
 บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   (เอกสารแนบ 1) หนา ก-1 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ บรษิัท/ ประเภทธุรกิจ 

1. นายอรณพ จันทรประภา 55 ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 4.10 ป 2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการ  East Texas State University   และประธานกรรมการตรวจสอบ ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
และประธานกรรมการตรวจสอบ  ปริญญาตร ีบัญชีบณัฑิต  ป 2539 - 2541 รองกรรมการผูจัดการใหญ บรษิัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น  
  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย    จํากัด (มหาชน) 
      ธุรกจิโทรคมนาคม 
    ป 2533 – 2536 กรรมการผูจัดการ บรษิัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียรงิ 
      จํากัด  (มหาชน)  
      ธุรกจิโทรคมนาคม 
    ป 2523 - 2533 เครือซิเมนตไทย  
     ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บรษิัท ปูนซิเมนตไทย จาํกัด (มหาชน) 
      ธุรกจิวัสดุกอสรางและตกแตง 
     กรรมการผูจัดการ บรษิัท เอสซีท ีคอมพิวเตอร จาํกัด 
      ธุรกจิคอมพวิเตอร 
     กรรมการผูจัดการ บรษิัท แพนซพัพลายส จํากัด 
      ธุรกจิเครื่องจักรกลหนัก 
     ผูจัดการฝายบัญชแีละหนี้สิน บรษิัท คาสากลซิเมนตไทย จาํกัด 
     ผูจัดการฝายการคา 2 ธุรกจิอุตสาหกรรมกอสรางและวัสดุกอสราง 
     ผูจัดการฝายการเงนิ  
       
       
       
       
       



 บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   (เอกสารแนบ 1) หนา ก-2 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ บรษิัท/ ประเภทธุรกิจ 

2. นายพงศกิจ สุทธพงศ 42 ปริญญาโท 13.36 ป 2537 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ  บริหารธรุกจิสาขาการตลาด   และประธานกรรมการบริหาร ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
ประธานกรรมการบริหาร  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร    ป 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท สยามศูนยอาหาร จาํกัด 
และกรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพนั  (NIDA)  2536 - 2537 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บรษิัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียรงิ 
  ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร  2533 - 2536 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส จํากัด  (มหาชน)  
  สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ  2529 - 2532 ผูจัดการฝายโทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกจิโทรคมนาคม 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน  2535 - 2537 กรรมการ บรษิัท ชินวัตรเทเลวิซ จาํกัด 
      ธุรกจิการคาและการบริการ 
    2534 - 2537 กรรมการ บรษิัท ไมโครเนติค จาํกัด 
      ธุรกจิโทรคมนาคม 
    2532 - 2533 Regional Marketing Manager Nokia (SEA) PTE. LTD, Singapore Office 
     (South East Asia) Nokia Mobile  ธุรกจิโทรศัพทเคลื่อนที ่
     Phone  
       
3. นายนพพร วิฑรูชาต ิ 37 ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร 13.77 ป 2537 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
กรรมการ กรรมการบรหิาร  สาขาคอมพิวเตอร   และประธานเจาหนาที่บริหาร ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
และประธานเจาหนาที่บริหาร  สถาบันเทคโนโลยี  ป 2543 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท สยามศูนยอาหาร จาํกัด 
และกรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพนั  พระจอมเกลา ลาดกระบัง  2537 - ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป บรษิัท เสียงสมบูรณ จํากัด 
      ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
    2533 - ปจจุบัน กรรมการผูบริหาร บรษิัท วิฑรูโฮลดิ้ง จํากัด 
      ธุรกจิใหเชาอสงัหาริมทรัพย 
    2530 - 2533 วิศวกร บรษิัท เอส ซ ีท ีคอมพิวเตอร จํากัด  
      ธุรกจิคอมพวิเตอร 
       
       



 บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   (เอกสารแนบ 1) หนา ก-3 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ บรษิัท/ ประเภทธุรกิจ 

