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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ที่ออกตามวาระ 
 

ลําดับที่ 1 

ชื่อ-สกุล     
    

นางสาวอัญรัตน  พรประกฤต 

อายุ    29 ป  

ตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน   
  

 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการงิน    

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการทั่วไป (รักษาการ)  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

Director Accreditation Program (DAP 72/2008) 

Director Certification Program (DCP 113/2009)  

ประสบการณการทํางาน   
2551 - ปจจุบัน    
    

2545 - 2551 

 

(บมจ. ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส) กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารดาน
การงิน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการทั่วไป (รักษาการ)
(บจก. ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส) ผูจัดการทั่วไป  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการในบริษัท 1 ป  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/  
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี- 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/   

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี-  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/  
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท  

-ไมมี-  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา
  

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 

จํานวนคร้ังท่ีรวมประชุม/  

จํานวนคร้ังท่ีมีสิทธิเขารวม    

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2551 จํานวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง  
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  

เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  

การถือหุนในบริษัท    

-จํานวนหุน  
-สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

  
6,000,000 หุน 

3.42%   
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ลําดับท่ี 2 

 

 

 

ชื่อ-สกุล     
    

นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐชัย 

อายุ    55 ป   

ตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน   
  

 

กรรมการ 

รองประธานเจาหนาบริหารอาวุโส  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา 

การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

Director Accreditation Program (DAP 72/2008) 

Director Certification Program (DCP 113/2009)  

ประสบการณการทํางาน   
2551 - ปจจุบัน 

 

(บมจ. ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส)  กรรมการ /รองประธานเจาหนาบริหารอาวุโส 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการในบริษัท 1 ป  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/  
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี- 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/   

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี-  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/  
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท  

-ไมมี-  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา
  

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 

จํานวนคร้ังท่ีรวมประชุม/  

จํานวนคร้ังท่ีมีสิทธิเขารวม  

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2551 จํานวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง  

เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  

เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

 

การถือหุนในบริษัท    

-จํานวนหุน  
-สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

  
12,000,000 หุน 

6.86%  
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ลําดับที่ 3 

 

 

ชื่อ-สกุล      นายคงเดช โอฬารรติ  

อายุ    52 ป 

ตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน   
  

ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ    

ผูอํานวยการฝายการตลาดและกลุมผลิตภัณฑ (รักษาการ)  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด มินิเอ็มบีเอ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร รวมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ 
จํากัด (มหาชน)   

การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

Director Accreditation Program (DAP 72/2008) 

Director Certification Program (DCP 115/2009)  

ประสบการณการทํางาน   
2551 - ปจจุบัน    
    

2545 - 2551 

 

(บมจ. ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส) กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารดาน
ปฏิบัติการ / ผูอํานวยการฝายการตลาดและกลุมผลิตภัณฑ (รักษาการ) 
(บจก. ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส) กรรมการผูจัดการ  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการในบริษัท 1 ป  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/  
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี- 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/   

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี-  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/  
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท  

-ไมมี-  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา
  

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 

จํานวนคร้ังท่ีรวมประชุม/  

จํานวนคร้ังท่ีมีสิทธิเขารวม    

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2551 จํานวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง  
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  

เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  

การถือหุนในบริษัท    

-จํานวนหุน  
-สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

  
1,200 หุน 

0.00%  


