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 ที ่ECF2 004/2561 

 24 มกราคม 2561 

เรื่อง การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ของ บรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ (เพิม่เตมิ) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม Conference C ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด ์
โฟรว์งิส ์คอนเวนชัน่ ถนนศรนีครนิทร ์กรุงเทพมหานคร (“ท่ีประชุม”) ซึ่งทีป่ระชุมไดม้มีตเิป็นเอกฉันท ์(ไม่รวมกรรมการผูม้ี
สว่นไดเ้สยี) อนุมตัใิหแ้กไ้ขโครงสรา้งการถอืหุน้ในบรษิทั แพลนเนทบอรด์ จ ากดั (“แพลนเนท”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 
ที่บรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแพลนเนท โดยแพลนเนทมทีุนจด
ทะเบยีนเท่ากบั 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท โดยมมีลู
ค่าทีเ่รยีกช าระแลว้หุน้ละ 1.25 บาท ดว้ยการจ าหน่ายหุน้สามญัเดมิทีบ่รษิทัฯ ถอือยู่ในแพลนเนท จ านวน 4,300,000 หุน้ หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 43 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของแพลนเนทใหก้บัผูซ้ ือ้ดงัต่อไปนี้ 

1) นายคมวิทย์ บุญธ ารงกจิ จ านวน 2,500,000 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูคา่การซือ้ขาย 3,125,000 บาท 

2) นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ิจ านวน 375,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูคา่การซือ้ขาย 468,750 บาท 

3) นางสาวพชิพมิพ ์ปัทมสตัยาสนธ ิจ านวน 375,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูคา่การซือ้ขาย 468,750 บาท 

4) นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธ ิจ านวน 375,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูคา่การซือ้ขาย 468,750 บาท  

5) นายเอกฤทธิ ์ปัทมสตัยาสนธ ิจ านวน 375,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูคา่การซือ้ขาย 468,750 บาท และ 

6) นายวรษัธกฤต พรแจ่มใส จ านวน 300,000 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 3.00 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มลูคา่การซือ้ขาย 375,000 บาท  

 รวมมูลค่าการซื้อขายทัง้สิน้ 5,375,000 บาท โดยทีป่ระชุมไดม้มีตมิอบอ านาจใหร้องประธานกรรมการ และ/หรอื 
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากรองประธานกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจด าเนินการแทนบรษิทัฯ ในการเจรจาต่อรอง
เงื่อนไข ท าความตกลง และลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ รวมทัง้สญัญาอื่นและเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจใน
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การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกีย่วกบัการจ าหน่ายหุน้สามญัของแพลนเนทดงักล่าวขา้งต้นเพื่อใหก้าร
จ าหน่ายหุน้สามญัของแพลนเนทใหแ้กผู่ซ้ ือ้ทัง้ 6 รายขา้งตน้ส าเรจ็ลุล่วงเป็นไปตามทีป่ระชุมมมีตอินุมตั ิ

