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ชื่อ-สกุล     นายมนู เลียวไพโรจน 

อายุ  66 ป  

ตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  

Director Accreditation Program (DAP) 30/2003  
Course Role of Chairman Program (RCP) 3/2001  

ประสบการณการทํางาน    

2551 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไพรส  
2542-2547 ปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการในบริษัท 2 ป  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/  ประธานกรรมการ 

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
  บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
  บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
  บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการ 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
  เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
  บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/   รองประธานกรรมการบริษัท วินเซอร โฮเต็ล จํากัด 

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการบริษัท เวลต้ีฟูด แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการบริษัท เอเซีย พรีซิช่ัน จํากัด 
  กรรมการบริษัท เอเซีย แปซิฟค โปแตซ คอรปอเรช่ัน จํากัด 
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การดํารงตําแหนงกรรมการ/    

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท  

-ไมมี-  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 

จํานวนคร้ังท่ีรวมประชุม/ จํานวนคร้ังท่ีมีสิทธิเขารวม  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2552 จํานวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง  

  เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  

การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552   

  -จํานวนหุนสามัญ  -ไมมี- 
 -ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหกรรมการและหรือพนักงาน  200,000 หุน 
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ชื่อ-สกุล     นายวิโรจน พรประกฤต 

อายุ  57 ป  

ตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน  รองประธานกรรมการบริษัท และ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสหพาณิชย 

การอบรมหลักสูตร 
จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

Director Accreditation Program (DAP) 2/2008 

Director Certification Program (DCP)113/2009 

ประสบการณการทํางาน    

2551 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการบริษัท และ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการในบริษัท 2 ป  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/   -ไมมี- 

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน   

การดํารงตําแหนงกรรมการ/    -ไมมี- 

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน   

การดํารงตําแหนงกรรมการ/   -ไมมี- 

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 

จํานวนคร้ังท่ีรวมประชุม/ จํานวนคร้ังท่ีมีสิทธิเขารวม  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2552 จํานวน 
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง  

  เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง 
จาก 1 ครั้ง  

การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552   

  -จํานวนหุนสามัญ 71,997,600 หุน 
 -ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหกรรมการและหรือพนักงาน  249,000 หุน 
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ชื่อ-สกุล     นายสหัสโรจน โรจนเมธา 

อายุ  53 ป  

ตําแหนงในบริษัท ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University San Diego California 

การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

Director Accreditation Program (DAP)17/2004  

Director Certification Program (DCP)115/2009  

ประสบการณการทํางาน    

2551 - ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการอิสระ 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการในบริษัท 2 ป  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/   -ไมมี- 

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน   

การดํารงตําแหนงกรรมการ/  
ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ผูอํานวยการฝายขายและบริการ  
บริษัท ทรู คอรปอเรชัน จํากัด  

    

การดํารงตําแหนงกรรมการ/   -ไมมี- 

ผูบริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 

จํานวนคร้ังท่ีรวมประชุม/ จํานวนคร้ังท่ีมีสิทธิเขารวม  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2552 จํานวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง  

  เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2551 จํานวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  

การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552   

  -จํานวนหุนสามัญ  -ไมมี- 
 -ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหกรรมการและหรือ
พนักงาน  

100,000 หุน 

 


