
 

 

ที่ BUI_O_1154/2562 
 วันท่ี  20 มีนาคม 2562 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 
2. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 2561 
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
4. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
5. ข้อมูลพิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดสินจา้ง 
6. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
7. ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
9. หนังสือมอบฉันทะ 
10. ซองจดหมายธุรกจิตอบรับ (ถา้ฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร) 
11. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่น CD) 

 ด้วย คณะกรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ 

หมายเหตุ 1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้
เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.bui.co.th)  ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ 

2. บริษัทได้น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2561 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) เพื่อให้ท่ีประชุมได้รับทราบตั้งแต่วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

ระเบียบวาระที ่1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 89/2561 

 บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน  2561 ซึ่งบริษัทได้ส่งส าเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
บริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

http://www.bui.co.th/


 

 

ระเบียบวาระที ่2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 ผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 โดยสรุป บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันรับรวม 1,182.37 ล้านบาท มีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 11.64 ซึ่งเติบโตได้สูงกว่าค่าอุตสาหกรรมที่ส านักงาน คปภ.ได้รวบรวมข้อมูลไว้คาดว่าส้ินปี 2561 จะเติบโตได้
ร้อยละ 5.07 บริษัทมีก าไรจากการรับประกัน 36.82 ล้านบาท ก าไรจากการให้เช่าอาคาร ลงทุน และอื่น ๆ 32.75 ล้านบาท 
เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน และภาษีเงินได้แล้ว สรุปเป็นก าไรสุทธิ 3.77 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.13 บาท ซึ่ง
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี  (แผ่น CD) หัวข้อ 4. นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ  ข้อ 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ  ข้อ14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่บริษัทส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2561 

ระเบียบวาระที ่3. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 

 การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 โดยสรุปท าหน้าที่สอบทานเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ งบการเงิน 
การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง การประเมินความเส่ียง และ การ
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี (แผ่น CD) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2561 

ระเบียบวาระที ่4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 

 งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี (แผ่น CD) และปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร ประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 

 และงดจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และ
แผนการขยายงานของบริษัท โดยก าหนดจ่ายปีละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

 ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 3,765,539 บาท บริษัทต้องจัดสรรก าไร
สุทธิเป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ดังนั้นบริษัทต้องจัดสรรเงินส ารองเป็นเงิน 188,277 บาท  

 



 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็น
จ านวน 3,765,539 บาท   เมื่อจัดสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 188,277 บาทแล้ว ท าให้บริษัทมีก าไรคงเหลือเพียง 
3,577,262 บาท รวมผลก าไรสะสมยกมา 38,212,070 บาท เมื่อหักเงินปันผลจ่ายส าหรับก าไรประจ าปี 2560 และรายการ
ปรับปรุงแล้ว จะท าให้บริษัทมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งนี้เป็นเงิน 27,147,781 บาท  

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แม้ว่าบริษัทจะมีก าไรสุทธิ 3,765,539 บาท และมีก าไรสะสม
อยู่ที ่27,147,781 บาท แต่เพื่อให้บริษัทมีเงินส ารองไว้เพื่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
 ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2560 

 
ปี 2559 

 

1. ก าไรสุทธ ิ
2. จ านวนหุ้น 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
4. สัดส่วนการจา่ยปันผล 

3,765,539   บาท 
  29,999,790  หุ้น 

งดจา่ย 
             - 

35,149,509 บาท 
29,999,790 หุ้น 
          0.50  บาท 
ร้อยละ 42.67 

10,963,580 บาท 
29,999,790 หุ้น 
       งดจ่าย 
           - 

 
ระเบียบวาระที ่6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจ

กรรมการ 

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปี
ต่อๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งอีกก็ได้” 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการสรรหา
กรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ตลอดจนมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท นอกจากนั้นได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระเพื่อท าหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่าง
วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัท 

 ในปี 2562 กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามข้อบงัคับมี 4 ท่าน คือ 
1. นายประทีป      เล่ียวไพรัตน์  กรรมการ 
2. นายสุนทร        ก่อนันทเกียรติ กรรมการอิสระ 
3. รศ.ประนอม   โฆวินวิพัฒน์ กรรมการอิสระ 
4. นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์  กรรมการ 



 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อ นายประทีป เล่ียวไพรัตน์ นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ รศ.ประนอม โฆวินวพิัฒน์ และ นางสาวมาลินี  
เล่ียวไพรัตน์ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายประทีป 
เล่ียวไพรัตน์  นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ  รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์  และ นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งในวาระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้ วน และ
เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
รับการพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4  ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการท้ัง 4 ท่าน ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4.  

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจกรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้    “นาย
ประทีป  เล่ียวไพรัตน์  นางสาวมาลินี   เล่ียวไพรัตน์  ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา    นายประชัย 
เล่ียวไพรัตน์ และนางสาวสุจินตนา จ าปีศรี สองในหกคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท” 

ระเบียบวาระที ่7. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี ้

1. เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้
ได้รับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” 

2. เป็นไปตามแนวทางที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติ
วางหลักเกณฑ์ไว้คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ใน
การพิจารณาก าหนดความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงค านึงถึงฐานะ และผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคัญ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ปี 2561 
จ านวน 2,000,000 บาท) และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



 

 

ระเบียบวาระที ่8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

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

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน กลต. เพื่อสอบบัญชีประจ าปี 2562 ดังนี้ 

1. ส านักงานบัญชี เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2562 

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ 

1)  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ 

2)  ดร. สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 6638 หรือ 
3)  ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 3356 หรือ 
4)  นาย นันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 7731  
อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทติดต่อกันมาแล้ว 4 ปี (ไม่นับรวมปีที่
เสนอ) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ 
ความช านาญ และสังกัดอยู่ในส านักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งปฎิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่าน
มาได้เป็นอย่างดี 

3. ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562   ก าหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจ านวน 2,450,000 บาท ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงจากปี 2561 

4. ความสัมพันธ์กับบริษัท  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 7731 หรือ ดร.สุวัจชัย 
เมฆะอ านวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6638 ของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท ประจ าปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,450,000 บาท ข้อมูลผู้สอบบัญชี 
ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5. 

ระเบียบวาระที ่9. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทก าหนดให้วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 90/2562 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม



 

 

ประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. 

 หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษัทมีกรรมการที่สามารถรับ
มอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
และ รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่ง
ประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้ซองจดหมายธุรกิจ
ตอบรับที่แนบมาพร้อมนี ้

 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 โดยค าส่ังคณะกรรมการ 
 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 (นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์) 
          ประธานกรรมการบริหาร 
 


