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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 3/2559 ประชุมเมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
 ชื่อผู้สอบบัญชี และสานักงานสอบบัญชี
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 4301 หรือ
2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 3356 หรือ
3. นายเกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 4800
แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
 จานวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตัง้ แต่ ปี 2555 ถึงปี 2558
รวมเป็นเวลา 4 ปี
2. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นายเกียรตินิยม คุณติสุข
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee)
สาหรับงบการเงินปี 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สาหรับบริษัท ดังนี้
ค่าสอบบัญชี บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
(หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,260,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
2,190,000
รวมค่าสอบบัญชี
3,450,000
 ค่าบริการอืน่ (Non-Audit fee)
ไม่มี
 ความสัมพันธ์กับบริษทั
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท
 การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีกอ่ น
ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ เ สนอแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ตั้ ง แต่ ปี 2555 ถึ ง ปี 2558 รวมเป็ น เวลา 4 ปี
ในการสอบบัญชีของบริษัท
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 การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั ย่อย
บริษั ทได้ พิจารณาเสนอผู้สอบบั ญ ชีจากบริษั ท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จากัด เป็น ผู้สอบบั ญ ชีของ
บริ ษั ท ย่ อ ย จ านวน 45 บริ ษั ท และผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท ฟิ เดลลิ ตี้ ออดิ ท โปรเฟชชั่ น นั ล จ ากั ด (เอฟเอพี )
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จานวน 9 บริษัท รายละเอียดค่าสอบบัญชี มีดังนี้
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี สาหรับบริษัทย่อยภายในประเทศ จานวน 24 บริษัท และบริษัทย่อยต่างประเทศ
จานวน 21 บริษัท รวมเป็น 45 บริษัท โดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
บริษัท
(หน่วย : บาท)
บริษัทย่อยภายในประเทศ (24 บริษัท)
บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้วไทย จากัด (มหาชน)
540,000
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด
530,000
- บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด – กิจการส่งเสริมการลงทุน
210,000
บริษัท บีเจซี แพคเกจจิง้ จากัด
120,000
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จากัด
910,000
- บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จากัด – กิจการส่งเสริมการลงทุน
210,000
บริษัท มัณฑนา จากัด
160,000
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จากัด
160,000
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จากัด
180,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จากัด
140,000
บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
133,000
บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด
300,000
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จากัด
220,000
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จากัด
300,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จากัด
300,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
490,000
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด – กิจการส่งเสริมการลงทุน
140,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด
260,000
บริษัท ไทย แดรี่ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จากัด)
720,000
บริษัท เอเซียบุ๊คส จากัด
980,000
บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จากัด
390,000
บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
100,000
บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จากัด
140,000
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด (เดิมชื่อ บริษัท โกลด์ เมดอลเลี่ยน จากัด)
280,000
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด
280,000
บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติง้ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จากัด)
160,000
บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด
140,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยภายในประเทศ
8,493,000
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บริษัทย่อยต่างประเทศ (21 บริษัท)
บีเจซี ฟู๊ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี กล๊าส คัมปะนี ลิมิเต็ด
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)
ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)
บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี-เอ็มพ็อยซ์ (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี กล๊าส เวียดนาม ลิมิเต็ด
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมเิ ต็ด
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด
ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด
อิจิบัง คัมปะนี ลิมเิ ต็ด
ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
ภูไท ฮานอย เทรดดิ้ง จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
ภูไท คันเทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
วัน ฝู เอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดดิ้ง แมนูแฟคเจอริง่ คัมปะนี ลิมเิ ต็ด

ภูไท โฮจิมินห์ซิตี้ จอยท์ สต๊อก คัมปะนี (เดิมชื่อ ภูไท ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต๊อก คัมปะนี)

ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี

MYR 44,000
HKD 78,500
HKD 32,000
HKD 34,800
HKD 72,600
HKD 25,600
HKD 34,800
USD 4,400
USD 9,000
USD 12,500
USD 12,500
USD 8,000
USD 2,457
USD 11,345
USD 7,131
USD 5,892
USD 3,989
USD 1,544
USD 4,675
USD 6,450
SGD 17,500

2. ค่าสอบบัญชีประจาปี สาหรับบริษั ทย่อยที่ห ยุดด าเนิ น กิจการ และบริษั ทย่อยที่ มี การดาเนินการไม่มาก
จานวน 9 บริษัท โดยบริษัท ฟิเดลลิตี้ ออดิท โปรเฟสชั่นนัล จากัด รายละเอียดมีดังนี้
บริษัท
บริษัท หินอ่อนและศิลา จากัด
บริษัท ไทยฟลัวสปาร์แอนด์มเิ นอรัลส์ จากัด
รูเบีย อินเวสเม้นทส์ ลิมิเต็ด
บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จากัด
บริษัท ดิสทรี-่ ไทย จากัด
บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จากัด
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จากัด
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด

(หน่วย : บาท)
14,000
14,000
10,000
50,000
14,000
14,000
44,000
18,000
40,000

รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย

218,000
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 เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
รายการ
ค่าสอบบัญชีประจาปี

2559
1,260,000

2558
950,000

2557
900,000

2556
865,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส

2,190,000

1,650,000

1,500,000

1,425,000

รวมค่าสอบบัญชี

3,450,000

2,600,000

2,400,000

2,290,000
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