิมิเตด็ HKD 33,600 

บีเจซ ีกลาส เวียดนาม ลิมเิตด็   VND 102,600,000 

บีเจซ ีเซลล็อกซ (เวยีดนาม) ลิมิเต็ด VND 207,480,000 

ไทยคอรป อินเตอรเนชั่นแนล (เวยีดนาม) คมัปะนี ลิมิเตด็            VND 287,280,000  

ทีบีซี-บอล เบเวอรเรจ แคน เวยีดนาม ลิมิเตด็         VND 281,358,000  

อิจิบัง ฟูดส คัมปะนี ลิมเิต็ด       VND 193,800,000 

ไทอัน เวียดนาม จอยท สตอก คมัปะนี     VND 52,200,000  

ภูไท กรุป จอยท สตอก คัมปะนี     VND 253,200,000  

ภูไท ฮานอย เทรดดิ้ง จอยท สตอก คัมปะนี           VND 162,600,000  

ภูไท คันเทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท สตอก คัมปะนี        VND 134,300,000  

พีที ฟูด ดิสทริบิวชั่น จอยท สตอก คัมปะนี       VND 91,000,000  
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วัน ฝู เอ็กซพอรต อิมพอรต เทรดดิ้ง แมนูแฟคเจอร่ิง คัมปะนี ลิมเิต็ด       VND 27,700,000  

ภูไท โฮจิมินหซิตี้ จอยท สตอก คมัปะนี  

(เดมิชื่อ ภูไท ฟูด ดิสทริบิวชั่น จอยท สตอก คัมปะนี)  

     VND 130,070,000  

ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด    VND 189,000,000 

  วีนา เปเปอร คัมปะนี ลิมิเต็ด VND 180,000,000 

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี SGD 22,500 

ซี ดิสทริบิวชั่น เอเชีย พีทีอี แอลทีด ี

       
 

SGD 11,000 

บีเจซี เซลล็อกซ (แคมโบเดีย) คัมปะนี ลิมิเต็ด USD 14,000 

 บีเจซี เอ็มไอบี คัมปะนี ลิมิเต็ด USD 3,000 

บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล (เมยีนมา) คมัปะนี ลิมิเตด็ USD 2,500 

2. คาสอบบัญชีประจําป สําหรับบริษัทยอยที่หยุดดําเนินกิจการ และบริษัทยอยที่มีการดําเนินกิจการ                 

จํานวน 17 บริษัท โดยบริษัท พีเคเอฟ ฟเดลลิตี้ สอบบัญชี จํากัด (พีเคเอฟ) (เดิมชื่อ บริษัท ฟเดลลิตี้ 

ออดิท โปรเฟชชั่นนัล จํากัด) รายละเอียดมีดังนี้ 

บริษัท     (หนวย : บาท) 

บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร จํากัด  25,000 

บริษัท หินออนและศิลา จํากัด  14,000 

รูเบีย อินเวสเมนทส ลิมิเต็ด 12,000 

บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเมนท จํากดั  14,000 

บริษัท บีเจซี โลจิสติกส แอนด แวรเฮาส จํากัด 40,000 

บริษัท บีเจซี รีเทล โฮลดิง้ จํากัด 25,000 

บริษัท บีเจซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 40,000 

บริษัท สัมพันธเสมอ จาํกัด 25,000 

บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จาํกดั 25,000 

บริษัท สัมพันธกิจ จาํกัด 12,000 

บริษัท บีเจซี เมกา มารเก็ต จํากดั 12,000 

บริษัท บีเจซี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 12,000 

บริษัท บีเจซี คอมเมิรซ จาํกัด  30,000 

บริษัท ดิสทร่ี-ไทย จํากัด 14,000 

บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จํากดั  44,000 

บริษัท บ๊ิกซี เซอรวิสเซส จํากดั 100,000 

บริษัท บ๊ิกซี อินชวัรันส โบรคเกอร จํากัด 150,000 

รวมคาสอบบัญชีของบริษทัยอย 594,000 
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• เปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

รายการ 2561 (เสนอ) 2560 2559 

คาสอบบัญชีประจาํป 1,210,000 1,060,000 1,260,000 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,740,000 1,890,000 2,190,000 

รวมคาสอบบัญช ี 2,950,000 2,950,000 3,450,000 

 


