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13 สงิหาคม 2562 

 
เร่ือง สารสนเทศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการเช่าพืน้ท่ีส านกังาน  

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2562 วนัที่ 13 สิงหาคม 2562  

มีมติดงันี ้
 รายการระหวา่งกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติเช่าส านักงาน เลขที่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนน
พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยท าสญัญาเช่ากับ บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ ากัด ทัง้นี ้
รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ .21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่ เ ก่ียวโยงกัน  ซึ่ ง ต้องขออนุมัติ คณะกรรมการบ ริษัทฯและเปิด เผยต่อตลาดหลักทรัพย์  และเ นื่ องจาก                        
นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด )มหาชน (และ
ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั และ บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 
39.05 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว   ซึง่ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง ดงันัน้ เพื่อให้คณะกรรมการมีอิสระในการพิจารณาวาระดงักลา่ว 
นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ไม่อยู่ในการประชุมและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกความเห็นใดๆ ทัง้สิน้ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 
 วัน เดือน ปี ที่เข้าท ารายการ  
  วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562  
 
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ เช่า : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ให้เชา่ : บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั  

 
ลักษณะของสนิทรัพย์ 

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

กรุงเทพมหานคร 10120 
เนือ้ที ่ : 692.50 ตารางเมตร 

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

 



 

 

มูลค่ารวมและหลกัเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มลูคา่รวม : 25,553,250 บาทในระยะเวลา 6 ปี  หรือคิดเป็นร้อยละ 1.07 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งค านวณตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2562 (สอบทานแล้ว) 

เกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมลูคา่รวม : พิ จารณ าเป รียบ เที ยบกับ ราคาตลาดที่ ได้ จ ากการเสนอราคา  ของ 
บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ 

 
ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั (“MH”) และ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) (“PAP”)  

› MH เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ PAP โดยถือหุ้น PAP ร้อยละ 39.05 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  

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

› MH มีสมาชิกครอบครัวเลขะพจน์พานิช เป็นผู้ ถือหุ้ น และมีนายประยูร เลขะพจน์พานิช และ นายสมชัย   
เลขะพจน์พานิช เป็นกรรมการ ซึง่บคุคลทัง้สองเป็นพ่ีน้องกนั 

› MH และกลุม่เลขะพจน์พานิช ถือหุ้น PAP รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 73.86 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 สดัส่วนการถือหุน้ PAP ณ วนัที ่13 มีนาคม 2562 
รายชื่อ ลักษณะความสัมพนัธ์ สัดส่วนการถอืหุ้น PAP 

1. บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั  39.05% 

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

จ านวนรวม 73.86% 

 

เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 - ไมม่ี - 
 



 

 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตรงกันว่า อตัราค่าเช่าข้างต้นเป็นราคาที่เหมาะสม 
และสมเหตสุมผล เมื่อเทียบกบัการเปลีย่นแปลงสถานท่ีเช่า  ซึง่มีต้นทนุการตกแตง่ เคลือ่นย้ายสถานที่ รวมถึงความตอ่เนื่องใน
การด าเนินธุรกิจ  เนื่องจากส านกังานหลกัตัง้อยูใ่นอาคารลมุพินีทาวเวอร์ซึง่เป็นอาคารเดียวกนักบัส านกังานท่ีเช่า 
  
   

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางสาววิริยา  อมัพรนภากลุ) 
กรรมการผู้จดัการ 
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