
                                                                                                                                              

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 2 
 

ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ชื่อ – ชื่อสกุล : ดร.ประทีป  ตัง้มติธรรม 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 

อายุ : 72 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

วุฒกิารศึกษา • วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ (นวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A. 

• สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • The Job of the CEO-IMD (Institute for Management Development) 

• หลกัสตูร วตท. ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 7 

• หลกัสตูร ประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสงู
วิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที่ 16 

• หลกัสตูร ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนกับริหารระดบัสงู วิทยาลยั
การเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า รุ่นท่ี 9 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง สถาบนัพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 1) 

 • สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

 ▪ หลกัสตูรสมัมนาตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ : Thailand's 3rd National Conference on Collective 
Action Against Corruption รุ่นที่ 2/2012 

▪ RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นท่ี 9/2003 

▪ DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002 

ประสบการณ์การท างาน 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 31 ปี 10 เดือน (นบัถึงวนัท่ี 21 เมษายน 2564) 

หากได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 34 ปี 10 เดือน 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

2532 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 



 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

2563 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

2536 - ปัจจบุนั 

2536 - ปัจจบุนั 

2532 – ปัจจบุนั 

2532 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ Balmoral Quay Pty Ltd. 

ประธานกรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd. 

ประธานกรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd. 

ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd. 

ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd. 

ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd. 

ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporate 

ประธานกรรมการ บริษัท ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ประธานกรรมการ บริษัท ศภุาลยัอสิาน จ ากดั 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท ภเูก็ตเอสเตท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 

2532 - ปัจจบุนั 

2531 – ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ดรูาฟลอร์ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท มัน่คงเอสเตท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น 

2562 – ปัจจบุนั 

2562 - ปัจจบุนั 

2559 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2543 - ปัจจบุนั 

ประธานที่ปรึกษา มลูนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแหง่ประเทศไทย 

กรรมการ มลูนิธิสถาปนิกสยาม 

นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมศษิย์เกา่ มหาวิทยาลยัอิลนิอยส์ ประเทศไทย 

อปุนายกสมาคม สมาคมจีนเตีย้อนัในประเทศไทย 

นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมอาคารชดุไทย 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไมม่ี- 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 522,432,755 หุ้น อตัราร้อยละ 24.38 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

การเข้าประชุมกรรมการ ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้ เข้าประชมุ 13 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

เหตุผลที่สมควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิของ ดร.ประทีป ตัง้มติธรรม เห็นสมควรเสนอที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากเป็นผู้มี
คณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ 

มีความรอบรู้และความเช่ียวชาญในด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กลยทุธ์การตลาด
และการแขง่ขนั การตลาดระหวา่งประเทศ งานออกแบบและสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ 



 

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายไตรเตชะ  ตัง้มติธรรม 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จดัการ, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ,  

  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

อายุ : 42 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

วุฒกิารศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(ด้านการตลาดและการบริหารกลยทุธ์) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

▪ DCP : Directors Certification Program รุ่นท่ี 120/2009 

ประสบการณ์การท างาน  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี (นบัถึงวนัท่ี 21 เมษายน 2564) 
หากได้รับเลอืกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 15 ปี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จดัการ, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ ,กรรมการบริหารความเสีย่ง  

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อเดลฟ่ี เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศภุาลยัอิสาน จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น    -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร  

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไมม่ี- 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 2,115,700 หุ้น อตัราร้อยละ 0.10 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

การเข้าประชุมกรรมการ ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้ เข้าประชมุ 13 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2 ครัง้ เข้าประชมุ 2 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน                                           
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลที่สมควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของนายไตรเตชะ ตัง้มติธรรม เห็นสมควรเสนอ                 
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจาก
เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ 

มีความรอบรู้และความเ ช่ียวชาญในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ ดี  การบ ริหารความเสี่ยง                              
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ กลยทุธ์การตลาดและการแข่งขนั การจดัการในภาวะ
วิกฤต บญัชีการเงินและการธนาคาร ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 



 

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายประศาสน์  ตัง้มติธรรม 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการบริษัท, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

อาย ุ : 70 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

วุฒกิารศึกษา • เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมส ารวจ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

▪ SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นท่ี 14/2012 

▪ DCP : Directors Certification Program  รุ่นท่ี 36/2003 

▪ DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นท่ี 11/2003  

▪ หลกัสตูรสมัมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the 
issues of Enterprise Risk  Management ” รุ่นท่ี 2/2013 

▪ หลกัสตูรสมัมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and 
Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries”                    
รุ่นท่ี 1/1/2013 

ประสบการณ์การท างาน  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี (นบัถึงวนัท่ี 21 เมษายน 2564) 
หากได้รับเลอืกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 23 ปี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบนั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

2563 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

กรรมการ Balmaral Quay Pty Ltd. 

กรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd. 

กรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd. 

กรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd. 

กรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd. 

กรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd. 

กรรมการ Supalai Philippines Incorporate 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น      -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น      -ไมม่ี- 



 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไมม่ี- 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ -ไมม่ี - (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

การเข้าประชุมกรรมการ ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้ เข้าประชมุ 13 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

ประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

เหตุผลที่สมควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบตัิของนายประศาสน์ ตัง้มติธรรม เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ 

มีความรอบรู้และความเ ช่ียวชาญในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบ ริหารความเสี่ยง                                
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ กลยทุธ์การตลาดและการแข่งขนั การจดัการในภาวะ
วิกฤต บัญชีการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์  IT Governance การตลาดระหว่างประเทศ                    
งานออกแบบและสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 


