
 

 
 

เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข [1] 

 
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

คร ัง้ที ่1/2561 [ปีที ่72] 
เมือ่วนัศกุรท์ ี ่22 มถินุายน 2561 

ณ หอ้งสมัมนา ช ัน้ 6 อาคารเทเวศประกนัภยั 1 
เลขที ่97, 99 ถนนราชด าเนนิกลาง เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

------------------------------------------------- 
 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 
1. พลอากาศโท ภักด ี แสง-ชโูต  กรรมการ 
2. นายอวริทุธ ์ วงศพ์ทุธพทัิกษ์  กรรมการ 

  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
3. นายสมโภชน ์ อนิทรานุกลู  กรรมการอสิระ  

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. นายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์  กรรมการ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 

5. นายวรีะศักดิ ์ โตกะคณุะ  กรรมการอสิระ 
  กรรมการตรวจสอบ 

6. นายนะเพ็งพาแสง  กฤษณามระ  กรรมการอสิระ 
7. นางพรรณโสภติ  ลขิติธรรมนติย ์  กรรมการอสิระ 

  กรรมการตรวจสอบ 
8. ดร. ชาญชยั  มสุกินศิากร  กรรมการอสิระ 

  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
9. นายศักดิ ์ เอือ้ชเูกยีรต ิ  กรรมการอสิระ 

  กรรมการตรวจสอบ 
10. นายชาตชิาย  ชนิเวชกจิวานชิย ์  กรรมการผูจั้ดการ 

  กรรมการบรหิาร 

 
เร ิม่ประชุมเวลา 11.00 น. 

  นางภาวณีิ ทพิยเ์พชร เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่เนือ่งดว้ย 

พลอากาศเอก สถติยพ์งษ์  สขุวมิล ประธานกรรมการ และพันต ารวจเอก ธรรมนธิ ิ  วนชิยถ์นอม  

รองประธานกรรมการ มภีารกจิส าคัญ ไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุในวนันีไ้ด ้ดังนัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ที ่ 47 ซึง่ก าหนดขึน้ตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัตบิรษัิท

มหาชนจ ากัด มใีจความวา่ “ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธาน

กรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่

ประชมุ ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการหรอืมแีตไ่มอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ ใหท้ี่

ประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ” 

จงึขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้เลอืกประธานในทีป่ระชมุ 

  นางสาวธนัญญา  เลศิพงศโ์สภณ  ผูถ้อืหุน้รับมอบฉันทะ  เสนอใหท้ีป่ระชมุเลอืก  

พลอากาศโท ภักด ี แสง-ชโูต  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ทีรั่บมอบฉันทะ ท าหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุ 

  ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทเ์ลอืกพลอากาศโท ภักด ี  แสง-ชโูต เป็นประธานในที่

ประชมุ 

 



รายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ บรษัิท เทเวศประกนัภัย จ ากดั [มหาชน] ครัง้ที ่1/2561                    หนา้ 2 

  พลอากาศโท ภักด ี  แสง-ชโูต ประธานทีป่ระชมุ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้มา
ประชมุดว้ยตนเองจ านวน 6 ราย และมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่มาประชมุแทน จ านวน 34 ราย รวมจ านวน 
40 ราย นับจ านวนหุน้รวมกัน 49,473,988 คดิเป็นรอ้ยละ 98.95 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้
ทัง้หมด ครบองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ  
   ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุและด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ
ดังตอ่ไปนี ้
 
ระเบยีบวาระที ่ 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 [ปีที ่72] 
  เมือ่วนัองัคารที ่24 เมษายน 2561 
  ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2561 [ปีที ่72] เมือ่วนัอังคารที ่24 เมษายน 2561 ซึง่มจี านวน 6 หนา้ เป็นเอกสารแนบ
ล าดับที ่1 ของหนังสอืเชญิประชมุทีไ่ดส้ง่ใหแ้กท่า่นผูถ้อืหุน้แลว้ 
  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 
 
ระเบยีบวาระที ่ 2 การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
  ประธานฯ เสนอวา่เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถแตง่ตัง้รองประธานกรรมการไดเ้กนิ
กวา่ 1 ทา่น จงึตอ้งท าการแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 29. ดังนี้ 
  ขอ้ความเดมิ 
  “ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
                 ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึง่
เป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บังคับในกจิการซึง่ประธาน
กรรมการมอบหมาย” 
  ขอ้ความทีเ่สนอขอแกไ้ข 
  “ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
                 ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการหลาย
คนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บังคับในกจิการซึง่ประธาน
กรรมการมอบหมาย” 
  จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 29. 
โดยยกเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความทีเ่สนอขอแกไ้ข 
  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 
29. โดยยกเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความทีเ่สนอขอแกไ้ข ดังนี ้
   “ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
                ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการหลายคน
เป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บังคับในกจิการซึง่ประธาน
กรรมการมอบหมาย” 
 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรือ่งอืน่ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้
ทีก่รณุามารว่มประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุเวลา 11.10 น. 

 
อา่นและรับรองแลว้ 

 
 
พลอากาศโท   

[ภักด ีแสง-ชโูต] 
กรรมการ 

ประธานทีป่ระชมุ 
 

 
 

 
 
 
 

 

[นางภาวณีิ  ทพิยเ์พชร] 
เลขานุการคณะกรรมการ 

ผูจ้ดบันทกึรายงานการประชมุ 

 


