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ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา อายุ 39 ปี สัญชาติ ไทย   

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทั 28 พฤษภาคม 2561 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี 11 เดือน  

ตาํแหน่งทีเ่สนอ  กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาตรี การตลาด จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม / สัมมนา 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2564 : -ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ดโูฮม กรุ๊ป 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอนเนอรจี์ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เงินเทอรโ์บ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอ็กซเ์พรส 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซลัแตนท ์

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิง้ จาํกดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ศ.อบุลวสัด ุ

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อบุลวสัด ุ

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.บีซีพี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

ปัจจบุนั กรรมการ Amplus Holding Ltd. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่ม ี-   
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

จาํนวนหุ้นทีถื่อครอง: 5.64% 

จาํนวนหุ้นทีถื่อครองโดยคู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.03% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  

บุตรของนายอดิศักดิ์  ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา พ่ีสาวของนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และ 

นายมารวย ตัง้มิตรประชา 

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี - 

 

 

 

  

การประชุม 
จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 
คิดเป็นร้อยละ 

- คณะกรรมการบริษัท 3/4 75 
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ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

นางสลิลทพิ เรืองสุทธิภาพ อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย   

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทั 28 พฤษภาคม 2561 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี 11 เดือน  

ตาํแหน่งทีเ่สนอ  กรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

ประวัติการศึกษา 

- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม / สัมมนา 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

- Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2564: 

- Logistics: Strategy & Management จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ดโูฮม กรุ๊ป 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอนเนอรจี์ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เงินเทอรโ์บ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอ็กซเ์พรส 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซลัแตนท ์

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิง้ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ทนุทองมาวนิ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.มนันี่โอเค 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ทนุธาริน 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ศ.อบุลวสัด ุ

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อบุลวสัด ุ

ปัจจบุนั กรรมการ Amplus Holding Ltd. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน: - ไม่ม ี-  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

การประชุม 
จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 
คิดเป็นร้อยละ 

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

 

จาํนวนหุ้นทีถื่อครอง: 5.64 % 

จาํนวนหุ้นทีถื่อครองโดยคู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  

บุตรของนายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา และนางนาตยา ตัง้มิตรประชา นอ้งสาวของนางสาวอริยา ตัง้มิตรประชา พ่ีสาวของ

นายมารวย ตัง้มิตรประชา 

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่ม ี- 
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ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

นายมารวย ตั้งมิตรประชา อายุ 30 ปี สัญชาติ ไทย   

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทั 3 กรกฎาคม 2562 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 9 เดือน  

ตาํแหน่งทีเ่สนอ  กรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร 

ประวัติการศึกษา 

- ปรญิญาโท Global MBA Program University Of Michigan 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาสารสนเทศและการส่ือสาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม / สัมมนา 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การอบรมในปี 2564: 

- กระบวนการเปล่ียนผ่านสู่องคก์รดิจิทลัดว้ยวิถีผูน้าํอย่างยั่งยืน Rethink Academy 

ประสบการณท์าํงานในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีเ่ป็นบริษทัจดทะเบียน:  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ดโูฮม กรุ๊ป 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เงินเทอรโ์บ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ดโูฮม เอ็กซเ์พรส 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิง้ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ศ.อบุลวสัด ุ

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อบุลวสัด ุ

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อะลาดิน ชอ้ปออนไลน ์

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซลัแตนท ์

ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล 

ปัจจบุนั กรรมการ Amplus Holding Ltd. 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบียน: - ไม่มี -   
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

การประชุม 
จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จาํนวนคร้ังทีป่ระชุม 
คิดเป็นร้อยละ 

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

 

จาํนวนหุ้นทีถื่อครอง: 5.64% 

จาํนวนหุ้นทีถื่อครองโดยคู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:  

บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา น้องชายของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และ 

นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ 

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่ม ี- 

 


