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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

นายวิบูลย ์ ตวงสิทธิสมบัต ิ

อายุ 55 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
24 มีนาคม 2563 (ด ารงต าแหน่งจนถงึเดือนธนัวาคม 2563 เป็นเวลา 9 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Master of Business Administration จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan 

Ross Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Leading in a Disruptive World (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ท่ี 57) 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ท่ี 16) 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท และตลาดผูบ้ริโภค 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
- ดา้นนวตักรรมและการบริหารองคก์รเพ่ือความยั่งยืน 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นเศรษฐกิจและการลงทนุ 
- ดา้นการตลาดในและตา่งประเทศ 
- ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมม่ี) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 22 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562  ท่ีปรกึษา  หอการคา้ไทย 
- ตัง้แต ่2560  กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
- ตัง้แต ่2558  กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์(18 บริษัท) 
- ตัง้แต ่2544  กรรมการ บริษัทแพดดี ้โฮลดิง้ จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์ 
- กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพแ์ละตกแตง่สิ่งทอไทย  
- กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  -     ครัง้  
 (ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100)  

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  1,042 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00002) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/   บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรกึษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็น
อิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/ บริการ/ การใหกู้ยื้มเงินหรือการกูยื้มเงิน) โดย
ระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมมี่ 
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หมายเหตุ  ในรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนนัยางการเ์มน้ท ์จ ากดั และบริษัทนนัยางการทอ
อุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทนนัยางเท็กซไ์ทลท์ี่นายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ ด  ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการ และผูถื้อหุน้ทางออ้ม มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท  
(บรษัิทตะวนันาบรรจภุณัฑ ์จ ากดั และบรษัิทไดนา่ แพคส ์จ ากดั) เป็นรายการทางการคา้ปกติและมีมลูคา่ที่ไมม่ี
นยัส าคญัเมื่อเทียบกบัรายการทางธุรกิจของกลุม่บริษัท แต่มีมลูค่ารวมมากกวา่ 20 ลา้นบาท ซึ่งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติซึ่งในขณะนัน้ยังไม่ไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา) ไดห้ารือกนัอย่างกวา้งขวางและไดพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องดงักล่าวอย่างรอบคอบ 
และมีความเห็นวา่ขนาดของธุรกรรมขา้งตน้คิดเป็นสดัสว่นที่นอ้ยมากเมื่อเทียบกบัยอดขายรวมของบรรจุภณัฑจ์าก
เยื่อและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทัง้เป็นการซือ้ขายในเชิงพาณิชยท์ี่มีเง่ือนไขการคา้ตามปกติโดยทั่วไป
ของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการและการใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เก่ียวขอ้งแต่อย่างใด รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัผลประโยชนร์ะหว่างบริษัท
และนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ นอกจากนีน้ายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ  ยงัเป็นผูม้ีความรู ้ความช านาญ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณใ์นการบริหารจดัการบรษัิทขนาดใหญ่ ตลอดจนการด าเนินธุรกิจดา้นอปุโภคและบริโภค
ซึง่มีความใกลชิ้ดลกูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งยาวนาน ซึง่จะช่วยสง่เสรมิและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจ จะเป็นประโยชนแ์ละเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์
ใหเ้สนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระของนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ 
และเสนอใหแ้ตง่ตัง้นายวิบลูย ์ตวงสทิธิสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ) ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบตามหลกัความไวว้างใจ
และการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตาม
มาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแลว้ เห็นว่าความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าวไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ จึงเขา้ข่ายไดร้บัการผ่อนผัน
คุณสมบตัิของกรรมการอิสระที่หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจเกินเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่
(ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาแตง่ตัง้นาย
วิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ ซึ่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ของบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในรายการ
ทางการคา้ปกติกบับรษัิทยอ่ยของบรษัิท ในมลูคา่รวมมากกวา่ 20 ลา้นบาท เป็นกรรมการอิสระของบรษัิท  

ข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 หนา้ 21-22 
     