 คณะกรรมการบรษิทัฯ (ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณาการเขา้ท ารายการจ าหน่ายหุน้สามญัของ
แพลนเนทแล้วว่าเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล และสรา้งผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในระยะยาว และไม่มคีวามเหน็ของ
กรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืกรรมการตรวจสอบทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการท ารายการ
จ าหน่ายหุน้ดงักล่าวจะกอ่ใหป้ระโยชน์ทัง้ต่อบรษิทัฯ และแพลนเนท ทัง้ในเรื่องของการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และประโยชน์ในเชงิธุรกจิและการคา้ เนื่องจากผูซ้ื้อเป็นผูท้ ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญและประสบการณ์มา
อย่างยาวนานในธุรกจิผลติและจ าหน่ายไม ้รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง เช่น ธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์เครื่องนอน 
เป็นต้น ซึ่งจะสามารถน าความรู ้และประสบการณ์มาประยุกต์ใชใ้นธุรกจิของแพลนเนท รวมทัง้จะเป็นการเพิม่โอกาสใน
การขยายฐานลูกคา้ และเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ของแพลนเนทอกีดว้ย นอกจากนี้ การจ าหน่ายหุน้สามญัเดมิที่
บรษิทัฯ ถอือยู่ในแพลนเนทในสดัส่วนรอ้ยละ 43 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของแพลนเนทนัน้ จะเป็นการ
ลดภาระการใชเ้งนิทุนของบรษิทัฯ เมื่อแพลนเนทพจิารณาจะเขา้ลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายแผน่ ไม ้(Wood-Based 
Panel) ไดแ้ก่ แผน่เอม็ดเีอฟ (MDF Board) และแผน่ปารต์เิกิล้ (Particleboard) ในอนาคต อกีทัง้การจ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้
นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหรอืผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และแพลนเนท แต่อยา่งใด ทัง้นี้ แพลนเนทมี
วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนนิธุรกจิผลติและจ าหน่ายแผน่ไม ้(Wood-Based Panel) ไดแ้ก่ แผน่เอม็ดเีอฟ (MDF Board) และแผน่
ปารต์เิกิล้ (Particleboard) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดเ้พื่อเขา้ลงทุนในการด าเนินธุรกจิดงักล่าว หาก
บรษิทัฯ มคีวามคบืหน้าหรอืมขีอ้มูลเพิม่เตมิอื่นใดเกีย่วกบัการลงทุนในแพลนเนท บรษิทัฯ จะรายงานความคบืหน้าหรอื
ขอ้มลูเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถ้อืหุน้และนกัลงทุนทราบตอ่ไป รวมทัง้ปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการต่อไป 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาราคาซื้อขายที ่1.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งเท่ากบัมูลค่าหุน้ทีเ่รยีกช าระแล้วต่อหุน้ 
กล่าวคอื แพลนเนทมทีุนจดทะเบยีนเทา่กบั 50,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 
5.00 บาท โดยมทีุนช าระแลว้ 12,500,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่ทีเ่รยีกช าระแลว้หุน้ละ 1.25 บาท 
เนื่องจากแพลนเนทถูกจดัตัง้ข ึน้เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2560 ซึง่ยงัไมม่กีารด าเนินงาน และยงัไมเ่ริม่มรีายไดเ้ชงิพาณิชย ์จงึ
พจิารณาว่าราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม อกีทัง้ คณะกรรมการบรษิทัฯ (ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี) ได้
ตรวจสอบถงึฐานะทางการเงนิและธุรกจิของผูซ้ ือ้ทุกรายแลว้ มคีวามเหน็ว่า ผูซ้ ือ้ทุกรายมเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัการซือ้หุน้
ในมูลค่าการซื้อขายรวมทัง้สิน้ 5,375,000 บาท โดยจะช าระเงนิค่าหุน้เป็นเงนิสด และมฐีานะทางการเงนิมัน่คง น่าเชื่อถอื
และมศีกัยภาพทางการเงนิส าหรบัการลงทุนในโครงการของแพลนเนทในอนาคต รวมทัง้มีประสบการณ์ท างานหรือ
ศกัยภาพและความเชีย่วชาญทีจ่ะชว่ยพฒันาแพลนเนทใหเ้ตบิโตและสรา้งผลก าไรอยา่งต่อเนื่องไดใ้นอนาคต ดงันี้ 

รายช่ือผูซ้ื้อ ประวติั/ประสบการณ์ของผูซ้ื้อ 
นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์นานกว่า 25 ปีในการท าธุรกจิผลติ 

และจ าหน่ายไม้และไมแ้ปรรูป โรงงานสบัไม้ ธุรกจิโลจสิติกส์ และธุรกิจผลติและ
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รายช่ือผูซ้ื้อ ประวติั/ประสบการณ์ของผูซ้ื้อ 
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า โดยนายคมวทิย ์เป็นผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ในหลายบรษิทั 
อาท ิบรษิทั เอส.บ.ีพ.ี ทมิเบอร ์กรุ๊ป จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิหลกัคอื ธุรกจิน าเข้า
และจดัจ าหน่ายผลติภณัฑไ์มแ้ปรรูปหลากหลายประเภท โดย ณ สิน้ปี 2559 บรษิทั 
เอส.บ.ีพ.ี ทมิเบอร ์กรุป๊ จ ากดั มรีายไดร้วม 308.39 ลา้นบาท มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 
450.16 ลา้นบาท และมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 108.23 ลา้นบาท เป็นตน้ 

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยา
สนธ ิ 

เป็นผูม้คีวามรู ้และประสบการณ์ในการท าธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์ของ
ตกแต่งบ้าน เครื่องนอนทุกชนิด พร้อมทัง้มีบริการติดตัง้  และการออกแบบ
เฟอรน์ิเจอร ์โดยนางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ินางสาวพชิพมิพ ์ปัทมสตัยาสนธ ิ
นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธิ และนายเอกฤทธิ ์ปัทมสตัยาสนธิ เป็นผู้บรหิาร 
กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั โดย ณ สิน้ปี 2559 
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั มรีายไดจ้ากการด าเนินงานเท่ากบั 9,741.00 
ล้านบาท มีทร ัพย์สินรวมทัง้สิ้น 12,063.09 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 
4,050.32 ล้านบาท นอกจากนี้ บรษิทัฯ พจิารณาแล้วว่า บรษิทั อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่
มอลล์ จ ากดั มฐีานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของธุรกจิการผลิตและจ าหน่าย
เฟอรน์ิเจอรข์องประเทศไทยในปัจจุบนั ดงันัน้  การเขา้มาถอืหุน้ของแพลนเนทโดย
ผูบ้รหิาร กรรมการ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อนิเดก็ซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ากดั ดงักล่าว จะ
ช่วยเสรมิศกัยภาพและความแขง็แกร่งทางดา้นแหล่งเงนิลงทุน การบรหิารงาน และ
ฐานลูกคา้ใหก้บัแพลนเนทไดใ้นอนาคต 

นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยา
สนธ ิ 
(น้องสาวของนางสาวกฤษชนก 
ปัทมสตัยาสนธ)ิ 
นายเอกลกัษณ์ ปัทมสตัยาสนธ ิ
(น้องชายของนางสาวกฤษชนก 
ปัทมสตัยาสนธ)ิ 
นายเอกฤทธิ ์ปัทมสตัยาสนธ ิ
(น้องชายของนางกฤษชนก 
ปัทมสตัยาสนธ)ิ 

นายวรษัธกฤต พรแจ่มใส เป็นนักลงทุนทีม่คีวามสนใจลงทุนในธุรกจิธุรกจิผลติและจ าหน่ายแผ่นไม้ (Wood-
Based Panel) ทีม่ศีกัยภาพและสามารถเจรญิเตบิโตได้ ซึ่งปัจจุบนัเป็นผูถ้อืหุน้สบิ
อนัดบัแรกในบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัการจ าหน่ายผลติภณัฑโ์ลหะ
เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิส าหรบัอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  

  ทัง้นี้ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ในแพลนเนทโดยการจ าหน่ายหุน้สามญัดงักล่าวซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ภายในเดอืนมนีาคม 2561 แพลนเนทจะด าเนินการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งกรรมการของแพลนเนท 
โดยการแต่งตัง้นายคมวทิย ์บุญธ ารงกจิ เขา้เป็นกรรมการเพิม่เตมิอกี 1 รายในแพลนเนทต่อไป  

 ในการจ าหน่ายหุน้สามญัของแพลนเนทตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งต้น มมีูลค่ารวมทัง้สิน้ 5,375,000 บาท โดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัดูแลตลาดทุนที ่ทจ. 
20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (”ประกาศรายการได้มาและจ าหน่ายไป”) 
โดยมขีนาดรายการสงูสุดคดิเป็นรอ้ยละ 0.19 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนโดยค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบ
ทานของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 ซึ่งบรษิทัฯ ไม่มรีายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยอ์ื่นทีเ่กดิขึน้ในรอบ 6 
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เดอืนก่อนวนัที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีติอนุมตัิ โดยขนาดรายการดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 15 ดงันัน้ รายการ
ดงักล่าวจงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีบ่รษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
หรอืด าเนินการใด ๆ ตามทีป่รากฏในประกาศรายการไดม้าและจ าหน่ายไป 

 ทัง้นี้ นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ิเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยมฐีานะคู่สมรสของนายอารกัษ์ 
สุขสวสัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ (นายอารกัษ ์สุขสวสัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมและไม่มี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการเขา้ท ารายการในครัง้นี้) จงึท าใหก้ารจ าหน่ายหุน้สามญัของของแพลนเนท จ านวน 375,000 
หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 3.75 ของมูลค่าทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของแพลนเนท ราคาหุน้ละ 1.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 
468,750 บาท ใหแ้ก่นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ิเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทรายการทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) โดยมขีนาดรายการคดิ
เป็นมูลค่า 468,750 บาท ซึ่งขนาดรายการดงักล่าว น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรอื น้อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.03 ของมูลคา่
ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ (“NTA”) (รอ้ยละ 0.03 ของ NTA ทีค่ านวณจากงบเงนิรวมฉบบัสอบทาน
ของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 0.23 ล้านบาท) แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า ดงันัน้ รายการดงักล่าว
จงึไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีบ่รษิทัฯ ต้องเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืด าเนินการใด ๆ ตามทีป่รากฏในประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ 

 ส าหรบัผูซ้ ือ้อกี 5 รายทีเ่หลอืแต่ละรายไมไ่ดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัตามทีป่รากฏในประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ แต่อยา่งใด 

 อนึ่ง ตามที ่บรษิทัฯ ไดม้รีายการระหว่างกนักบักลุ่มบรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล ์จ ากดั ทีผ่่านมา ไดแ้ก่ รายการ
เช่าพืน้ทีโ่ชว์รูม รายการขายสนิคา้ และซื้อวตัถุดบิ นัน้ บรษิทัฯ ขอเรยีนชีแ้จงว่า บรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกัการก าหนดราคา
ขายตามเกณฑก์ารพจิารณาก าหนดราคาของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นไปอยา่งยุตธิรรมและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and 
at arm’s length basis) และไดม้กีารรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อรบัทราบในทุก ๆ ไตร
มาส ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัคงยดึมัน่ในหลกัการของมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง และ
ส าหรบักรณีทีน่ายอารกัษ ์สุขสวสัดิ ์และคูส่มรสคอื นางสาวกฤษชนก ปัทมสตัยาสนธ ิซึ่งแต่ละเป็นผูบ้รหิาร กรรมการ และ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั นายอารกัษ์ สุขสวสัดิ ์ในฐานะผูใ้หส้ญัญาต่อบรษิทัฯ เพื่อป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาดงักล่าวอยา่งต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั โดยสาระส าคญัของ
สญัญาดงักล่าวประกอบดว้ย การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยซื่อสตัย ์สุจรติ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ การไมป่ระกอบกจิการ
อนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ เป็นตน้  

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
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 ขอแสดงความนบัถอื   

 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  

 

 (นายอารกัษ์ สุขสวสัดิ)์    
  กรรมการผูจ้ดัการ 

 

  


