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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ ที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่าง
น้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่ าเชื่ อถื อของงบการเงิน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนิ นงานตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทาหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการ
เปิ ดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่ อถือ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ได้ผสู้ อบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็ นอิสระ และมีการควบคุมภายใน
การบริ หารความเสี่ ยงและการกากับดูแลกิ จการที่ดี ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ กากับดูแลให้
บริ ษทั ฯ มีมาตรการและการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชันและพิจารณา
รายการที่ เกี่ ย วโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ รวมทั้งสอบทานและก ากับ ดู แลให้บ ริ ษทั ฯ มี การตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คนและอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ ทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหากรรมการ
ผูจ้ ัด การ และพิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ กรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่ อ งต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการสรรหา และ
คัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่ งใส และพิจารณาแนวทาง / กาหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่ เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน
และอย่างน้อย 1 คน เป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่พิจารณากาหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จตามระบบการกากับดู แลกิ จการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
กาหนดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร กากับดูแลให้คาปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จ รวมถึงการดาเนิ นงานด้านความรั บผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และดูแลให้บริ ษทั ฯมีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อยกระดับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั ฯ สู่ มาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้อง
เป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่พิจารณาและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
สาหรับเป็ นกรอบการปฏิ บตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของพนักงานในองค์ก รให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้ าหมายและกลยุทธ์ของธุ รกิจ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กรและความเสี่ ยงการลงทุน ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความ
เสี่ ย ง ให้ ค วามเห็ น ข้อ เสนอแนะ ติ ด ตามการบริ หารความเสี่ ย ง บริ ษ ทั ย่อ ยที่ บ ริ ษ ทั ฯ ไปลงทุ น อย่า งมี
นัยสาคัญ และประเมินประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา

