
บริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดกรรมการและผูบริหาร 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ลําดับที่ ชื่อ - สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

1 นายชิซิโร ฟูคูดา  57 ปริญญาตรี – กฎหมาย 
มหาวิทยาลัยโซเปย – ประเทศญี่ปุน 

17.65 2538 – ปจจุบัน ประธานบริษัท 
ผูมีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 

2 นางยาซูโกะ ฟูคูดา 58 TAKEHAYA HIGH SCHOOL  
IN TOKYO 

6.90  2540 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ไดโดมอน กรุป 

3 น.ส.กานตชนก ลิขิตศิริทรัพย   36 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ – บัญชี 
กิตติพาณิชย 

0.99 2538 – ปจจุบัน รองประธานบริหารอาวุโส บมจ.ไดโดมอน กรุป 

4 นายสมชาย สิริจริยาพร  39 ปริญญาโท – พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

.53 2543 – ปจจุบัน 
2538 – 2542 

รองประธานบริหาร 
ผอ.ศูนยกระจายสินคา 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 
บมจ.ไดโดมอน กรุป 

5 นายพิศาล จรัสเลิศรังษี  52 ปริญญาตรี – คณะวิทยาการจัดการ 
วิชาเอก   : การบัญชี 
               : การเงินการธนาคาร 
               : การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

.70 2538 – ปจจุบัน รองประธานบริหาร บมจ.ไดโดมอน กรุป 

6 นางวราภรณ ลวนจําเริญ     47 ปริญญาตรี – วิทยาศาสตร (เอกเคมี) 
วิทยาลัยครูพระนคร 

.13 2542 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
2541  -  2542 
2538  - 2540 

ผอ.บริหารฝายพัฒนาบุคลากร 
ผอ.ฝายปฏิบัติการ 
ผอ.ฝายขาย 
ผจก.ฝายขาย 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 
 
บ.ฟวเจอรมารท (คาปลีก) 
บ.สหวิริยาซิตี้ (เรียลเอสเตท) 



บริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน)  
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ลําดับที่ ชื่อ - สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

7 นายอัษฎา แกวรักษ 38 ปริญญาโท – การตลาด 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

.13 
 

2538 – ปจจุบัน ผอ.บริหารฝายการตลาด บมจ.ไดโดมอน กรุป 
 

8 
 

นายบุญรอด โบวเสรีวงศ 
 

64 บัญชีบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต- นิดา  
M.B.A. U OF DAYTON OHIO USA. 
 

- ปจจุบัน 
2542-2544 
2540-2541 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 
ที่ปรึกษาระดับ 10  

บมจ.ไดโดมอน กรุป 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมสรรพากร 
 

    9 
 

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 
 

59 นิติศาสตรบัณฑิต-จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยโคลัม
เบีย 

- ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 
 
2539-2541 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อธิการบดี 
 
กรรมการคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 
กรมตํารวจ 

10 
 

นายประสิทธิ์ ไชยทองพันธ  66 เศรษฐศาสตรบัณฑิตและเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปจจุบัน 
2540-ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 
บริษัท รวมไทย สากล จํากัด 

11 นายมงคล ตัญจพัฒนกุล 59 แพทยศาสตรบัณฑิต – TOKYO 
UNIVERSITY 

- ปจจุบัน 
2535 – ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
กรรมการผูอํานวยการ 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 
โรงพยาบาลพระรามเกา 

12 นายสมพร หิรัญรัตน 
 

35 ปริญญาโท – POLITICAL SCIENCE 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

.06 2541 - ปจจุบัน 
2541 - 2545 
2539 - 2540 

ผอ.บริหารฝายทรัพยากรมนุษย 
ผอ.ฝายปฏิบัติการ 
ผจก.ฝายบุคคล 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 

13 น.ส.เดนเดือน อนุเวช  34 ปริญญาตรี-บริหารธุรกิจเอกบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

.06 2543 – ปจจุบัน 
2538 – 2543 

ผูจัดการฝายบัญชี 
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 



บริษัท ไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน)  
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ลําดับที่ ชื่อ - สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ 

14 นายทินกร เทียมทัด 40 MBA (MIS)  
UNIVERSITY OF TOLEDO, OHIO 
USA. 
บัญชีบัณฑิต (ตนทุน) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- 2544 – ปจจุบัน 
2541 – 2544 
 
 
2539-2540 

ผูจัดการฝายการเงิน 
ผช.ผูจัดการ 
 
 
ผช.ผอ.ฝายสินเชื่อ 

บมจ.ไดโดมอน กรุป 
สหกรณออมทรัพยสถาบัน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย จํากัด  - 
สหกรณออมทรัพย 
บงล.การทุนไทย - สถาบันการ
เงิน 
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