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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี
1. ดร.เกียรตินยิ ม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 4800 หรือ
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 3356 หรือ
3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 6797
แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
• จานวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
1. ดร.เกียรตินยิ ม คุณติสุข
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 ปี
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee)
สาหรับงบการเงินปี 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สาหรับบริษัท ดังนี้
ค่าสอบบัญชี บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
(หน่วย : บาท)
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,210,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
1,740,000
รวมค่าสอบบัญชี
2,950,000
• ค่าบริการอืน่ (Non-Audit fee)
ไม่มี
• ความสัมพันธ์กับบริษทั
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท
• การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีกอ่ น
สานักงานสอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2562 รวมเป็นเวลา 8 ปี ในการสอบ
บัญชีของบริษัท
• การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั ย่อย
บริษัทได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ย่อย จานวน 70 บริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ฟิเดส ออดิท จากัด (ฟิเดส) (เดิมชื่อบริษัท พีเคเอฟ ฟิเดลลิตี้ ออดิท
จากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จานวน 23 บริษัท รายละเอียดค่าสอบบัญชีมีดังนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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1. ค่าสอบบัญชีประจาปี สาหรับบริษัทย่อยภายในประเทศ จานวน 42 บริษัท และบริษัทย่อยต่างประเทศ
จานวน 28 บริษัท รวมเป็น 70 บริษัท โดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
บริษัท
(หน่วย : บาท)
บริษัทย่อยภายในประเทศ (42 บริษัท)
บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้วไทย จากัด (มหาชน)
550,000
บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด
740,000
- บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด – กิจการส่งเสริมการลงทุน
210,000
บริษัท บีเจซี แพคเกจจิง้ จากัด
30,000
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จากัด
910,000
- บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จากัด – กิจการส่งเสริมการลงทุน
280,000
บริษัท มัณฑนา จากัด
180,000
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จากัด
190,000
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จากัด
210,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จากัด
160,000
บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด
155,000
บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จากัด
340,000
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จากัด
360,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟูด้ ส์ จากัด
750,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด
550,000
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จากัด – กิจการส่งเสริมการลงทุน
140,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จากัด
320,000
บริษัท ไทย แดรี่ จากัด
240,000
บริษัท เอเซียบุ๊คส จากัด
730,000
บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จากัด (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี โอเกนกิ จากัด)
200,000
บริษัท บีเจซี-เอ็มพ็อยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
100,000
บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนท์ จากัด
160,000
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด
300,000
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จากัด
300,000
บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติง้ จากัด
180,000
บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด
160,000
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ เวิลด์ จากัด
130,000
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จากัด
290,000
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
1,903,300
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) – ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
1,800,000
บริษัท ซีมอลล์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001) จากัด)
56,000
บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จากัด
96,000
บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จากัด
80,000
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จากัด
บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จากัด
บริษัท ซีมาร์ท (ประเทศไทย) จากัด (เดิมชื่อ บริษัท บิ๊กซี ดีสทริบวิ ชั่น จากัด)
บริษัท เซ็นคาร์ จากัด
บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จากัด
บริษัท เซ็นทรัล พัทยา จากัด
บริษัท อุดร บิ๊กซี จากัด
บริษัท อินทนนท์แลนด์ จากัด
บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จากัด
บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จากัด
บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จากัด
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จากัด
รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยภายในประเทศ
บริษัทย่อยต่างประเทศ (28 บริษัท)
บีเจซีฟดู้ ส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี กล๊าส คัมปะนี ลิมิเต็ด
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)
ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน โฮลดิง้ ลิมิเต็ด (ฮ่องกง)
บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี-เอ็มพ็อยซ์ (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมเิ ต็ด
บีเจซี แบรนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี กล๊าส เวียดนาม ลิมิเต็ด
บีเจซี เซลล็อกซ์ (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด)
ไทยคอร์
เตอร์สเนชั
แนล
(เวีย) ดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด
ดิสทริบิวปชั่นอินจอยท์
ต๊อ่นกคั
มปะนี
ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด
อิจิบัง ฟู้ดส์ คัมปะนี ลิมเิ ต็ด (เดิมชื่อ อิจิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด)
ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
ภูไทกรุ๊ป จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
ภูไท ฮานอย เทรดดิ้ง จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
ภูไท คันเทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
วันฝู เอ็กซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดดิ้ง แมนูแฟคเจอริง่ คัมปะนี ลิมเิ ต็ด
ภูไท โฮจิมินห์ซิตี้ จอยท์ สต๊อก คัมปะนี
ไทอัน เวียดนาม เทรดดิ้ง คัมปะนี ลิมิเต็ด
วีนา เปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

