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นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 
บริษัท ควอลิตี้ พลสั เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าใหก้ิจการ

อย่างยั่งยืน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเปน็ปัจจัยสำคญัในการเพิ่มมลูค่าและ
ผลตอบแทนสูงสุดให้แกผู่้ถือหุ้นในระยะยาว โดยได้กำหนดหลักปฏิบตัิแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสดุขององค์กรได้ถือปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม รวม 8 ข้อ ดังนี ้

 
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
 

1.1 คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผดิชอบในฐานะผู้นำท่ีต้องกำกับดูแลใหอ้งค์กรมีการบรหิารจดัการที่
ดีซึ่งครอบคลมุถึง 

1.1.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
1.1.2 การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสำคญัเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
1.1.3 การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน 

1.2 ในการสร้างคุณคา่ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสูผ่ล (governance Outcome) อย่าง
น้อย ดังต่อไปนี ้

(1) สามารถแข่งขันได้และมผีลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

(2) ประกอบธรุกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผูม้ีส่วนได้เสีย (ethical and 
responsible business) 

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship) 
(4) สามารถปรับตัวไดภ้ายใต้ปจัจยัการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 

 
1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลใหก้รรมการทุกท่านและผู้บรหิารปฏบิัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care)

และซื่อสตัยส์ุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ 
1.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ผูบ้ริหารระดบัสูงและฝ่ายจดัการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน (Define Objectives that Promote 
Sustainable Value Creation) 
 

2.1 คณะกรรมการควรกำหนดหรอืดูแลให้วัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดย
เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคณุค่าให้ท้ังกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวม 

2.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ
ประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมปลอดภยั 
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หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธผิล (Strengthen Board Effectiveness) 
 

3.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบสัดส่วน
กรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักท่ีกำหนดไว ้

3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของ
คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพนิิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

3.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการ
ที่มีคุณสมบัตสิอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีกำหนดไว ้

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสมกับความรับผดิชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
3.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดแูลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่น

ที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตล่ะแห่ง รามทั้งบริษัทย่อยและกจิการอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนมีความเขา้ใจ
ถูกต้องตรงกันด้วย 

3.7 คณะกรรมการควรจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรบัการพัฒนาการปฏบิัติหน้าที่ต่อไปด้วย 

3.8 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแตล่ะคนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาท หน้าท่ี ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบัการเสรมิสร้างทักษะและ
ความรูส้ำหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งสม่ำเสมอ 

3.9 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น 
และมเีลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนนิงานของคณะกรรมการ 

 
หลักปฎิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) 
 

4.1 คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจดัการ ให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคณุลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 

4.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
4.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของ

กิจการ 
4.4 คณะกรรมการควรตดิตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่

เหมาะสม 
 

หลักปฎิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 
Business) 
 

5.1 คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกับการสร้างคณุประโชน์
ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.2 คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธรุกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน
แผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร ได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และ
แผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ 
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5.3 คณะกรรมการควรตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักได้อย่างยั่งยืน 
5.4 คณะกรรมการควรจัดใหม้ีกรอบการกำกับดูแลและการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ 

 
หลักปฎิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management 
and Internal Control) 
 

6.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

6.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 
6.3 คณะกรรมการควรตดิตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายคณะกรรมการ 

หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพยส์ิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธรุกรรมกับผู้ทีม่ี
ความสัมพันธ์เกีย่วโยงกับบริษัทในลักษณะทีไ่มส่มควร 

6.4 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อตา้นคอร์รปัชันท่ีชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับ
ขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบตัิไดจ้ริง 

6.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
 
หลักปฎิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชือ่ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

7.1 คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปดีเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง 
เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง 

7.2 คณะกรรมการควรตดิตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี ้
7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการ

แก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปญัหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สีย 
7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจดัทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
7.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดใหม้ีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสมัพันธ์ ท่ีทำหน้าท่ีในการสื่อสาร

กับผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เปน็ไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 
7.6 คณะกรรมการควรส่งเสรมิใหม้ีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู 

 
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนนุการมีสว่นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุน้ (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholders) 
 

8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องสำคญัของบริษัท 
8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้

ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
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8.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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