สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน และมีคุณสมบัติ ขอบเขตการดาเนิ นงานตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรื อ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้ผูส้ อบบัญชี ที่มีความเป็ นอิสระ และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งจัดทา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นการรายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่ งต้อง
เป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ กรรมการเฉพาะเรื่ องและประธาน
เจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร โดยให้มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์หรื อวิธี การสรรหาและคัดเลือกอย่างมี หลักเกณฑ์และความ
โปร่ งใส โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จาเป็ นต่อ
การดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ อีกทั้งพิจารณา
แนวทางและหลัก การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานประจ าปี ของคณะกรรรมการและประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร
ตลอดจนพิจารณาแนวทางและกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่ อง และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่ งต้องเป็ น
กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกากับดูแลกิจการต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่พิจารณากาหนดแนวทาง
เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ ตลอดจนนโยบาย / มาตรการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชันตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกาหนดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ
ขององค์กร และกากับดูแลให้คาปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ รวมถึงการดาเนิ นการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการ
ดาเนินการด้านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ สู่มาตรฐานสากล
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ น
กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่เข้าใจความเสี่ ยงที่สาคัญ รวมทั้งอนุมตั ิและทบทวน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ดูแลให้
บริ ษทั ฯ มีการระบุความเสี่ ยง และให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความ
เสี่ ยงดังกล่าวเพื่อจัดลาดับความเสี่ ยง พร้อมทั้งดูแลให้มีวิธีจดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณา นอกจากนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไปลงทุนโครงการขนาดใหญ่ หรื อมี ประเด็นที่มีผลผูกพัน ทาง
กฎหมายและมีความซับซ้อนเชิงธุ รกิจ หรื อมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่ พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็ นความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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