สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย
1 คน ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อประสบการณ์ดา้ นบัญชี / การเงิน และมีคุณสมบัติ ขอบเขตการดาเนินงานตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ นอย่าง
ถู กต้องและเพี ยงพอ มี ระบบการควบคุ มภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการตรวจสอบภายใน
ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ข ้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรื อ
ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้ผสู ้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิสระ และพิจารณา
รายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษ ทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่า
กึ่งหนึ่ งต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ทาหน้าที่ คดั เลื อกบุ คคลที่ สมควรได้รับ การเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหาประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และพิจารณาเสนอรายชื่ อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่ องต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมี
หลักเกณฑ์และความโปร่ งใส และพิจารณาแนวทาง / กาหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการกากับดู แลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่ งหนึ่ งต้องเป็ น
กรรมการอิ ส ระ โดยประธานกรรมการก ากับ ดู แลกิ จการต้องเป็ นกรรมการอิ ส ระ ท าหน้าที่ พิ จารณาก าหนด
แนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ ตลอดจนนโยบาย /
มาตรการต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชันตามระบบการกากับดู แลกิ จการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกาหนดเป็ น
ระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร และกากับดูแลให้คาปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ รวมถึงการดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนการดาเนิ นการด้านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯ
สู่ มาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ น
กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่เข้าใจความเสี่ ยงที่สาคัญ รวมทั้งอนุมตั ิและทบทวน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ดูแล
ให้บริ ษทั ฯ มีการระบุความเสี่ ยง และให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่ เกิ ดขึ้นของ
ความเสี่ ยงดังกล่ าวเพื่ อจัดล าดับ ความเสี่ ย ง พร้ อมทั้งดู แลให้ มี วิธีจดั การความเสี่ ย งที่ เหมาะสม ก่ อนเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา นอกจากนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไปลงทุนโครงการขนาดใหญ่ หรื อมีประเด็นที่มีผล
ผูก พัน ทางกฎหมายและมี ค วามซับ ซ้อนเชิ งธุ รกิ จ หรื อมี ผ ลกระทบต่ อชื่ อเสี ยงของบริ ษ ทั ฯ อย่างมี นัย ส าคัญ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่ พิ จารณาให้ขอ้ คิดเห็ น และข้อเสนอแนะในประเด็นความเสี่ ยงที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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