กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เห็นควรให้ กาหนดกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหา เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มอบหมายเพื่อให้ คณะกรรมการสรรหา สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม และโปร่ งใส เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา
2.1 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ อง
เป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาควรเป็ นกรรมการอิสระ
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
โดยให้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
3 ปี ซึง่ มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ และเมื่อครบวาระดารง
ตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใหม่ได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่า
เหมาะสม
2.3 กรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ตามข้ อ 2.2
ได้ แก่ การพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ การลาออก หรื อการถูกถอดถอน ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการสรรหา เพื่อให้ กรรมการสรรหา มีจานวน
ครบตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการสรรหา จะ
อยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาซึง่ ตนเข้ ามาแทน
3. ขอบเขตหน้ าที่
3.1 คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหากรรมการผู้จดั การ
โดยให้ มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.2 จัดทาแผนพัฒนาการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของ
กิจการให้ แก่คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
3.3 จัดทาแผนการพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง (Succession plan) เพื่อเตรียมพร้ อม
บุคคลที่มีศกั ยภาพให้ สามารถสืบทอดตาแหน่งงานในกรณีทกี่ รรมการผู้จดั การหรื อผู้บริ หาร
ระดับสูงเกษี ยณอายุ ลาออก หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
3.4 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
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4. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยตรง ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
5. การประชุม
5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรเข้ าร่วมประชุมให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสาร ข้ อมูลตามที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาทุกครัง้
องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยกรรมการสรรหาเป็ น
จานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการสรรหาทังหมดที
้
่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนัน้ จึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม
5.3 กรรมการสรรหาที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ
5.4 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาลงมติโดยมีสทิ ธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้ คะแนนเสียงข้ าง
มากเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหามีสทิ ธิออกเสียงอีก 1
เสียง เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
6. การรายงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ รับทราบ และจัดทารายงาน
ของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการสรรหา จะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลการ
ประเมินประจาปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
กฎบัตรนี ้ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และทบทวน
ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561
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