4. นายสมนึก พจนเกษมสิน 45 ปริญญาโท 0.16 2545 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
กรรมการ กรรมการบรหิาร  บัญชีมหาบัณฑิต   และกรรมการผูจัดการ ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
กรรมการผูจัดการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2544 - 2545 Corporate Services Group  บรษิัท โมทิเวชั่นเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
และกรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพนั  ปริญญาตร ีบัญชีบณัฑิต   Director ธุรกจิบริการดานสงเสริมการตลาด 
  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  2538 - 2542 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ บรษิัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียรงิ 
     สายบริหารภายใน จํากัด  (มหาชน)  
    2534 - 2538 รองผูอํานวยการ ธุรกจิโทรคมนาคม 
     ฝายการเงินและธรุการ  
    2531 - 2534 ผูจัดการฝายการเงนิ บรษิัท โรงงานทอผา กรุงเทพ จํากัด 
      ธุรกจิสิ่งทอ 
    2528 – 2531  นักบัญชีตนทุน บรษิัท แหลมทองสหการ จํากัด 
      ธุรกจิการเกษตร 
    2523 - 2528 ผูตรวจบัญชอีาวุโส บรษิัท เอสจีว ีณ ถลาง จาํกัด 
      ธุรกจิตรวจสอบบญัช ี
       
5. นายอนุภาพ อัคนีศิริชัย 46 ปริญญาโท 1.56 2537 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
กรรมการ กรรมการบรหิาร  บริหารธรุกจิสาขาการตลาด   และรองกรรมการผูจัดการ ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
และรองกรรมการผูจัดการ  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร    2536 - 2537 ผูจัดการศูนยกระจายสินคา บรษิัท เอฟอี ซูลิค ไทยแลนด จาํกัด 
และกรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพนั  (NIDA)    ธุรกจิผลิตภัณฑยา 
  ปริญญาตร ีสาขาเกษตร  2534 - 2535 ผูจัดการฝายเครดติ บรษิัท ชินวัตร ไดเรค็ทอรี่ จํากัด 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2531 - 2533 ผูจัดการฝายวางแผนการผลิต ธุรกจิสมุดโทรศัพท 
    2528 - 2530 ผูจัดการฝายการพมิพและ  บรษิัท เอทีแอนดที ไดเร็คทอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 
     กระจายสินคา ธุรกจิสมุดโทรศัพท 
       
       



 บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   (เอกสารแนบ 1) หนา ก-4 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ บรษิัท/ ประเภทธุรกิจ 

6. นายดุสิต นนทะนาคร 55 หลักสูตรพิเศษสาํหรับนักบรหิาร 0.00 2545 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  จํากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  Harvard University    ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
  หลักสูตรพิเศษสาํหรับนักบรหิาร  2542 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บรษิัท คาวัสดุซิเมนตไทย จาํกัด 
  Stanford University    ธุรกจิวัสดุกอสรางและตกแตง 
  ปริญญาโท  2538 ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมเซรามิก บรษิทั ปูนซิเมนต ไทย จํากัด  
  บริหารธรุกจิ สาขาการตลาด    ธุรกจิอุตสาหกรรมเซรามิก 
  University of California,  2534 - 2538 กรรมการผูจัดการ บรษิัท กระจกสยามการเดียน จาํกัด 
  in Los Angeles (UCLA)    ธุรกจิผลิตกระจก 
  ปริญญาโท  2530 - 2534 กรรมการผูจัดการ บรษิัท คาสากลซิเมนตไทย จาํกัด 
  สาขาวิศวกรรมโครงสราง  2525 - 2530 ผูอํานวยการฝายผูแทนจําหนาย ธุรกจิวัสดุกอสรางและตกแตง 
  Ohio State University  2524 - 2525 ผูอํานวยการสาํนักงานประชาสัมพันธ   
  ปริญญาตร ี  2522 - 2524 หัวหนาสวนสินคาซิเมนต กระเบื้องใยหิน  
  สาขาวิศวกรรมโยธา   และเหล็กเสน ฝายการตลาด  
  Youngstown State University,   2520 - 2522 หัวหนาสวนผูรับเหมากอสราง  
  Ohio    และราชการ ฝายขาย  
       
