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ที่ BUI_O_1215 /2563 
 วันท่ี  25 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91/2563 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 
2. ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ และ ข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญช ีที่ได้รับเสนอชื่อ ประจ าปี 2563 
4. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ 
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 
11. ซองจดหมายธุรกจิตอบรับ (ถา้ฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร) 

 ด้วย คณะกรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 91/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร (แผนท่ีสถานท่ีประชุมฯ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้

หมายเหตุ 1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื
หุ้น ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้
เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ไว้บนเว็ บไซต์ของบริษัท 
(www.bui.co.th)  ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ 

2. บริษัทได้น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบตั้งแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 

 

http://www.bui.co.th/
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วาระที ่1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 โดยสรุป บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันรับรวม 1,312.90 ล้านบาท มีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 11.04 ซึ่งเติบโตได้สูงกว่าค่าอุตสาหกรรมที่ส านักงาน คปภ.ได้รวบรวมข้อมูลไว้คาดว่าส้ินปี 2562 
จะเติบโตได้ร้อยละ 1.5-3 บริษัทมีก าไรจากการรับประกัน 58.44 ล้านบาท ก าไรจากการให้เช่าอาคาร ลงทุน 
และอื่น ๆ 37.16 ล้านบาท รวมเป็นก าไรจากการด าเนินงาน 95.60 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน และภาษีเงินได้แล้ว สรุปเป็นก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ  12.33 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.41 บาท 
ซึ่งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ 
(QR Code) หัวข้อนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ  การวิเคราะห์และ
ค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2562 

การลงมติ  : วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 โดยสรุปท าหน้าที่สอบทานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ งบ
การเงิน การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ประเมินความเส่ียง และ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 

การลงมติ  : วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่
อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี ้
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หน่วย : ล้านบาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์ 1,969.49 1,973.71 
หน้ีสิน 1,280.97 1,280.97 
ส่วนของเจ้าของ 688.53 692.74 
เบี้ยประกันภัยรับ 1,312.90 1,312.90 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 919.98 919.98 
รวมรายได้ 1,042.90 1,046.66 
ก าไรสุทธิประจ าปี 8,565.60 12,327.01 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.29 0.41 

การลงมติ  : วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร ประจ าปี 2562  

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และ
แผนการขยายงานของบริษัท โดยก าหนดจ่ายปีละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีก าไรสุทธิ เฉพาะกิจการประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 
12,327,005 บาท   เมื่อจัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 616,350 บาทแล้ว ท าให้บริษัทมีก าไร
คงเหลือ 11,710,655 บาท รวมผลก าไรสะสมยกมา 27,147,786 บาท จะท าให้บริษัทมีก าไรสะสมเป็นเงิน 
38,848,441 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร
สุทธิประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 7,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของก าไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดไว้   โดยจะไม่มี
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 อีก 

บริษัทก าหนดให้วันจันทรท์ี่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการ
รับเงินปันผลระหว่างกาล และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรสุทธ ิ 12,327,005   บาท 3,765,539 บาท 35,149,509 บาท 
2. จ านวนหุ้น    29,999,790  หุ้น 29,999,790 หุ้น 29,999,790 หุ้น 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น - งดจา่ย        0.50  บาท 

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น           0.25  บาท - - 
4. สัดส่วนการจา่ยปันผล ร้อยละ 60.84              - ร้อยละ 42.67 

การลงมติ  : วาระน้ีเป็นวาระเพือ่ทราบ จึงไม่มกีารลงมติ 
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วาระที ่5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดอ านาจกรรมการ 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปี
ต่อๆ ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือก
เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการ
สรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท 
นอกจากนั้นได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อท าหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจาก
บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ
บริษัท ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
เหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 
ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัท 

 ในปี 2563 กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามข้อบงัคับมี 4 ท่าน คือ 
1. นายมนู      เลียวไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 
2. นายพิชิต        สินพัฒนสกุล กรรมการอิสระ 
3. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา กรรมการ 
4. นางสาวสุจินตนา จ าปีศรี  กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นแล้ว จงึเสนอชื่อ นายมน ู เลียวไพโรจน์ นายพชิิต สินพัฒนสกุล นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา และ 
นางสาว สุจินตนา  จ าปีศรี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่  

ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียงดออก
เสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 
ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายพิชิต สินพัฒนสกุล นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา และ นางสาวสุจินตนา  
จ าปีศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในวาระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตน
และอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของ
กรรมการท้ัง 4 ท่าน ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  
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อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

การลงมติ  : วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ส าหรับกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท จากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติให้กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย  

(1) นายประชัย เล่ียวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ นายประทีป เล่ียวไพรัตน์ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา  
นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา และนางสาวสุจินตนา จ าปีศรี สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท และ 

(2) การลงนามผูกพันในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท จะต้องมีกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากมีกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทลาออก คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรก าหนดอ านาจกรรมการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันบริษัท ดังนี ้

(1) นายประชัย เล่ียวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์ นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา นางสาวมณีรัตน์      
เอี่ยมโสภณา นายภากร เล่ียวไพรัตน์ และนางสาวสุจินตนา จ าปีศรี สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัทและ 

(2) การลงนามผูกพันในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท จะต้องมีกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา
ส าคัญของบริษัท  

การลงมติ  :วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดย
มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียง และ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” 
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2. เป็นไปตามแนวทางที่ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติวาง
หลักเกณฑ์ไว้คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ ในการพิจารณาก าหนด
ความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงค านึงถึง
ฐานะ และผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคัญ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจ าปี 2563 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ปี 2562 จ านวน 2,000,000 บาท) และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การลงมติ  : วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 36. “กิจการอันที่ประชมุสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้... (5) แตง่ตั้งผู้สอบบัญช ี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี...” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี เพือ่สอบบัญชีประจ าปี 2563 ดังนี ้

1. ส านักงานบัญชี เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2563 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

 ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที ่

จ านวนปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท (ไม่นับรวมปีท่ีเสนอ) 

1)  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 5 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559) 
2)  ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 3356 5 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559) 
3)  นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ 7731 5 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559) 
4)  นางนิสากร ทรงมณี 5035 เสนอแต่งตั้งเป็นครั้งแรก 

โดยก าหนดให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท   
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้
เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบ และการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

3. ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563  ก าหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2562  
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 ปี2563 ปี2562 

จ านวนเงิน %เพิ่ม จ านวนเงิน %เพิ่ม 

1.สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,350,000 - 1,350,000 - 

2.ตรวจสอบงบการเงินประจ าป ี 1,100,000 - 1,100,000 - 

รวมค่าสอบบัญช ี 2,450,000 - 2,450,000 - 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อขา้งต้นเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และสังกัด
อยู่ในส านักงานตรวจสอบบัญชีทีม่ีมาตรฐานสากล รวมทั้งปฎิบตัิหน้าที่ในปีที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี เห็นชอบ
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุัติแตง่ตั้งนาย
ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขที่ 3356 หรือ นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 7731 หรือ นางนิสากร ทรง
มณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5035 ของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชี ของบริษัท ประจ าปี 2563 และอนุมัติคา่สอบบัญชี ประจ าป ี2563 เป็นจ านวนเงิน 2,450,000 บาท ข้อมูล
ผู้สอบบัญชี ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

การลงมต ิ  : วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่8. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  

 บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91/2563 ตามก าหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษัทมีกรรมการที่สามารถรับ
มอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
และ รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่ง
ประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้ซองจดหมายธุรกิจ
ตอบรับที่แนบมาพร้อมนี ้

 อนึ่ง บริษัทก าหนดให้วันจันทรท์ี่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91/2563 

 



 

หน้า 8 
 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 โดยค าส่ังคณะกรรมการ 
 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

                                                                                           
 (นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์) 
          ประธานกรรมการบริหาร 
 
หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท(www.bui.co.th) และสามารถส่งค าถาม
เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านEmail address:bui@bui.co.th หรือทาง
ไปรษณีย์ไปยังเลขานุการบริษัท บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 175-177 อาคารบางกอกสหประ
กันภัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข  02-237-1856 โดยระบุที่อยู่หรือ
ข้อมูลท่ีใชใ้นการติดต่อได้อย่างชดัเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้ 

2. หากผู้ถือหุ้นมคีวามประสงคจ์ะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 กรุณากรอกรายละเอยีดใน “แบบขอรับหนังสือ
รายงานประจ าปี 2562” ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




