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บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้ อมูลกรรมการทีบ่ ริษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. นายสมพล ไชยเชาวน์
ที่อยู่
วัน เดือน ปี เกิด
สัญชาติ

52/450 หมู่บา้ นเมืองเอก ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
22 กันยายน 2490
อายุ 73 ปี
ไทย
สถานภาพ สมรส

ประวัติการศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Texas ADI University, U.S.A

ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 45/2005
ตาแหน่ ง / ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษทั นครหลวงแฟคตอริ่ ง จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในบริษทั / องค์กรอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
- 17 ปี (นับแต่วนั ที่แต่งตั้ง 11 มีนาคม 2546 – ปัจจุบนั )
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
- ไม่มีการถือหุ้น
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ดังกล่าว
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั ฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรื อความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฏหมาย)
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพดังกล่าว
การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุม
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562
การมีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27
- ส่ วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

2. นายสุ กจิ จรัญวาศน์
ที่อยู่
วัน เดือน ปี เกิด
สัญชาติ

188 ซอยสุขมุ วิท 16 ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
23 สิ งหาคม 2489
อายุ 74 ปี
ไทย
สถานภาพ สมรส

ประวัติการศึกษา

- ปริ ญญาโท วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach, U.S.A
- ปริ ญญาตรี วิศวโครงสร้าง California State University at Long Beach, U.S.A

ประวัติการอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 39/2005
ตาแหน่ ง / ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในบริษทั / องค์กรอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจ้ ดั การ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2517)
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
- 46 ปี (นับแต่วนั ที่แต่งตั้ง 1 มกราคม 2517 – ปัจจุบนั )
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
- 21.95%
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีขอ้ พิพาททางกฏหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ดังกล่าว
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั ฯ
- เป็ นคู่สมรส นางเอลิซาเบ็ธ จรัญวาศน์ (ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่)
- เป็ นบิดา นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ และ นายกิตติ จรัญวาศน์ (กรรมการ และผูบ้ ริ หาร)
เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษากฏหมาย)
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพดังกล่าว
การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุ ม
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562
การมีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 27
- ส่ วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ

