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สิ งทีส่งมาด้วย 3

ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือง
บริษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ ซึ งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และ
อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อประสบการณ์ดา้ นบัญชี / การเงิน นอกจากนี1 คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบัติ และขอบเขตการดําเนิ นงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพือทํา
หน้าทีสอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกี ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีหน้าที
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั1ง หรื อ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เพือให้ได้
ผูส้ อบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ ดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน และพิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย
1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ ทําหน้าทีคัดเลือกบุคคลทีสมควรได้รับการเสนอรายชื อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหากรรมการ
ผูจ้ ัด การ และพิ จ ารณาเสนอรายชื อกรรมการที มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื องต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือแต่งตั1งตามความเหมาะสม โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการสรรหา และ
คัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่ งใส และพิจารณาแนวทาง / กําหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกําหนดค่าตอบแทนที เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่ างยังยืน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน
และอย่างน้อย 1 คน เป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยังยืน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้าทีพิจารณากําหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิ บตั ิเกี ยวกับ
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จตามระบบการกํากับดู แลกิ จการทีดี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือ
กําหนดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร กํากับดูแลให้คาํ ปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี และจรรยาบรรณธุ รกิ จ รวมถึ งการดําเนิ นงานด้านความรั บผิดชอบต่อ
สังคมและสิ งแวดล้อม ตลอดจนการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาอย่างยังยืน และดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
บริ ษทั ฯ สู่ มาตรฐานสากล เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้าทีพิจารณาและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี ยง
สําหรั บเป็ นกรอบการปฏิ บตั ิ งานในกระบวนการบริ หารความเสี ยงของพนักงานในองค์กรให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้ าหมายและกลยุทธ์ของธุ รกิจ กํากับดูแลให้มีการระบุความเสี ยง โดย
พิจารณาปั จจัยทั1งภายนอกและภายในองค์กร ทีอาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้
และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสทีเกิ ดขึ1นของความเสี ยงทีได้ระบุไว้ เพือจัดลําดับความเสี ยงและ
เลือกใช้วิธีจดั การความเสี ยงได้อย่างเหมาะสมเพือให้การบริ หารความเสี ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล และ
ประเมินประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี ยงเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา

