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เรือ่ง สารสนเทศเรือ่งรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการเช่าพืน้ท่ีส  านกังาน (เพิ่มอตัราคา่เชา่/ตารางเมตร/เดือน) 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2562 วนัที่ 13 สิงหาคม 2562  
มีมติดงันี ้

 รายการระหวา่งกนั 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนมุตัิเช่าส านกังาน เลขที่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยท าสญัญาเช่ากบั บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ 
จ ากัด ทัง้นี ้รายการดงักล่าวเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯและเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรพัย ์และเนื่องจากนายสมชยั เลขะพจนพ์านิช ประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ของบริษัท 
แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั )มหาชน (และด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบรษัิท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั และ บรษัิท ตัง้หมง
เส็ง โฮลดิง้ จ ากัด ถือหุน้ของบริษัทฯ รอ้ยละ 39.05 ของจ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้   ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เก่ียวโยง ดงันัน้ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการมีอิสระในการพิจารณาวาระดงักลา่ว นายสมชยั เลขะพจนพ์านิช ไม่อยู่ในการประชุมและไมม่ี
สว่นรว่มในการพิจารณาและออกความเห็นใดๆ ทัง้สิน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 วัน เดือน ปี ที่เข้าท ารายการ  
  วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562  
 
คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูเ้ช่า : บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้หเ้ชา่ : บรษัิท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั  

 
ลักษณะของสนิทรัพย ์

ลกัษณะ : หอ้งชดุส านกังาน 
ที่ตัง้ : เลขที่ 1168/68 - 69 อาคารลมุพนิีทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 
เนือ้ที ่ : 692.50 ตารางเมตร 

ระยะเวลา : 6 ปี โดยใหม้ีผลยอ้นหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2568 
 

 



 

 

มูลค่ารวมและหลกัเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มลูคา่รวม : 25,553,250 บาทในระยะเวลา 6 ปี หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่
สนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ซึง่ค  านวณตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2562 (สอบทานแลว้) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- ปีที่ 1-3 คา่เช่าอตัรา 500 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน 

- ปีที่ 4-6 คา่เช่าอตัรา 525 บาท/ ตารางเมตร/ เดือน 

- อตัราคา่เช่าดงักลา่วใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดจากการเสนอราคาของ 
บจก. ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์

เกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดมลูคา่รวม : พิจา รณา เปรียบ เที ยบกับ ราคาตลาดที่ ได้จ ากการ เสนอราคา ของ 
บจก. ลมุพินี พรอพเพอรต์ี ้มาเนจเมนท ์ 
 

ลักษณะและขอบเขตของสว่นได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษัิท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั (“MH”) และ บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (“PAP”)  

› MH เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ PAP โดยถือหุน้ PAP รอ้ยละ 39.05 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  

› MH และ PAP มีกรรมการเป็นบคุคลเดียวกนั จ านวน 1 ทา่น คือ นายสมชยั เลขะพจนพ์านิช 

› MH มีสมาชิกครอบครัวเลขะพจน์พานิช เป็นผู้ถือหุ้น และมีนายประยูร เลขะพจน์พานิช และ นายสมชัย   
เลขะพจนพ์านิช เป็นกรรมการ ซึง่บคุคลทัง้สองเป็นพ่ีนอ้งกนั 

› MH และกลุม่เลขะพจนพ์านิช ถือหุน้ PAP รวมกนัคิดเป็นรอ้ยละ 73.86 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

 สดัสว่นการถอืหุน้ PAP ณ วนัที ่13 มีนาคม 2562 
รายชื่อ ลักษณะความสัมพนัธ ์ สัดส่วนการถอืหุน้ PAP 

1. บรษัิท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั  39.05% 

2. นายประยรู เลขะพจนพ์านชิ พี่ชายของนายสมชยั 2.07% 
3. นางศศิธร  เลขะพจนพ์านชิ ภรรยาของนายประยรู 2.70% 
4. น.ส.วรยีา เลขะพจนพ์านชิ บตุรของนายประยรู 2.27% 
5. น.ส.วนาล ี เลขะพจนพ์านชิ บตุรของนายประยรู 2.27% 
6. น.ส.วรญัญา เลขะพจนพ์านชิ บตุรของนายประยรู 2.27% 
7. นายสมชยั เลขะพจนพ์านชิ นอ้งชายของนายประยรู 1.54% 
8. นางสมุาล ี เลขะพจนพ์านชิ ภรรยาของนายสมชยั 2.70% 
9. น.ส.นลนิ เลขะพจนพ์านชิ บตุรของนายสมชยั 3.68% 
10. นายคณิณ เลขะพจนพ์านชิ บตุรของนายสมชยั 3.68% 
11. นายวชิยั เลขะพจนพ์านชิ นอ้งชายของนายสมชยั 1.33% 
12. นางสกุญัญา เลขะพจนพ์านชิ ภรรยาของนายวชิยั 2.72% 
13. น.ส.ณฐัพร เลขะพจนพ์านชิ บตุรของนายวชิยั 3.79% 
14. นายศภุณฐั เลขะพจนพ์านชิ บตุรของนายวชิยั 3.79% 

จ านวนรวม 73.86% 

 



 

 

เงือ่นไขที่อาจมีผลกระทบตอ่สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 - ไมม่ี - 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตรงกนัว่า อตัราค่าเช่าขา้งตน้เป็นราคาที่เหมาะสม  
และสมเหตสุมผล เมื่อเทียบกบัการเปลีย่นแปลงสถานท่ีเช่า  ซึง่มีตน้ทนุการตกแตง่ เคลือ่นยา้ยสถานท่ี รวมถึงความตอ่เนื่องใน
การด าเนินธุรกิจ  เนื่องจากส านกังานหลกัตัง้อยูใ่นอาคารลมุพินีทาวเวอรซ์ึง่เป็นอาคารเดียวกนักบัส านกังานท่ีเช่า 
  
   
 
 
 
 
            เลขานกุารบรษัิท 


