สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
1. นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา
ทีอ่ ยู่
153 ซอยสามเสน 1 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
วัน เดือน ปี เกิด
1 กุมภาพันธ์ 2495
อายุ 70 ปี
สัญชาติ
ไทย
สถานภาพ โสด
ประวัตกิ ารศึกษา

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

ประวัตกิ ารอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
การถือหลักทรัพย์ CHARAN
- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี
ตาแหน่ ง / ประสบการณ์ ทางาน
- ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ตาแหน่ งในบริษัท / องค์ กรอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประวัตกิ ารดารงตาแหน่ งกรรมการ บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
- 14 ปี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
- กรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
- กระบวนการคัดเลื อกผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจาก
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกัน
พิจารณา และมีกระบวนการกลัน่ กรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึ ง
ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พรวมถึงผลการปฎิ บตั ิ งาน ในฐานะกรรมการ
บริ ษทั ในช่วงที่ ผ่านมาแล้ว เห็ นว่า นายโสภณ กล้ วยไม้ ณ อยุธยา มีความรู ้ ความสามารถมีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็ นกรรมการของบริ ษทั
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
หน้าที่ 1

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ดังกล่าว
ความสัมพันธ์ กบั กรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรื อความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (เช่น บิ ดา มารดา คู่สมรส บุตร
พี่ น้อง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ทีป่ รึกษากฏหมาย)
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพดังกล่าว
การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ บมจ. 29
- ส่วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วน
ได้เสี ยพิเศษ

หน้าที่ 2

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

2. นางผุดผ่อง อาสิงสมานันท์
ทีอ่ ยู่
70/110 ซอยพหลโยธิน 67 แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
วัน เดือน ปี เกิด
22 พฤษภาคม 2492
อายุ 73 ปี
สัญชาติ
ไทย
สถานภาพ หย่า
ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ/สาขาการจัดการทัว่ ไป
- ปริ ญญาตรี การเงินและการธนาคาร คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

ประวัตกิ ารอบรม / สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
การถือหลักทรัพย์ CHARAN
- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี
ตาแหน่ ง / ประสบการณ์ ทางาน
- ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ตาแหน่ งในบริษัท / องค์ กรอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั / องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประวัตกิ ารดารงตาแหน่ งกรรมการ บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
- 16 ปี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
- กระบวนการคัดเลื อกผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจาก
ปั จจุ บันบริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกัน
พิจารณา และมี กระบวนการกลัน่ กรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึ งคุ ณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึ ง
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน ในฐานะกรรมการบริ ษทั
ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว นางผุดผ่ อง อาสิ งสมานันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษ ัท ซึ่ งเป็ นกรรมการอิ สระ และสามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิ สระ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
นิยามกรรมการอิสระ - เป็ นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นิยามดังกล่าวปรากฏในเอกสาร
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มีการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ดังกล่าว
ความสัมพันธ์ กบั กรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ความสัมพันธ์โดยการสมรสหรื อความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (เช่น บิ ดา มารดา คู่สมรส บุตร
พี่ น้อง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่ น ผู้สอบบัญชี / ทีป่ รึกษากฏหมาย)
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพดังกล่าว
การเข้ าร่ วมประชุม / จานวนครั้งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/5 ครั้ง
- เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 29
- ส่วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ ไม่มีส่วน
ได้เสี ยพิเศษ

หน้าที่ 4

