
 
 
 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2564 (ปีที ่75) 

เมือ่วนัพธุที ่28 เมษายน 2564 
ณ ส านกังานทรพัยส์นิพระมหากษตัรยิ ์หอ้งประชุม 7402 อาคาร 7 ช ัน้ 4 
เลขที ่173 ถนนนครราชสมีา แขวงดสุติ เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 10300 

------------------------------------------------- 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. พลอากาศเอก สถติยพ์งษ์  สขุวมิล ประธานกรรมการ  
2. พันต ารวจเอก ธรรมนธิ ิ วนชิยถ์นอม รองประธานกรรมการ  
3. พันโท สมชาย  กาญจนมณี รองประธานกรรมการ 
4. พลเรอืเอก ปวติร  รจุเิทศ กรรมการ 
5. พันต ารวจเอก ณรัชต ์ เศวตนันทน์ กรรมการ 

  กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม 
6. นายอวริทุธ ์ วงศพ์ทุธพทัิกษ์ กรรมการ 

  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
7. นายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์ กรรมการอสิระ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 
  และกจิกรรมเพือ่สงัคม 

8. นายศักดิ ์ เอือ้ชเูกยีรต ิ กรรมการอสิระ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นายวรีะศักดิ ์ โตกะคณุะ กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

10. ดร. ชาญชยั  มสุกินศิากร กรรมการอสิระ 
 กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม 

11. นางพรรณโสภติ  ลขิติธรรมนติย ์ กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ  

12. นางสาวสภุาภรณ์  ตรแีสน กรรมการ 
13. นายชาตชิาย  ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ 

 กรรมการบรหิาร 

 
เร ิม่ประชุมเวลา 14.00 น. 

 กอ่นเริม่ประชมุ นางสาวสภุาภรณ์  ตรแีสน กลา่วชีแ้จงจ านวนกรรมการทีเ่ขา้รว่ม

ประชมุในวนันี ้ โดยพลอากาศโท ภักด ี แสง-ชโูต ตดิภารกจิส าคัญเรง่ดว่นท าใหไ้มส่ามารถเขา้รว่ม

ประชมุได ้นอกจากนี้ มกีรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จ านวน 2 ทา่นคอื ดร.ชาญชยั  

มสุกินศิากร และนางพรรณโสภติ  ลขิติธรรมนติย ์

 จากนัน้ พลอากาศเอก สถติยพ์งษ์ สขุวมิล ประธานกรรมการ กลา่วแนะน า  

พันต ารวจเอก ณรัชต ์ เศวตนันทน ์กรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ใหมใ่หท้ีป่ระชมุทราบ 

 นางสาววไิลรัตน ์ ตวิะวงศ ์ เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ม ี

ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 5 ราย และมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่มาประชมุแทน จ านวน 27 ราย 

รวมจ านวน 32 ราย นับจ านวนหุน้รวมกัน 49,450,135 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 98.90 ของจ านวนหุน้    

ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด ครบองคป์ระชมุตามขอ้บังคบัของบรษัิทฯ ขอ้ที ่46 

  โดยในสว่นของการออกเสยีงลงคะแนน จะเป็นประกาศผลคะแนนเฉพาะทีท่า่น    
ผูถ้อืหุน้ “ไมอ่นุมัต”ิ หรอื “งดออกเสยีง” สว่นทีเ่หลอื ถอืเป็นคะแนนเสยีงอนุมัต ิ 
 

(เอกสารแนบประกอบการประชมุหมายเลข 1) 
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 ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุ และด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ

ดังตอ่ไปนี.้- 
 
วาระที ่ 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 (ปีที ่74) 
  เมือ่วนัองัคารที ่15 กนัยายน 2564 
 
  ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2563 (ปีที ่74) เมือ่วนัอังคารที ่15 กันยายน 2563 ซึง่มจี านวน 5 หนา้ ตามเอกสารแนบล าดับที ่1 
ของหนังสอืเชญิประชมุทีไ่ดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ 

  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 

 
วาระที ่ 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 2563 
 
  ประธานฯ ขอใหน้ายชาตชิาย ชนิเวชกจิวานชิย ์ กรรมการผูจั้ดการ รายงานผลการ
ด าเนนิงานปี 2563 ตอ่ทีป่ระชมุ 

  กรรมการผูจั้ดการ รายงานว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับเท่ากับ 
5,445.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2562 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของอุตสาหกรรม
ประกันภัย ปี 2563 บรษัิทฯ เตบิโตสงูกวา่อตุสาหกรรมประกันภัยรอ้ยละ 3.9 

บรษัิทฯ มเีบีย้ประกันภัยทีถ่อืเป็นรายไดส้ทุธจิากการประกันภัยตอ่เทา่กับ 3,318 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 เมือ่รวมรายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ และหักคา่ใชจ้า่ยในการรับ
ประกันภัย บรษัิทฯ มผีลก าไรจากการรับประกันภัยเทา่กับ 318 ลา้นบาท มรีายไดแ้ละก าไรจากการ
ลงทนุสทุธเิทา่กับ 146 ลา้นบาท เมือ่รวมรายไดอ้ืน่ บรษัิทฯ มกี าไรจากการด าเนนิงานกอ่นภาษี 
481 ลา้นบาท เมือ่หักภาษีแลว้มกี าไรสทุธ ิ386 ลา้นบาท คดิเป็นก าไรตอ่หุน้ 7.72 บาท  

  ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วมเทา่กับ 9,336 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 8.8 มหีนีส้นิรวมทัง้ส ิน้เทา่กับ 6,018 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 รอ้ย
ละ 9.5 

  สว่นของเจา้ของ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 มจี านวนเทา่กับ 3,318 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2562 เทา่กบั 232 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7 

 จงึขอเสนอเพือ่ทราบ 

  มต ิ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ตามที่กรรมการ
ผูจั้ดการเสนอ 

 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผู จั้ดการ รายงานงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 2563 ตอ่ทีป่ระชมุ 

  กรรมการผูจั้ดการ เสนอขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผูส้อบบัญชไีดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ปรากฏในรายงานประจ าปีหนา้
63 - 67 ทีไ่ดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ในรปูแบบของ QR Code  

  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม
2563 
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วาระที ่ 4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรประจ าปีและการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี  
 
  ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจั้ดการรายงานการจัดสรรก าไรประจ าปีและการจ่ายเงนิ
ปันผลประจ าปี ตอ่ทีป่ระชมุ 

  กรรมการผูจั้ดการ เสนอว่าบรษัิทฯ มกี าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานสิน้สดุวันที ่           
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 386,199,921 บาท คดิเป็นก าไรสุทธติ่อหุน้ 7.72 บาท จากผลก าไร
ประจ าปี 2563 คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรผลก าไรโดยการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ซึง่มี
รายชือ่ในสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ณ วนัพุธที ่7 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุน้ละ 
5.50 บาทคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 71 ของก าไรส าหรับปี 2563 โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลใน 
วนัศกุรท์ี ่14 พฤษภาคม 2564 

  จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรและจา่ยเงนิปันผลจากผล
การด าเนนิงานปี 2563 

  มต ิ ทีป่ระชมุอนุมัตติามทีก่รรมการผูจั้ดการเสนอ 

 
วาระที ่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
  ประธานฯ ขอใหน้ายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม เป็นผูน้ าเสนอวาระนี ้

  นายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชีแ้จงวา่ ขอ้บังคับของ
บรษัิทฯ ขอ้ที ่ 20 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน “ในการประชมุสามัญประจ าปี
ทกุครัง้ ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง และอาจไดรั้บเลอืกตัง้
กลับเขา้เป็นกรรมการใหมอ่กีได”้ 

  กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ มจี านวน 5 ทา่น คอื  

 1. พันต ารวจเอก ณรัชต ์ เศวตนันทน์ 
 2. พันโท สมชาย  กาญจนมณี 
 3. พันต ารวจเอก ธรรมนธิ ิ วนชิยถ์นอม 
 4. พลอากาศโท ภักด ี แสง-ชโูต 
 5. พลเรอืเอก ปวติร  รจุเิทศ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้จิารณาแลว้ และกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีมไิดร้ว่ม
พจิารณาและงดออกเสยีง เห็นวา่ กรรมการทัง้ 5 ทา่น เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิ มคีวามรู ้ ความสามารถ       
มปีระสบการณ์และมคีณูุปการแกบ่รษัิทฯ อยา่งยิง่ เห็นสมควรไดรั้บการพจิารณาเลอืกตัง้เป็น
กรรมการอกีวาระ  

 จงึขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมัตแิต่งตัง้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนึง่  

 มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 5 ทา่น ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไป 

 
วาระที ่ 6 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2564 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายศักดิ ์เอือ้ชูเกยีรต ิประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ า
เสนอวาระนี ้

 นายศักดิ ์ เอือ้ชเูกยีรต ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูค้ดัเลอืกผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ โดยพจิารณาจากรายชือ่ผูใ้หบ้รกิารสอบบัญช ี    
ทีเ่หมาะสมมคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบระบบบัญช ี และงบการเงนิบรษัิทประกันภัย 
เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมัต ิ
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 ส าหรับการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
คัดเลอืกผูส้อบบัญชจีากบรษัิท ดลีอยท ์ ทูช้ โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบัญช ี จ ากัด โดยรายชือ่ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตประกอบดว้ย ดร.ศภุมติร เตชะมนตรกีลุ (ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 3356) และ/หรอื     
นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ (ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 4301) และ/หรอื นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ (ผูส้อบ
บัญชเีลขที ่ 6797) และ/หรอื นางนสิากร ทรงมณี (ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 5035) โดยมจี านวนเงนิคา่
สอบบัญชเีทา่กับ 2,766,000 บาท ซึง่เทา่กับปี 2563 ทัง้นี ้ ส านักงานของผูส้อบบัญชทีีเ่สนอ
แตง่ตัง้นี ้เป็นรายเดยีวกับทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ในปี 2563 และไมม่คีวามสมัพันธใ์นลักษณะอืน่กับบรษัิทฯ 

 จงึขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าสอบ
บัญชปีระจ าปี 2564 

  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทแ์ตง่ตัง้ ดร.ศภุมติร เตชะมนตรกีลุ ผูส้อบบัญชี

เลขที ่ 3356 นายชวาลา เทยีนประเสรฐิกจิ ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 4301 นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบ
บัญชเีลขที ่ 6797 นางนสิากร ทรงมณี ผูส้อบบัญชเีลขที ่ 5035 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
ประจ าปี 2564 โดยมจี านวนเงนิคา่สอบบัญชเีทา่กับ 2,766,000 บาท 

 
วาระที ่ 7 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 
  ประธานฯ ขอใหน้ายมนตร ี มงคลสวสัดิ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และกจิกรรมเพือ่สงัคม เป็นผูน้ าเสนอ 

  นายมนตร ีมงคลสวัสดิ ์ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการสรรหาฯ 
ไดพ้จิารณาค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ  โดยค านงึถงึขอบเขต หนา้ที่ ความรับผดิชอบ ความหมาะสม และผลการด าเนนิงาน
ของบรษัิทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
เห็นสมควรเสนอเกณฑ์การจ่ายเงนิรางวัลประจ าปี 2564 และค่าตอบแทนรายเดอืนหรอืรายครัง้ 
ตามหลักเกณฑเ์ดมิซึง่อนุมัตโิดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่2 เมษายน 2562 คอื 

 เงนิรางวลั  
ก าหนดเกณฑก์ารจา่ยเงนิรางวลัใหก้รรมการไดรั้บคนละ 350,000 บาท 
ประธานใหไ้ดรั้บ 1.5 เทา่ของกรรมการ โดยจา่ยเงนิวนัเดยีวกันกับการจา่ยเงนิ
ปันผลประจ าปีของผูถ้อืหุน้ 

 เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนและรายคร ัง้ 
ก าหนดเกณฑก์ารจา่ยตามหลักเกณฑเ์ดมิทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ปี 2559 อนุมตั ิ
เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 

  จงึขอเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัต ิ 

  มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตติามเสนอ โดยใหม้ผีลตอ่เนื่องไปจนกวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
จะมมีตเิปลีย่นแปลง 
 
วาระที ่ 8 เร ือ่งอืน่ ๆ 

 

 นางสาววัชราภรณ์ พันธไ์พศาล ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วขอบคณุการ
ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในปีทีผ่า่นมา ทีม่ผีลก าไรใหส้ามารถจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราทีส่งู
กวา่ปีก่อน และสอบถามเรือ่งการปรับปรุงอาคารเทเวศประกันภัยว่า จะกระทบต่อการด าเนินการ 
รวมถงึการจา่ยเงนิปันผลผูถ้อืหุน้ในปีตอ่ไปหรอืไม่ 

 กรรมการผูจั้ดการ ชีแ้จงวา่ในสว่นการปรับปรุงอาคาร ใชง้บประมาณ 100 ลา้นบาท 
ซึง่ไดพ้จิารณาแลว้วา่จะไมก่ระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ 

 นางสาววัชราภรณ์ พันธ์ไพศาล ผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง รับทราบตามที่
กรรมการผูจั้ดการเสนอ พรอ้มทัง้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบรษัิทฯ ตลอดจนผูบ้รหิาร ที่ท าให ้
บรษัิทฯ เจรญิกา้วหนา้ และมั่นคงมาจนถงึปัจจุบัน จากทุนจดทะเบียนเริม่ตน้เพียง 4 ลา้นบาท 



รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บรษัิท เทเวศประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564                     หนา้ 5 

 

ปัจจุบันมมีากถงึ 500 ลา้นบาท รวมถงึเบีย้ประกันภัยรับในชว่งแรกทีอ่ยู่ในหลักหมืน่ ปัจจุบันแสดง
ใหเ้ห็นวา่บรษัิทฯ มเีบีย้ประกันภัยรับเตบิโตถงึ 5,000 ลา้นบาท  

 ทา้ยที่สุดนี้ แมใ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 บรษัิทฯ ก็ยังพจิารณา
จ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอัตราหุน้ละ 5.50 บาท ส าหรับปีหนา้หากสถานการณ์ดีข ึน้ ขอให ้
พจิารณาการจา่ยปันผลเพิม่ขึน้อกี เพือ่เป็นก าลังใจตอ่ผูถ้อืหุน้ 

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุ และจะขอรับไวพ้จิารณา  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรือ่งอืน่ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีก่รณุา
มารว่มประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุเวลา 14.30 น. 
 

อา่นและรับรองแลว้ 
 
 

พลอากาศเอก  
 (สถติยพ์งษ์ สขุวมิล) 
ประธานการประชมุ 

 

 

 

 

(นางสาววไิลรัตน ์ตวิะวงศ)์ 
เลขานุการคณะกรรมการ 

ปฏบิัตหินา้ทีเ่ลขานุการการประชมุผูถ้อืหุน้ 
ผูจ้ดบันทกึรายงานการประชมุ 

 


