
    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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  99..    การจัดการการจัดการ  
 
9.1 โครงสรางการจัดการ   
 

คณะกรรมการบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) มีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

โครงสรางการจัดการ 

 
 
หมายเหตุ : *  ปจจุบันนายสมนึก พจนเกษมสิน ทําหนาที่รักษาการตําแหนงรองกรรมการผูจัดการที่รับผิดชอบงานดานการตลาดและบัญชี

การเงินดวย โดยบริษัทมีแผนที่จะจางรองกรรมการผูจัดการเพื่อรับผิดชอบงานดังกลาวเพิ่มอีกหนึ่งคนในอนาคต 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูจัดการฝายโครงการ ผูจัดการฝายการตลาด ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

กรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจัดการ* 
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• คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด  7 ทาน ไดแก 
 

 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1. นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ (Chairman)  
    และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพงศกิจ    สุทธพงศ รองประธานกรรมการ (Deputy Chairman) 
    และประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive Board) 
3. นายนพพร  วิฑูรชาติ กรรมการ 

    และประธานเจาหนาที่บริหาร  (Chief Executive Officer) 
4. นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการและกรรมการผูจัดการ (President) 
5. นายอนุภาพ  อัคนีศิริชัย กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ (Executive Vice President) 
6. นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นางนันทิยา มนตริวัต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเปนดังนี้ นายพงศกิจ สุทธพงศ นายนพพร วิฑูรชาติ นายสมนึก 

พจนเกษมสิน และนายอนุภาพ อัคนีศิริชัย สองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชน

ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและไดปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท ดวยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทและรับผิดชอบตอผูถือหุน 

 

2. การทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม 
  คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการทบทวน และใหความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผู
ถือหุน 

3. การกํากับดูแลคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหาร ดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ และแจงใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการ
ระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณาโดยเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
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ตลาดหลักทรัพย หากจําเปนคณะกรรมการจะไดกําหนดใหมีการวาจางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อใหคําปรึกษาหารือ
ใหความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจ ในเรื่องที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมีสาระสําคัญของบริษัท 

4. การจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดกํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผลโดยจัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแลปฏิบัติงานภายใน เปนผูติดตามดําเนินการและประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. การปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบไดใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ ในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การ

บริหารงาน การแตงตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมถึงการ
เขาถึงสารสนเทศทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่และนโยบายการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกําหนดงบประมาณประจําป 

 
• คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีทั้งหมด 4 ทานไดแก 
 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นายพงศกิจ    สุทธพงศ ประธานคณะกรรมการบริหาร  
2. นายนพพร  วิฑูรชาติ กรรมการบริหาร 
3. นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการบริหาร 
4. นายอนุภาพ อัคนีศิริชัย กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
2. มีอํานาจอนุมัติเรื่องการลงทุนในโครงการใหม 
3. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายหรือการจายเงินที่เกินอํานาจของฝายจัดการ 
4. มีอํานาจแตงตั้ง และบริหารงาน ระดับฝายขึ้นไป เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปรงใส  
5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติและสอดคลองกับ

กฎหมายที่บังคับใชอยู 
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
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• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ทานไดแก 
  ช่ือ-สกุล    ตําแหนง 

1. นายอรณพ จันทรประภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายดุสิต  นนทะนาคร  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางนันทิยา มนตริวัต   กรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
(5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
(6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

  
 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการของบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

เนื่องจากกลุมจันทรประภา เปนหนึ่งในกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท ในขณะที่นายอรณพ จันทรประภา ดํารง
ตําแหนงเปนประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทดวยนั้น  นายอรณพ จันทรประภา ไดออกหนังสือใหแก สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว เพื่อยืนยันวานายอรณพ จันทรประภาจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทอยางเครงครัด และการปฏิบัติหนาที่กรรมการตรวจสอบรวมถึงการใหความเห็นและตรวจสอบการดําเนินงานและ
การทําธุรกรรมตางๆ ของนายอรณพ จันทรประภา จะไมมีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
การใหความเห็นและตรวจสอบการดําเนินงานและการทําธุรกรรมตางๆ ของนายดุสิต  นนทะนาคร และนางนันทิยา  มนตริ
วัต ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท 

ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับนายอรณพ จันทรประภา นายอรณพ 
จันทรประภาจะไมออกเสียงในการในการลงมติเพื่อขออนุมัติในการทําธุรกรรมดังกลาว 
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• ผูบริหาร 
 รายชื่อผูบริหารบริษัท  
 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1. นายนพพร  วิฑูรชาติ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ 
3. นายอนุภาพ อัคนีศิริชัย รองกรรมการผูจัดการ 
4. นางสาวสุมนทา เมฆสิงหวี ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
5. นางสาวดวงพร  ชวยบุญชู ผูจัดการฝายโครงการ 
6. นางสาวอังคนา ทักขิณทรากุล ผูจัดการฝายการตลาด 
 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
- กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
- ดําเนินกิจการและอนุมัติเรื่องดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในอํานาจดําเนินการ เชน 

• การลงนามในสัญญาเชา/ซื้อที่ดินและสัญญาใหเชาพื้นที่/ใหบริการของบริษัท 
• การอนุมัติการจัดซื้อจัดจางของบริษัท 
• การแตงตั้งบุคลากรของบริษัท เปนตน 

