-ร่าง-

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
อายุ 55 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
24 มีนาคม 2563 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นเวลา 9 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan
Ross Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Leading in a Disruptive World (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน่ ที่ 57)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุน่ ที่ 16)
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผูบ้ ริโภค
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (ไม่มี)
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การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 22 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตัง้ แต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- ตัง้ แต่ 2558 กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จากัด
- ตัง้ แต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ (18 บริษัท)
- ตัง้ แต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพดดี ้ โฮลดิง้ จากัด
การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยของกลุม่ บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

8/8 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- ครัง้

(ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563)

3.

เข้าร่วมประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2/2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
1,042 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.00002)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอานาจควบคุม/
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ/ผู้ บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย
การมี ค วามสั ม พั นธ์ในลั ก ษณะดั งต่ อ ไปนี้กั บ บริ ษั ท/ บริ ษั ทใหญ่ /บริ ษั ทย่ อ ย/
บริษัทร่วมหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ที่ ป รึก ษาที่ ไ ด้รับ
เงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซือ้ /ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กยู้ ืมเงินหรือการกูย้ ืมเงิน) โดย
ระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)
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ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หมายเหตุ

ในรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนันยางการ์เม้นท์ จากัด และบริษัทนันยางการทอ
อุตสาหกรรม จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ที่นายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ ดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท
(บริษัทตะวันนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด และบริษัทไดน่า แพคส์ จากัด) เป็ นรายการทางการค้าปกติและมีมลู ค่าที่ไม่มี
นัยสาคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุม่ บริษัท แต่มีมลู ค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ
บรรษั ทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติซึ่งในขณะนัน้ ยังไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ
และมีความเห็นว่าขนาดของธุรกรรมข้างต้นคิดเป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
เยื่อและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทัง้ เป็ นการซือ้ ขายในเชิงพาณิชย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติโดยทั่วไป
ของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่ก่อให้เกิดความขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ นอกจากนีน้ ายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ ยังเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชานาญ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจด้านอุปโภคและบริโภค
ซึง่ มีความใกล้ชิดลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจ จะเป็ นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระของนายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ
และเสนอให้แต่งตัง้ นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบลู ย์ ตวงสิทธิ สมบัติ) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจ
และการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตาม
มาตรา 89/7 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (ที่ ได้แ ก้ไขเพิ่ มเติม) ตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ จึงเข้าข่ายได้รบั การผ่อนผัน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่หา้ มการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ นาย
วิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ ซึ่งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรายการ
ทางการค้าปกติกบั บริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2 หน้า 21-22
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