
เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข (4) 
 
 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
การประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปี ภายในสีเ่ดอืนนับ
แตว่ันสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 
 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่ การประชมุวสิามญั 
 
ขอ้ 43. คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควรหรอื
ผูถ้อืหุน้รวมกันนับจ านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่
นอ้ยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่
กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจัด
ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นับแตว่ันไดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 44. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบสุถานที ่วัน เวลา 
ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบุให ้
ชัดเจนว่าเป็นเรือ่งที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัตหิรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วัน 
ทัง้นี้ สถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยูใ่นทอ้งทีอ่ันเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิทหรอืทีอ่ ืน่ใดตามแต่
คณะกรรมการจะก าหนด 
 
ขอ้ 45. ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทนกันก็ได ้โดยท าเป็นหนังสอืตามแบบทีก่ฎหมายก าหนด และใหผู้รั้บ
มอบฉันทะยืน่ต่อประธานกรรมการหรอืผูซ้ ึง่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉันทะจะเขา้ประชมุ 
 
ขอ้ 46. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ [ถา้ม]ี มาประชมุไมน่อ้ย
กวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แตจ่ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั และตอ้ง
มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชัว่โมงจ านวนผูถ้อืหุน้
ซ ึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้ถา้การประชมุนัน้ไดเ้รยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอันระงับไป แต่ถา้การประชมุนัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 
ใหนั้ดประชมุใหม ่และสง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วันกอ่นวันประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลังนีไ้มบ่งัคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 47. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ
หรอืไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มรีองประธาน
กรรมการหรอืมแีตไ่มอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 
ขอ้ 48. ประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ทีค่วบคุมการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บังคับของ
บรษัิทวา่ดว้ยการประชมุ [ถา้ม]ี และใหก้ารประชมุด าเนนิไปตามล าดับระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
นัดประชมุ เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ
ใหเ้ปลีย่นล าดับระเบยีบวาระ 
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ขอ้ 49. การวนิจิฉัยชีข้าดหรอืลงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ระท าโดยการออกเสยีงลงคะแนน และไม่
วา่การออกเสยีงลงคะแนนนัน้จะกระท าดว้ยวธิใีด ใหนั้บหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีงเสมอ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีง
เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได ้แมว้า่จะมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท
ก็ตาม 
 
 ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งทีท่ีป่ระชมุจะลงมต ิผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอก
เสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหอ้อกเสียง
ลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ขีอ้หา้ม 
 การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่
นอ้ยกวา่ 5 คน รอ้งขอและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหล้งคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลับ โดยใหป้ระธานในที่
ประชมุก าหนดวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลับนัน้ 
 
ขอ้ 50. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี ้
 [1] ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ ึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

 [2] ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

   [ก] การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
   [ข] การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทจ ากัด หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัดอืน่มาเป็น

ของบรษัิท 
   [ค] การท า แกไ้ข หรอืเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอื

บางสว่นทีส่ าคัญ การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิทหรอืการ
รวมกจิการกบับคุคลอืน่ โดยมวีัตถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

   [ง] การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคับของบรษัิท 
   [จ] การเพิม่ทนุหรอืลดทนุของบรษัิท 
   [ฉ] การออกหุน้กู ้
   [ช] การควบบรษัิทหรอืเลกิบรษัิท 

 

ขอ้ 68. ขอ้บังคับนี้หากมทีีซ่ ึง่จ าเป็นหรอืสมควรจะแกไ้ขเปลีย่นแปลง ก็ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา
จัดการเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดต้ามกฎหมาย 
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ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน การแสดงเอกสารเขา้ประชมุ 
และการออกเสยีงลงคะแนน 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 (ปีที ่75) 
บรษิทั เทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธที ่28 เมษายน 2564 
 

 
 การมอบฉนัทะ บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. ตามทีก่ระทรวงพาณชิยไ์ดก้ าหนด
ไว ้ซึง่เป็นแบบที่ละเอยีดและชัดเจนมาใหผู้ถ้ือหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถพจิารณาว่าจะมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่ หรอืมอบใหน้ายศักดิ ์ เอือ้ชเูกยีรต ิกรรมการอสิระซึง่
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืนายวรีะศักดิ ์โตกะคุณะ หรอืนางพรรณโสภติ ลขิติธรรมนติย ์
ซึง่เป็นกรรมการอสิระและด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนในการ
ประชมุครัง้นี ้ 
 การลงทะเบยีนเขา้ประชุม บรษัิทฯ จะเริม่รับลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ตัง้แตเ่วลา 
12.00 น. เป็นตน้ไป ณ ส านักงานทรัพยส์นิพระมหากษัตรยิ ์หอ้งประชมุ 7402 อาคาร 7 ชัน้ 4 เลขที ่
173 ถนนนครราชสมีา แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300 ตามแผนทีแ่นบ 
 ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้อ่นเขา้ประชุม (แลว้แตก่รณี) 
1.  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 
 1.1 กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ ึง่ปรากฏรูปถ่าย

ของผูถ้อืหุน้ และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจ าตัวประชาชน ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 
 1.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ  

(ก) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชมุซึง่ไดก้รอก
ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถ้ือหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 
ขา้งตน้ และผูม้อบฉันทะไดล้งลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีด ตาม 1.1 ขา้งตน้ 
2.  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

 2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 
(ก) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผูถ้ือหุน้ซ ึง่รับรองส าเนา

ถกูตอ้ง โดยผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ขา้ประชมุมี
อ านาจกระท าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 2.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(ก) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชมุ ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผูถ้ือหุน้ซ ึง่รับรองส าเนา
ถกูตอ้ง โดยผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามใน
หนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
3.  ผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนติบิคุคลทีต่ ัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  
 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารตามที่กล่าวขา้งตน้ โดยเอกสารที่ม ิไดม้ีตน้ฉบับเป็น
ภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้
รับรองความถกูตอ้งของค าแปล 
4. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบยีบวาระ โดยจะมกีาร
สอบถามจากทีป่ระชมุวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
 ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหส้ง่บัตรลงคะแนนให ้
เจา้หนา้ทีเ่พือ่นับคะแนนเสยีงแต่ละระเบยีบวาระ คะแนนเสยีงทัง้หมดจะถูกสง่มอบใหป้ระธานกล่าวสรุป
ในทีป่ระชมุของระเบยีบวาระนัน้ ๆ วา่มผีูเ้ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีงกีเ่สยีง  

 
 


