
 

 
ที ่ECF2 003/2565 
 24 กุมภาพนัธ ์2565 
 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล และก าหนดวนัจดัประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั อสีต์โคสท์เฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่
1/2565 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ดงันี้ 

1. มมีติอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้ว 

2. มมีติอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสะสม
และการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 (จากงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดท้ าการจดัสรรเงนิก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดคอื ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แลว้ ดงันัน้จงึไม่จ าเป็นต้องท าการจดัสรรก าไร
สุทธจิากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิแต่
อย่างใด 

 จ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.0157 บาท โดยจ่ายจากส่วนทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิการลงทุน (BOI) 0.0043 บาทต่อหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกหกัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย และ
ไม่สามารถขอเครดติภาษีเงนิปันผลคนืได ้และจ่ายจากส่วนทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน (Non-
BOI) ทีต่้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธ ิ0.0114 บาทต่อหุน้ รวมเป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ไม่เกนิ 15,064,000 บาท ทัง้นี้ การให้สทิธดิงักล่าวของบรษิัทฯ ยงัมคีวามไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ทีจ่ะจดัขึน้ในวนัที ่
21 เมษายน 2565 โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่14 
มนีาคม 2565 และมกี าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2565  

3. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการ
แทนกรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 

1) รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรร
หา / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2) ดร.เอกรนิทร ์วาสนาสง่ กรรมการอสิระ  
3) นายไพบลูย ์อรุณประสบสขุ  กรรมการอสิระ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

สรรหาไดพ้จิารณากลัน่กรองแลว้เหน็ว่า กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น ตาม
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พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึเป็นผูม้คีวามรู ้ ความสามารถ ทุม่เท มปีระสบการณ์ และทกัษะ
การบรหิารงานทัว่ไป ดา้นบญัชกีารเงนิ และดา้นวชิาการทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์ซึง่จะสง่ผลเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารในกจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิัทฯ  

และตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ในช่วงทีผ่่านมาไดร้่วมกนัก ากบัดแูลกจิการอย่าง
เขม้แขง็ อุทศิเวลาในการเขา้ร่วมประชมุ และมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มสีว่นร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างเตม็ทีต่ลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
นอกจากนี้ยงัไดพ้จิารณาจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ด ารงต าแหน่ง พบว่าไมม่ที่านใดทีเ่ขา้เป็นกรรมการใน
บรษิทัจดทะเบยีนอื่น ๆ เกนิกว่า 5 บรษิทั และในสว่นของการเสนอเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระจะสามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

อกีทัง้ รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิจะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเกนิกว่า 9 ปี หากไดร้บัการแต่งตัง้ในครัง้
นี้ (ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า ท่านได้
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามบทบาทและความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร ตามพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามนิยามของกรรมการอสิระ ตัง้แต่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ไม่
เคยมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และพจิารณาตดัสนิใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้
มาโดยตลอด ดงันัน้การรกัษากรรมการอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถไวก้บับรษิทัฯ จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์  

ดงันัน้จงึเหน็ควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน 
ขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งและใหด้ ารงต าแหน่งอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้ตามเดมิ  

4. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจ าปี 
2565 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 9,000,000 บาท ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

5. มมีตอินุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ นายอคัรเดช 
เปลีย่นสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5389 หรอื นายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3425 หรอืนาย
พศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2803 หรอืผูส้อบบญัชที่านอื่นที ่บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท 
จ ากดั เหน็ควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,970,000 บาทต่อปี  

6. มมีตอินุมตัใิหก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) ซึง่เป็นไปขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกีย่วขอ้งว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมรีายละเอยีดของวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่22 เมษายน 

2564 
วาระที ่3 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในรอบปีบญัช ีตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2564 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
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วาะรที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

วาะรที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและการก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2565 
วาระที ่9 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 
ทัง้นี้ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) เป็นวนัที ่

14 มนีาคม 2565  
และเมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2564 บรษิทัฯ ไดแ้จง้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การให้

สทิธผิูถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการเสนอค าถามล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 อย่างไรกด็ ีไม่ปรากฏผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเสนอเขา้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตพิจิารณาอนุมตัใิหม้กีารมอบอ านาจใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
ลงนามในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอ านาจ
คณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผู้จดัการ คนใดคนหนึ่ง หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บั
มอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาและแกไ้ขก าหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 รวมถงึการแกไ้ข และ/หรอืเพิม่เตมิวาระการประชุมตามปกตทิีจ่ะต้องผ่านการพจิารณา
จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 


