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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด
ประวัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
1. นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
สัดส่วนการถือหุน้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ช่วงเวลา 2551-ปั จจุบนั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

67 ปี
153 ซอยสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
ไม่มีการถือหุน้
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 105/2008 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประธานกรรมการ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
11 ปี (แต่งตั้งเป็ นกรรมการ 17 มกราคม 2551)
กรรมการ
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ น
คณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกัน
พิจารณาคุ ณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฎิ บัติ ง านในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาแล้ว เห็ น ว่ า
นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการของบริ ษทั
ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หาร ในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจาปี 2561

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
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2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา
สัดส่วนการถือหุน้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ช่วงเวลา 2549 – ปั จจุบนั

70 ปี
57/34 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรี ยฯ์ เขตบางเขน กทม.
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
ไม่มีการถือหุน้
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

13 ปี (แต่งตั้งเป็ นกรรมการ 22 กันยายน 2549)
กรรมการและกรรมการอิสระ
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บริ ษ ัท ยัง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกัน
พิจารณาคุ ณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฎิ บัติ ง านในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาแล้ว เห็ น ว่ า
นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็ น
ได้อย่างเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั

เป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯนิยาม
ดังกล่าวปรากฏในรายงานประจาปี ในหมวดการกากับดูแลกิจการ

การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
จานวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการประจาปี 2561

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
6/6 ครั้ง
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