
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
(ประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 

ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ    
บริษัท  จรัญประกนัภัย  จ ากดั                                                                                                                

1.  นายวรยุทธ   เจริญเลศิ  

อายุ 70 ปี 

ที่อยู่ 2/2 ถนนสุขมุวิท 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University, U.S.A.                                                                       
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Delhi, India 

การถือหุ้นในบริษทัฯ 0.0017% 

ประวตัิการอบรม / สัมนา Director Accreditation Program (DCP) 45/2005 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 18 ปี (ต่อเน่ือง) 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหา กระบวนการคัด เ ลือกผู ้ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ ได้ผ่ าน
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณา และมีกระบวนการ
กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึง
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฎิบติังาน 
ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวรยุทธ  เจริญเลิศ                           
มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ของบริษทั ซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง                        

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้กระท าโดย
ทุจริตไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั
ในรอบ ปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม ปี 2562  -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คร้ัง 
-   เขา้ร่วมประชุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 คร้ัง 
-   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง                             
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่มี - 

นิยามกรรมการอสิระ เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่ าของ ส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ               
นิยามดงักล่าวปรากฏในรายงานประจ าปีในหมวดการก ากบัดูแลกิจการ 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
คร้ังที่ บมจ.27 

- ไม่มี - 

เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี - 
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2.  นายพนธ์   ฐิตพิานิชยางกูร  

อายุ 70 ปี 

ที่อยู่ 
69/144 หมู่บา้นเพอร์เฟ็คเพลส ซอย 20/5 ถนนรามค าแหง 164  
แขวง/เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ประวตัิการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัพาณิชยการพระนคร 

การถือหุ้นในบริษทัฯ 1.17% 

ประวตัิการอบรม / สัมนา  -   Director Accreditation Program (DCP) 10/2005 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

-   Insurance Management Development Program (IMDP) 7/1996 
จากสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ กรรมการ 
บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 35 ปี  

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ  

หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหา กระบวนการคัด เ ลือกผู ้ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ ได้ผ่ าน
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณา และมีกระบวนการ
กลั่นกรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึง
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฎิบติังาน  
ในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร มี
คุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได้กระท าโดย
ทุจริตไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับ 
บริษทัในรอบ ปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม ปี 2562 -   เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5  คร้ัง 
-   เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง                             
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
คร้ังที่ บมจ.27  

- ไม่มี - 

เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี - 


