
เอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหวัหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง	นางมารศรี โสภาเสถียรพงศ ์ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี	10	พฤษภาคม	
2560	 เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี	การเงิน	และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัท	มาเป็นระยะกว่า	
20	ปี	เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท	จงึเห็นว่า
มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

	 ท้ังน้ี	การพจิารณาคัดเลอืก	แตง่ตัง้	โยกย้าย	เลกิจา้ง	ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผา่นการอนุมัต	ิหรือได้รับความเหน็ชอบ

	จากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	ดังน้ี

ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

การศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
FPT (ร้อยละ) 
โดยนับรวม 

การถือหุน้ของ
คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ความ
สัมพันธ์ 

ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน 
ในระยะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา / ต�าแหน่ง / บริษัท 

นางมารศรี โสภาเสถียรพงศ์ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส	
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

65 การศึกษา 
-	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
-	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการอบรม 
-	 Director	Accreditation		
	 Program	โดย	สมาคมส่งเสริม	
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
-	 Quality	Assurance	and		
	 Improvement	Program	(QAIP)		
	 โดย	สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	
	 แห่งประเทศไทย	
-	 หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูง	
	 จดัโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	
	 ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์	
	 มหาวิทยาลัย	(รุ่นท่ี	15)	
-	 New	Adopted	Accounting		
	 Standard-TFRS	15&16	โดย		
	 บริษัท	เคพีเอม็จภีูมิไชย		
	 ท่ีปรึกษาธุรกิจ	จ�ากัด	

0.00 ไม่มี 2560 – ปัจจุบัน:	ผู้อ�านวยการ
อาวุโส	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	
บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

2555 - 2559:	รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่	สายงานบัญชี
และการเงิน	ซึ่งรับผิดชอบดูแล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน		
บจก.	ทีซีซี	แลนด์		

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจ�ากัดอื่น 
ไม่มี

20 เอกสารแนบ



ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

การศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
FPT (ร้อยละ) 
โดยนับรวม 

การถือหุน้ของ
คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ความ
สัมพันธ์ 

ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน 
ในระยะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา / ต�าแหน่ง / บริษัท 

-	 Updated	COSO	Enterprise		
	 Risk	Management:	Integrating		
	 with	Strategy	and	Performance		
	 โดย	ตลาดหลักทรัพย	์
	 แห่งประเทศไทย	
-	 การควบคุมภายในตามแนวคิด	
	 ของ	COSO	(In-house	Training)		
	 โดย	บริษัท	ฝึกอบรมและสัมมนา	
	 ธรรมนิติ	จ�ากัด	
-	 Digital	Transformation		
	 in	Finance	&	Accounting	
-	 Adopting	data	science	&		
	 automation	in	internal	audit	
-	 PDPA	(Personal	Data		
	 Protection	Act)	Online		
	 training	โดย	บริษัท	Baker	and		
	 Mckenzie	จ�ากัด	
-	 Sustainability	e-Learning		
	 Module	
-	 Fraud,	Scams	and	Cyber		
	 Security:	Preparing	for	the		
	 Future	by	KPMG	(Thailand)	
-	 Agile	Audit,	Dynamic	Risk		
	 Assessment,	Data-Driven		
	 Analytics	by	Touchstone		
	 Research:

21บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)



2. หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

	 บริษัทมอบหมายให้	นางสาวศรีวล ีสขุศรี ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและก�ากับดแูล	(Legal	&	Compliance	Department)	เพื่อท�าหน้าท่ี
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง	โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแล	มีดังน้ี	

ชื่อ-สกุล / ต�าแหน่ง
อายุ 
(ปี)

การศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วน 
การถือหุน้ใน 
FPT (ร้อยละ) 
โดยนับรวม 

การถือหุน้ของ
คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ความ
สัมพันธ์ 

ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างาน 
ในระยะเวลา 5 ปี

ช่วงเวลา / ต�าแหน่ง / บริษัท 

นางสาวศรีวลี สุขศรี
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายและ
ก�ากับดูแล

33 การศึกษา		
-	Master	of	Laws	(LL.M.)		
	 University	of	San	Francisco,		
	 USA		
-	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต		
	 (เกียรตินิยมอนัดับสอง)		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
-	The	State	Bar	of	California,		
	 Licensed	Attorney		
-	Lawyer	Council	of	Thailand,		
	 Licensed	Attorney		
-	ทนายความผู้ท�าค�ารับรอง	
	 ลายมือชื่อและเอกสาร		
	 (Notarial	Services	Attorney)	

ประวัติการอบรม		
-	PDPA	(Personal	Data		
	 Protection	Act)	Online		
	 training	โดย	บริษัท	Baker	and		
	 Mcenzie	จ�ากัด		
-	PDPA	Public	Hearing	โครงการ	
	 จดัท�าร่างกฎหมายล�าดับรอง	
	 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง	
	 ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562		
	 โดย	ศูนย์บริการวิชาการ	
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	 (Unisearch)	และส�านักงาน	
	 ปลัดกระทรวงดิจทัิล	
	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0.00 ไม่มี 2562 - ปัจจุบัน:	ผู้อ�านวยการ	
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล	
บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

2561 – 2562:	ผูช้ว่ยอ�านวยการ	
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล	
บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้		
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

2559 – 2561:	ผู้จดัการ	
ฝ่ายกฎหมายบริษัท	ทีซีซี		
แอสเซ็ทส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ไม่มี		

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทจ�ากัดอื่น 
ไม่มี

22 เอกสารแนบ


	เอกสารแนบ
	เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
	รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
	นายปณต สิริวัฒนภักดี
	นายชาลี โสภณพนิช
	นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
	นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
	นายชาย วินิชบุตร
	นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
	นางบุษยา มาทแล็ง
	นายธนพล ศิริธนชัย

	2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
	3. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
	4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดท�ำบัญชี
	เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
	เอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
	2. หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
	เอกสารแนบ 4 - สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
	1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม
	2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
	3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรม
	4. สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ
	5. รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดินและอาคารส�ำนักงาน
	6. สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ค้ำประกัน
	7. นโยบายเงินลงทุนของบริษัท

	เอกสารแนบ 5 - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2564
	สารบัญ
	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	มาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท
	บททั่วไป
	การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
	1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
	2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
	3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
	4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
	5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)
	5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง
	5.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง
	5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
	5.3 บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการ
	5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
	5.5 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
	5.6 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล
	5.7 ผู้บริหาร
	5.8 เลขานุการบริษัท
	5.9 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด
	5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	5.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

	จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ
	1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
	2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
	3. การสนับสนุนภาคการเมือง
	4. การมีส่วนได้เสีย และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
	5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการมีส่วนได้เสีย
	6. การปฏิบัติต่อลูกค้า
	7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
	8. การปฏิบัติต่อคู่ค้า
	9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
	10. การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกจ้าง
	11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
	12. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
	13. การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
	15. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
	16. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
	17. การพึงปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

	ภาคผนวก

	นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันAnti-Corruption Policy
	คานิยาม
	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	แนวปฏิบัติ
	นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
	นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน
	นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
	การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
	การสื่อสารและการฝึกอบรม
	บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

	นโยบายการแจ้งเบาะแส หรอื ข้อร้องเรยี นการทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิบัติที่ไม่
	ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
	ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือขอ้ ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
	เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการเรื่องที่มีการร้องเรียน
	กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน
	การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
	มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
	บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
	แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
	กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



