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 ดร.ประทปี  ตัง้มตธิรรม 
       
 
 

 
เกิดวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2491 

สัญชาต ิ  ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

คู่สมรส   นางอจัฉรา  ตัง้มติธรรม 

บุตร   บตุรชาย  2  คน  (ไตรเตชะ, มตพิล)  ธิดา  1  คน (พชรพรรณ) 

 
การศึกษา 

2556  วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ (นวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2554-ปัจจบุนั DCP, CHAIRMAN-IOD (Thai Institute of Directors Association)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  CEO-IMD (Institute for Management Development)  
  ผู้บริหารระดบัสงู  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 7 
  หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 16 (ปปร.16) 
  การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปศส.9) 
  ผู้บริหารระดบัสงู ด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 1) 
2517-2518 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA CHAMPAIGN, 

   M.ARCH. (HONS) (HOUSING) (ILLINOIS) 
2511-2516 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, สถ.บ. (เกียรตินิยม) 
2506-2511 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั, มธัยมศกึษา 
   

การท างาน 
2532-ปัจจบุนั -   ประธานกรรมการบริหาร  

       บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
  -   ประธานกรรมการ 

          บริษัท ศภุาลยัอิสาน จ ากดั 
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   -   ประธานกรรมการ 
       บริษัท ศภุาลยั พรอพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
   -   ประธานกรรมการบริหาร 

      บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จ ากดั 
-   ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ภเูก็ต เอสเตท จ ากดั 

  -   กรรมการ 
      บริษัท ดรูาฟลอร์ จ ากดั 
2524-2531 -  กรรมการผู้จดัการ 

      บริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
2520-2523 -  รองผู้จดัการ 

      หสน.มัน่คงสถาปัตย์ 
2518-2519 -  สถาปนิก 

      Edwards & Dankert, Architects & Planners, Champaign U.S.A. 
    -  สถาปนิก 

     Ohbayashi - Gumi C0.,Ltd. 
  -  สถาปนิก 
     E.E.C. Co., Ltd. 

 
ประวัตดิีเด่นในการท างาน 

1. ก่อตัง้และพฒันา บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนอสงัหาริมทรัพย์ชัน้แนวหน้า 
2. ก่อตัง้สมาคมอาคารชดุไทย  และด ารงต าแหนง่นายกสมาคมอาคารชดุไทยปี  2527-2529   และปี 2541-2542 
3. เป็นผู้ เขียนหนงัสอื  “ เคลด็(ไม)่ลบั การบริหาร-การพฒันา อสงัหาริมทรัพย์ ”  เคลด็(ไม)่ลบั ศภุาลยั+อสงัหาริมทรัพย์   เมื่อไหร่

จะ... ร ่ารวยมีสขุอยา่งยัง่ยืน ปรัชญาประทีป ประทีปทศัน์ 1 และ ประทีปทศัน์ 2 
4. เขียนบทความเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ และบรรยายในมหาวิทยาลยั สถาบนัการศกึษา  และสมาคมตา่ง ๆ จ านวนมาก 
5. สร้างสรรค์ศิลปกรรมตา่ง ๆ ทัง้ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม เลขศิลป 
6. ท ากิจกรรมสาธารณะกศุลตา่ง ๆ  จ านวนมาก เช่น บริจาคที่สร้างโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ,พฒันาและบริจาคทนุให้

โรงเรียนในชนบทจ านวนมาก, ออกแบบและบริจาคสร้างอาคารให้วดัตา่ง ๆ  ฯลฯ 
7.  ออกก ำลงักำยเป็นประจ ำทกุวนั หลำกหลำยประเภท ทัง้ ช่ีกง ไท้เก๊ก โยคะ ตีกอล์ฟ วำ่ยน ำ้ ฟิตเนส ปิงปอง แบดมินตนั ฯลฯ 

 

รางวัล/เกียรตคุิณ 
 สว่นตวั  : - 

  ปี  2558   ได้รับรำงวลั “ ผู้บริหำรสงูสดุดเีดน่ ปี 2558 ” (Outstanding CEO Awards) 
จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในงำน SET Awards 2015 
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ปี  2557  ได้รับยกยอ่งเป็น   “คนดีศรีสวน”  ศิษย์เก่าดเีดน่ 
ในงานวนัสถาปนาโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยัครบรอบ 132 ปี 

  ปี  2556  ได้รับพระราชทานปริญญาบตัร วิทยาศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์
    (นวตักรรมการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปี  2555  ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทวิตยิาภรณ์มงกฎุไทย 
ปี  2554  ได้รับรางวลั “ บคุคลแหง่ปี ”  จากสมาคมแหง่สถาปันพระปกเกล้า 
ปี  2553  ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชัน้ท่ี 3 ช่ือ ตริตาภรณ์ 

  ปี  2548   นิสติเก่าดีเดน่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปี  2536  พอ่ตวัอยา่งประจ าปี งานวนัพอ่แหง่ชาติ ครัง้ที่ 14   
  ปี  2535  รางวลั Chivas Regal Young Entrepreneur Award 
  ปี  2533   นกับริหารแหง่ปี หนงัสอืพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ 
  ปี  2528  นกัการตลาดดเีดน่ หนงัสอืพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 
  ปี  2519  ได้รับปริญญาโทเกียรตินยิม  M.Arch.(Hons.) จาก  University of Illinois  U.S.A. 
  ปี  2516  ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สถบ.(เกีรยตินิยม) จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปี  2514-2515 ได้รับทนุเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  
สถานะทางสงัคม 

1. นายกสมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัอิลลนิอยส์ ประเทศไทย 
2. สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
3. ผู้ก่อตัง้ และอดีตนายกสมาคมอาคารชดุไทย  2  สมยั 
4. นายกกิตตมิศกัดิ์และท่ีปรึกษา สมาคมการค้าอาคารชดุไทย 
5. อปุนายกสมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกล้า  คนที่ 1 
6. อปุนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   คนที่ 1 
7. คณะกรรมการอ านวยการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
8. รองประธานมลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สนิแหง่ประเทศไทย 
9. กรรมการบริหารสมาคมไทยอเมริกนั 
10. กรรมการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทตุริต กระทรวงกรคลงั 
11. อนกุรรมการโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
12. อดีตประธานรุ่นท่ี 9 หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสงู  
 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง    สถาบนัพระปกเกล้า 
13. อดีตประธานฯ  และผู้ก่อตัง้มลูนธิิสถาปัตย์จฬุาฯ 2511 
14. อดีตนายกสมาคมเตี่ยองัโกวหัง่ 
15. กรรมการสมาคมจีนเตีย้อนัในประเทศไทย 
16. สมาชิกราชกรีฑาสโมสร 

  
 บริษัท :- 
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• บริษัท ศภุาลยั จ ากดั(มหาชน) 
ปี 2555 “ อาคารปลอดภยั อุ่นใจทัง้เมอืง”  ส ำนกักำรโยธำ กรุงเทพมหำนคร  

โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ.2555 ในโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณ
ภมิู ประเภท “บ้านเดี่ยว” และโครงการศุภาลัย ปาร์ค แยกตวิานนท์  ประเภท “อาคารชุด” 

จำกศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคำ่อสงัหำริมทรัพย์ไทย   บริษัท  เอเจนซี่  ฟอร์  เรียลเอสเตท  แอฟ
แฟร์ส  จ ำกดั 
“รวมแรงไทย รักษาน า้ใสทุกคูคลอง” จำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นำยกรัฐมนตรี ซึง่เป็น
ประธำนพิธีมอบโลด่งักลำ่ว ในโอกำสที่บมจ.ศภุำลยั เป็นบริษัทอสงัหำริมทรัพย์ที่เข้ำร่วมโครงกำร
เพื่อช่วยดแูลรักษำคคูลองอยำ่งยัง่ยืน  
“ รัษฎากรพพิัฒน์ ” จำกนำงสำวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นำยกรัฐมนตรี ส ำนกังำนใหญ่ กรมสรรพำกร 
BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012  จำกบริษัท บซีีไอ เอเชีย คอนสตรัคชัน่ อินฟอร์
เมชัน่ จ ำกดั และ Future Arc Journal  

 ปี  2554  “ ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2554”  จำกกรมพฒันำพลงังำนทดแทน  
    และอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน จ ำนวนทัง้สิน้ 27 ฉลำก จำก 13 แบบบ้ำน 

   โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2554  ในโครงกำรศภุำลยั ปำร์ค รำชพฤกษ์-เพชรเกษม  
    จำกศนูย์ข้อมลูวิจยัและประเมินคำ่อสงัหำริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ 
    แฟร์ส จ ำกดั   

   “ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทยประจ าปี 2554 ”  
   (Top 10 Developers Awards 2011)  จำก BCI Asia Construction Information Co.,Ltd. 
 ปี  2553  “ Best Performance Award ”  จำก Set Award 2010 

   “ Best Under A Billion Award ”  จำกนติยสำร Forbes Asia  
     “ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจ าปี พ.ศ. 2552-2553 ”  
    ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส ำนกันำยกรัฐมนตรี  
    ในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ติดดำว สคบ. ซึง่ศภุำลยัได้รับรำงวลันีต้ิดตอ่กนัเป็นครัง้ที่ 2  

   “ รางวัลงานออกแบบชุมชนเมอืงที่ได้รับการชมเชย ประจ าปี 2552 ประเภทโครงการ 
    วางผังแม่บทกลุ่มอาคาร ” ในโครงกำรศภุำลยั คำซำ ริวำ จำกสมำคมสถำปนิกชมุชนเมืองไทย  

 ปี 2552    ฉลำกรับรอง  “ อาคารอนุรักษ์พลังงานปี 2552 ”  จำกกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและ 
    อนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน 

   รับรำงวลั  Best Design Property Award จำกนิตยสำร Living in Thailand  
 ปี  2551   “ บ้านจดัสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ”  รวม  2  รำยกำร  
    ของกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน  กระทรวงพลงังำนปี  2551    
   “ ผู้ประกอบการธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ”  ประจ ำปี 2550-2551   
   ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
 ปี  2550   “ บ้านจดัสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ”  รวม  2  รำยกำร  
   ของกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน  
 ปี  2548   “ บ้านจดัสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ”  รวม  2  รำยกำร   
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   ของกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำน กระทรวงพลงังำน 
 
 ปี  2546   “ ผู้ประกอบธุรกิจที่ รักษาสิทธิผู้บริโภคฯ ”   
   จำกคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
 

• กลุม่บริษัทฯ ของศภุำลยั  
 ปี 2552  บริษัท หำดใหญ่นครินทร์ จ ำกดั ได้รับรำงวลั “ จรรยาบรรณดีเด่น ”    
   จำกหอกำรค้ำไทย ประจ ำปี 2552 
 ปี 2551   บริษัท หำดใหญ่นครินทร์ จ ำกดั ได้รับรำงวลั “ จรรยาบรรณดีเด่น ”    
   จำกหอกำรค้ำจงัหวดัสงขลำประจ ำปี 2551  
 

======================================================= 