ยกเวน การดําเนินการใดที่ตาม ขอบังคับของบริษัท หลักเกณฑของกฎหมาย หรือหลักเกณฑของหนวยงานที่
ควบคุมดูแลบริษัทกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุน ใหประธาน
เจาหนาที่บริหารจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวทั้งหมด  
- สําหรับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจตางๆ และการกูยืมเงิน ประธานเจาหนาที่บริหารจะนําเรื่องเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนคราวๆ ไป 
- สําหรับการดําเนินงานที่เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท  

ประธานเจาหนาที่บริหารจะดําเนินการตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตามที่ตลาดหลักทรัพย 
 

กรรมการผูจัดการ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการทําธุรกรรมเหมือนกับประธานเจาหนาที่บริหาร แตวงเงินที่

กรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติไดมีจํานวนนอยกวาประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

9.2    การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
  

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จะพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ที่
ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 



    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.9-6 
 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งๆ  จะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนคนหนึ่งๆ จะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ จะไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลลงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสามจะตองออกจากตําแหนง และถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดแลว ใหกรรมการในจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามออก
จากตําแหนง 
ในปที่หนึ่งและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน  การออกจากตําแหนงของกรรมการ
ตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 
 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
 

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 
 

ป 2544 3 ไตรมาสแรกของป 2545 
คาตอบแทนกรรมการ 

จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท) 
เบี้ยประชุมกรรมการ 8 480,000 7 1,400,000 
หมายเหตุ  : ในป 2544 และ 3 ไตรมาสแรกป 2545 มีกรรมการบางรายไดรับเปนเงินเดือน แตในปจจุบันคาตอบแทนกรรมการอยู

ในรูปเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมด 
 

ป 2544 3 ไตรมาสแรกของป 2545 คาตอบแทนกรรมการบริหาร 
และผูบริหาร จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท) 

เงินเดือนและโบนัสรวม 5 7,212,944 7 6,134,950 
  

 9.3.2 คาตอบแทนอื่น ๆ  
  - ไมมี - 
 
9.4 การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทเขาใจ บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีตอบริษัทและผูถือ
หุน และไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย โดยที่
ผานมาคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอพึงปฏิบัติที่ดีตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการบริษัทคาดวาจะสามารถปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่
กําหนดได อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยังมิไดปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหา (Nominating 
Committee) และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (Remuneration Committee) เนื่องจากกรรมการของ



    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.9-7 
 

บริษัทยังมีจํานวนนอย แตไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยดูแลระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตาม
บทบาทและหนาที่ที่กําหนด 
 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนรวมทั้งเพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพยดังนี้ 

 ใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทและบท
กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย 

 บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 
1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปน
สาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

 
9.6 บุคลากร 
 

ป 2544 3 ไตรมาสแรกของป 2545 
คาตอบแทนพนักงาน 

จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน คาลวงเวลา และโบนัส
ประจําป 10 1,584,600 11 1,109,530 

 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรูความสามารถ ของผูบริหารและพนักงานภายในองคกรของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน อยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองตอเปาหมายและนโยบายของบริษัท รวมถึงตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัท มีความจําเปนที่จะตองทราบถึงหลักวิชาการสากลในการดําเนินธุรกิจพัฒนา
และบริหารศูนยการคา รับรูขอมูลและขาวสาร ตลอดจนแนวโนมของธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจคาปลีก และแนวโนม
ความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

ในการดําเนินนโยบายพัฒนาบุคลากร บริษัทไดดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ 
ก) บริษัทจัดใหบุคลากรของบริษัทเขารวมในการสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสภาศูนยการคา

ระหวางประเทศ (International Council of Shopping Centers หรือ ICSC) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศที่มี
จุดประสงคในการใหความรูเกี่ยวกับศูนยการคา และขอมูล ขาวสาร สถิติ ที่เกี่ยวของกับศูนยการคาและธุรกิจคาปลีก
ทั่วโลก และในการเชื่อมความสัมพันธระหวางผูที่เกี่ยวของกับศูนยการคา 



    บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 2.9-8 
 

ข) บริษัทจัดใหบุคลากรของบริษัทไปเยี่ยมชมศูนยการคาทั่วโลก  เพื่อศึกษารูปแบบ (Concept) ใหมๆ ของศูนยการคา  
การบริหารศูนยการคา  การผสมผสานผูเชาพื้นที่ (Tenant Mix) ในศูนยการคา  การใชพื้นที่ของศูนยการคาอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนตน 

ค) บริษัทจัดหาหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับศูนยการคา และธุรกิจคาปลีก ที่สวนใหญจะไม
มีวางขายในทองตลาด 

ง) บริษัทจัดหาวารสาร รายเดือน และรายไตรมาส ที่มีขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของกับศูนยการคาและธุรกิจคาปลีกที่
ทันสมัย 

จ) บริษัทจัดทําเวบไซทของบริษัท (www.siamfuture.com) ที่มีขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของกับศูนยการคาและธุรกิจคา
ปลีกในประเทศและตางประเทศจํานวนมาก 

 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดบุคลากรจากภายนอกเขามาฝกอบรมใหความรูทางดานวิธีการบริหารและการ

ทํางานรวมกันเปนทีม ตลอดจนควบคุมคาใชจายตางๆ ใหบริษัทประสบความสําเร็จลุลวงไดดียิ่งขึ้น 


