สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด
1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ
อายุ

70 ปี

ที่อยู่

2/2 ถนนสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Delhi, India

การถือหุ้นในบริษทั ฯ

0.0017%

ประวัติการอบรม / สัมนา

Director Accreditation Program (DCP) 45/2005
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ

18 ปี (ต่อเนื่ อง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

กระบวนการคั ด เลื อกผู้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ผ่ า น
คณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการ
กลั่น กรอง อย่า งรอบคอบ ระมัด ระวัง ถึ ง คุ ณ สมบัติ ใ นด้า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พรวมถึ งผลการปฎิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่ วงที่ ผ่ านมาแล้ ว เห็ นว่ า นายวรยุ ทธ เจริ ญเลิ ศ
มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็ นกรรมการ ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมการ
อิ ส ระ และสามารถให้ ค วามเห็ น ได้อ ย่างเป็ นอิ ส ระ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติต้องห้ าม

ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่ เกี่ ยวกับทรั พย์ซ่ ึ งได้ก ระทาโดย
ทุจริ ตไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
ในรอบ ปี ที่ผา่ นมา

การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งที่เข้ าประชุม ปี 2562

- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- เข้าร่ วมประชุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้ง
- เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
นิยามกรรมการอิสระ

- ไม่มี เป็ นไปตามข้อ ก าหนดขั้น ต่ า ของ ส านัก งาน กลต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
นิยามดังกล่าวปรากฏในรายงานประจาปี ในหมวดการกากับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั ฯ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ บมจ.27

- ไม่มี -

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)

- ไม่มี -

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

2. นายพนธ์ ฐิตพิ านิชยางกูร
อายุ

70 ปี

ที่อยู่

69/144 หมู่บา้ นเพอร์เฟ็ คเพลส ซอย 20/5 ถนนรามคาแหง 164
แขวง/เขต มีนบุรี กรุ งเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพาณิ ชยการพระนคร

การถือหุ้นในบริษทั ฯ

1.17%

ประวัติการอบรม / สัมนา

- Director Accreditation Program (DCP) 10/2005
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- Insurance Management Development Program (IMDP) 7/1996
จากสถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารธุ รกิจประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ

35 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

กระบวนการคั ด เลื อ กผู ้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ผ่ า น
คณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณา และมีกระบวนการ
กลั่น กรอง อย่า งรอบคอบ ระมัด ระวัง ถึ ง คุ ณ สมบัติ ใ นด้า นต่ า ง ๆ รวมถึ ง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พรวมถึงผลการปฎิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่ วงที่ ผ่านมาแล้ว นายพนธ์ ฐิ ติ พานิ ชยางกูร มี
คุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั

คุณสมบัติต้องห้ าม

ไม่มีประวัติการทาความผิดอาญาในความผิดที่ เกี่ ยวกับทรั พย์ซ่ ึ งได้ก ระทาโดย
ทุ จริ ตไม่ มี ป ระวัติ ก ารท ารายการที่ อ าจเกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ก ับ
บริ ษทั ในรอบ ปี ที่ผา่ นมา

การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุ ม ปี 2562

- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อืน่ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั ฯ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ บมจ.27

- ไม่มี -

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)

- ไม่มี -

