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ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย
1 คน ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อประสบการณ์ดา้ นบัญชี / การเงิน และมีคุณสมบัติ ขอบเขตการดําเนิ นงานตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อทําหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ นอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผล มี การปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ข้อกํา หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรื อ
ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้ผูส้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิสระ และพิจารณา
รายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษ ทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่า
กึ่งหนึ่ งต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ทําหน้าที่ คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหาประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และพิจารณาเสนอรายชื่ อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่ องต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมี
หลักเกณฑ์และความโปร่ งใส และพิจารณาแนวทาง / กําหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร โดยให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่ งหนึ่ งต้องเป็ น
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกํากับดู แลกิ จการต้องเป็ นกรรมการอิ สระ ทําหน้า ที่ พิ จารณากํา หนด
แนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ ตลอดจนนโยบาย /
มาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชันตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกําหนดเป็ น
ระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร และกํากับดูแลให้คาํ ปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ รวมถึงการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนการดําเนิ นการด้านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ
สู่ มาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการ
บริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี
หรื อสิ้ นสุ ดวาระการดํารงตําแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อการลาออก หรื อการถูก
ถอดถอน โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่เข้าใจความเสี่ ยงที่สําคัญ และอนุมตั ิความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
พิจารณาและอนุ มตั ิ นโยบายการบริ หารความเสี่ ย งที่ส อดคล้องกับวัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และ
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ สําหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของทุกคนในองค์กร
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการ
- 29 -

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
บริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจําทุกปี ดูแลให้ บริ ษทั ฯ มีการระบุความเสี่ ยง โดยพิจารณาปั จจัยทั้งภายนอกและ
ภายในที่ อาจส่ งผลให้บ ริ ษ ทั ฯ ไม่ส ามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ก าํ หนดไว้ และให้มน่ั ใจว่า บริ ษ ทั ฯ ได้มี การ
ประเมิ นผลกระทบและโอกาสที่ เกิ ดขึ้ น ของความเสี่ ย งที่ ไ ด้ระบุ ไ ว้เพื่ อจัดลํา ดับ ความเสี่ ย ง และมี วิธี จดั การ
ความเสี่ ยงที่เหมาะสม เพื่อกลัน่ กรองก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาตามที่เหมาะสม ติดตามและ
ประเมิ นผลประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่า งสมํ่า เสมอ ดู แ ลให้กิ จ การประกอบธุ รกิ จให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย และมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ง ของในประเทศและในระดับสากล นอกจากนี้ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั ฯ
มีบ ริ ษทั ย่อยหรื อกิ จการอื่ นที่ บ ริ ษ ทั ฯ ไปลงทุ นอย่า งมี นัย สํา คัญ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ควรนํา ผล
ประเมินระบบการบริ หารความเสี่ ยง มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นด้วย รวมทั้งกําหนดให้มีการ
ทบทวนกฎบัตรเป็ นประจํา ทุ กปี และปฏิ บตั ิหน้า ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย และตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ฯ
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