เอกสารแนบ 3
กรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง่
นายวีรพันธ์ พูลเกษ

อายุ 54 ปี

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้รับแต่ งตั้ง
กรรมการ
ตาแหน่ งในบริษัท
กรรมการ
การศึกษา
•
ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริ กา
•

ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Certification Program
(สมาชิกผูท้ รงคุณวุฒิอาวุโส) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ปี 2545

•

หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2553

ประสบการณ์ ทางาน
•
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน)
•
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) จากัด
•
ผูช้ ่วยกรรมการบริ ษทั ไทยเสรี หอ้ งเย็น จากัด
•
นายกสมาคม สมาคมไทยผูป้ ระกอบธุรกิจเงินร่ วมลงทุน
•
กรรมการ และเหรัญญิก สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
•
กรรมการ บริ ษทั เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
•
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
•
กรรมการ บริ ษทั ไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัททีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
•
กรรมการ บริ ษทั ไทคอน โลจิสติคส์พาร์ค จากัด
•
กรรมการ บริ ษทั ไทคอน แมนเนจเมนท์ จากัด
•
กรรมการ บริ ษทั อีโค อินดัสเตรี ยล เซอร์วสิ เซส จากัด
•

กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฟาบริ เนท จากัด

•

เหรัญญิกและกรรมการ สมาคมไทยผูป้ ระกอบธุรกิจเงินร่ วมลงทุน

•

กรรมการ หอการค้าสิ งคโปร์-ไทย

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
•
•
•

ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557):
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ :
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2541 รวม 17 ปี

: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
803,571 หุน้ หรื อร้อยละ 0.035
5/6 ครั้ง
1/1 ครั้ง
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กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งในบริษัท
กรรมการอิสระ
การศึกษา
•
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ University of Southern California
•
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
•
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงรุ่ นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ ทางาน
•
กรรมการอิสระ บริ ษทั แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
•
กรรมการบริ ษทั ไฮโปร อิเล็กทรอนิกส์ จากัด (มหาชน)
•
กรรมการอิสระ บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
•
ประธานกรรมการบริ ษทั เมโทรสตาร์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
•
กรรมการบริ ษทั เจียไต๋ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
•
ที่ปรึ กษา รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
•
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•
กรรมการ Thailand Management Association
ตาแหน่ งปัจจุบนั
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
•
กรรมการ และผูอ้ านวยการบริ หาร บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
•
กรรมการบริ ษทั ซีพีพีซี จากัด (มหาชน)
•
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
•
กรรมการ บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
•
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เทเลคอม โฮลดิ้ง จากัด
•
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ทรู มัลติมีเดีย จากัด
•
Board of Associate Director บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
•
ในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
:โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
•
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั
:โปรดดูขอ้ มูลข้างต้น
ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
•
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น
:ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญที่ถือ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557):
-0- หุน้
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ :
6/6 ครั้ง
จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ :
1/1 ครั้ง
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2556 รวม 2 ปี
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