7. นางนันทิยา มนตริวัต 54 ปริญญาโท 0.00 2545 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  สาขาคณิตศาสตรประกันภัย    ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
  University of Manitoba  2543 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บรษิัท เมืองไทยประกันชวีิต จาํกัด 
  Canada  254 และ 2538 กรรมการ ธุรกจิประกนัภัย 
  ปริญญาตร ี  2533 ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
  สาขาสถิต ิ  2531 ผูอํานวยการฝายอาวุโสฝายธรุการ  
  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  2522 ผูอํานวยการฝายธรุการ  
       
       



 บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   (เอกสารแนบ 1) หนา ก-5 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล/ ตําแหนง 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ บรษิัท/ ประเภทธุรกิจ 

8. นางสาวสุมนทา เมฆสิงหว ี 34 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0.00 2539 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชแีละการเงนิ บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
ผูจัดการฝายบัญชแีละการเงนิ  สาขาการสอบบัญชี    ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
  จุฬาลงกรณ มหาวทิยาลัย  ป 2544 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท สยามศูนยอาหาร จาํกัด 
  ปริญญาตร ี  2533 - 2539 ผูตรวจสอบบัญชอีาวุโส บรษิัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด 
  บัญชีบัณฑิต    ธุรกจิตรวจสอบบญัช ี
  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย     
       
       
9. นางสาวดวงพร  ชวยบุญช ู 34 ปริญญาตร ี 0.00 2537 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายปฏิบตัิการ บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
ผูจัดการฝายปฏิบตัิการ  บริหารธรุกจิ   เจาหนาที่ประสานงานโครงการ ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
  สาขาการประชาสมัพันธ  2537 พนักงาน ฝายการตลาด บรษิัท สายการบินคาเธย แปซิฟค จาํกัด 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    ธุรกจิ สายการบิน 
    2536 เลขานุการ แผนกการขาย บรษิัท เดล อิเล็คทริค เพาเวอร ซิสเต็ม จํากัด 
      ธุรกจิจาํหนายเครื่องสํารองไฟฟา 
    2534 - 2536 หัวหนางานภาคสนาม บรษิัท มารเก็ต บีเฮฟวิเออร (ประเทศไทย) จํากัด 
      ธุรกจิวจิัยตลาด 
       
10. นางสาวอังคณา ทักขินทรากุล 25 ปริญญาตร ี 0.00 2544 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายปฏิบตัิการ บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จาํกัด (มหาชน) 
ผูจัดการฝายการตลาด  คณะศิลปศาสตร   เลขานุการผูบริหาร ธุรกจิพัฒนาและบริหารศูนยการคา 
  สาขาบรรณารักษศาสตร  2543 – 2544 เลขานุการกลุมผลติภัณฑนีเวีย วิซาจ บรษิัท ไบเออรสดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
  และสารนิเทศศาสตร    ธุรกจิผลิตสินคาผูบริโภค 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2541 – 2543 เลขานุการที่ปรึกษาทางกฎหมายอาวโุส บรษิัท จอหนสัน สโตคส แอนด มาสเตอรจาํกัด 
      ธุรกจิที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
       



 บรษิัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)   (เอกสารแนบ 1) หนา ก-6 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม  
 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทยอย 

รายชื่อผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามศูนยอาหาร จํากัด 

นายอรณพ จันทรประภา X  
นายพงศกิจ สุทธพงศ /   // /  
นายนพพร วิฑูรชาติ /   //   /// / 
นายสมนึก พจนเกษมสิน /   //   ///  
นายอนุภาพ อัคนีศิริชัย /   //   ///  
นายดุสิต นนทะนาคร /  
นางนนัทิยา มนตรวิัต /  
นางสาวสุมนทา เมฆสิงหวี /// / 
นางสาวดวงพร  ชวยบุญช ู ///  
นางสาวอังคณา ทักขินทรากุล ///  
 
หมายเหต ุ
1. X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบรหิาร  /// = ผูบรหิาร 
2. บริษัทที่เกี่ยวของ ใหหมายถึง นิยามนติิบุคคลของบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงของประกาศนี้ 