80,000
80,000
32,000
750,000
313,000
80,000
80,000
64,000
368,000
32,000
80,000
1,210,000
390,000
16,359,300
MYR 52,100
HKD 82,000
HKD 32,300
HKD 35,100
HKD 73,300
HKD 25,800
HKD 35,100
HKD 36,600
HKD 33,600
VND 102,600,000
VND 207,480,000
VND 287,280,000
VND 281,358,000
VND 193,800,000
VND 52,200,000
VND 253,200,000
VND 162,600,000
VND 134,300,000
VND 91,000,000
VND 27,700,000
VND 130,070,000
VND 189,000,000
VND 180,000,000
SGD 31,000
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ซี ดิสทริบิวชั่น เอเชีย พีทีอี แอลทีดี
บริ
ษํทเซลล็
ซี อดิกซ์
สทริ
บิวชั่น เอเชี
พีทลิีอมี ิเแอลที
บีเจซี
(แคมโบเดี
ย) คัมยปะนี
ต็ด ดี
บีเจซี เอ็มไอบี คัมปะนี ลิมิเต็ด
บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมา) คัมปะนี ลิมิเต็ด

SGD 2,500
USD 14,000
USD 3,000
USD 2,500

2. ค่ าสอบบั ญ ชี ป ระจ าปี ส าหรั บ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ห ยุ ด ด าเนิ น กิ จ การ และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ก ารด าเนิ น กิ จ การ
จานวน 23 บริษัท โดยบริษัท ฟิเดส ออดิท จากัด (ฟิเดส) (เดิมชื่อบริษัท พีเคเอฟ ฟิเดลลิตี้ ออดิท จากัด)
รายละเอียดมีดังนี้
บริษัท
บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร์ จากัด
บริษัท หินอ่อนและศิลา จากัด
รูเบีย อินเวสเม้นทส์ ลิมิเต็ด
บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จากัด
บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จากัด (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี รีเทล โฮลดิ้ง จากัด)
บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จากัด
บริษัท สัมพันธ์กิจ จากัด
บริษัท บีเจซี เมก้า มาร์เก็ต จากัด
บริษัท บีเจซี เพาเวอร์ จากัด (เดิมขื่อ บริษัท บีเจซี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด)
บริษัท บีเจซี คอมเมิร์ซ จากัด
บริษัท ดิสทรี-่ ไทย จากัด
บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จากัด
บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จากัด
บริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริษัท บีเจซี บิ๊กซี ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จากัด
(เดิมชื่อ บริษัท บิ๊ก ทรี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด)
บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 9 จากัด
บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 7 จากัด
บริษัท ซี สมาร์ท โซลูชั่น จากัด
บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ตลาดครอบครัว จากัด
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
25,000
14,000
12,000
14,000
40,000
35,000
25,000
25,000
25,000
100,000
12,000
30,000
14,000
44,000
100,000
150,000
12,000
40,000
15,000
15,000
50,000
12,000
30,000
839,000

เอกสารประกอบการประชุ
เอกสารการประชุ
มสามัมญ
สามั
ผู้ถญอื หุผู้น้ถือครัหุ้ง้นที่ ครั
1/2562
้งที่ 1/2560
หน้าที่ 59 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

• เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
รายการ

2562 (เสนอ)

2561

2560

ค่าสอบบัญชีประจาปี

1,210,000

1,210,000

1,060,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส

1,740,000

1,740,000

1,890,000

รวมค่าสอบบัญชี

2,950,000

2,950,000

2,950,000

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุ
เอกสารการประชุ
มสามัมญ
สามั
ผู้ถญอื หุผู้น้ถือครัหุ้ง้นที่ ครั
1/2562
้งที่ 1/2560
หน้าที่ 60 จาก 98

