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ท่ี EGM/1/2564 

วันท่ี 14 มกราคม 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 1/2564 

เรียน  ทานผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวย  

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563  

2. สารสนเทศเก่ียวกับการขอสัตยาบันการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

3. สารสนเทศเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ตามบัญชี 2) 

4. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

5. เอกสาร หรือหลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับ

คะแนนเสยีง 

6. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

7. ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม  

 

ดวยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ไดมีมติใหกำหนดวันประชุมวิสามัญผู

ถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกรท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม 

เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 50100 เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบ

วาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งท่ีประชุมได

พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามวาระท่ีกำหนดในหนังสอืเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกรายละเอียดไวอยางถูกตอง ครบถวนแลว จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563  

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

(“CEC”) โดยบริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: CRD จัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource 2 สัญญา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

บริษัทของดแจกของท่ีระลึกใหแกผูถือหุน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางท่ีหนวยงานกำกับดูแลไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของท่ีระลึก 

ในการประชุมผูถือหุน อยางไรก็ดี บริษัทไดจัดเตรยีมเครื่องดื่มและอาหารวางรับรองสำหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุม 

และเพ่ือสุขอนามัยท่ีดขีองผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุมทุกทาน กรณุาสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเขารวมการประชุม  
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 1) สัญญาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง มีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2567 คาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 112.15 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และ  

2) สัญญากำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเขลางคนคร โดยการจัดการฝงกลบมูลฝอยมีระยะเวลา 53 

เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 คาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท 

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลนครลำปาง และประมาณการคาจางรวมตลอดท้ังสัญญาประมาณ 9.62 

ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลเขลางคนคร 

 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 

• บริษัทมีฐานะเปนผูไดสัญญาจางทำงานเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปางสัญญาเลขท่ี 17/2563 ลงวันท่ี 25 

ธันวาคม 2562 มูลคาสัญญา 123.00 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สัญญามีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 โดยขอกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ระบุเง่ือนไขวาใหใชรถบรรทุกเกา

ในการจัดเก็บขยะได ทาง CRD จึงไดดำเนินการเปดประมูลเปนการท่ัวไปโดยการประกาศลงในสื่อทองถ่ินในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำปางซึ่งเปนพ้ืนท่ีงานประมูลของเทศบาลนครลำปาง เพ่ือหาพันธมิตรมารวมใหบริการ

งานดังกลาว เมื่อครบเวลาท่ีกำหนดปรากฏวามีเพียง CEC ท่ียื่นซองเขารวมประมูล ท้ังน้ี CEC ผานเกณฑคุณสมบัติ

ท่ีกำหนดทุกประการ CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาวโดยมีคาจางรวมตลอดท้ัง

สัญญาไมเกิน 112.15 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวามีความเหมาะสม และ

บริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสีย่งและความรับผิดชอบ

ตามเง่ือนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปาง อีกท้ังลักษณะงานเปนการทำงานเฉพาะกิจ ไมมีราคาตลาดสำหรับ

งานบริการน้ีใหเปรียบเทียบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวากระบวนการเปดประมูลเปนการท่ัวไปเปน

วิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาและเง่ือนไขการคาท่ียุติธรรมท่ีสุดเทาท่ีจะทำได ไมวาผลของการประมูลจะมี

ผูยื่นซองเขารวมประมูลจำนวนก่ีรายหรือมีผูเขารวมประมูลเพียงรายเดยีวก็ตาม 

• ตอมา บริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจดัมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยการฝงกลบมูลฝอย สัญญาเลขท่ี 

44/2563 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 มูลคาสัญญา 24.80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สัญญามีระยะเวลา 53 

เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 ซึ่งเปนลักษณะงานตอเน่ืองจากสัญญาจาง

ทำงานเก็บขนมูลฝอยท่ีบริษัทเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลนครลำปาง (สัญญาเลขท่ี 17/2563) รวมถึงเปนผูได

สัญญาจางกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเขลางคนคร ตามสัญญาแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 อางอิงสัญญาเลขท่ี 44/2563 

มูลคาสัญญาประมาณ 10.94 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) บริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุมคา

เชิงเศรษฐกิจ ในการแจงให CEC เสนอบริการเปนคูสัญญา outsource งานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง 

เน่ืองจากบริษัทเห็นวา CEC อยูในฐานะผูรับจางตามสัญญาเก็บขนมูลฝอยอางอิงสัญญาเลขท่ี 17/2563 อยูแลว 

ขอเสนอคาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลนคร

ลำปาง และประมาณ 9.62 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลเขลางคนคร (คำนวณจาก

คาเฉลี่ยตอวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางคนครท่ีกำจัดไดของเดือนท่ีมีปริมาณขยะสูงท่ีสุดตั้งแตเริ่มตน

ดำเนินโครงการ จำนวน 35.92 ตันตอวัน มาคูณดวยจำนวนวันตามสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลำปาง จำนวน 1,614 วัน แลวคูณดวยอัตราคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามท่ีระบุในสัญญาท่ี 165.94 

บาทตอตัน รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาเปนราคามีความเหมาะสม และบริษัทยังมี

กำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตาม

เง่ือนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource 

งานดังกลาวเพ่ิมเติม 
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• สำหรับอัตราผลตอบแทนของแตละโครงการน้ัน หากบริษัทจะดำเนินการดวยตนเองโดยอางอิงจากใบสรุปปริมาณ

งาน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเปนการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานท่ีจะเกิดข้ึน

จากการดำเนินงานดวยตนเอง ตามปริมาณงานในหัวขอตางๆ ท่ีเจาของโครงการกำหนดไว ประกอบการประมูล

โครงการขางตนท้ัง 2 โครงการแลว พบวาบริษัทจะมีอัตรากำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยูท่ี รอยละ 4.91 

สำหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และรอยละ 4.72 สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร แตจากการประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีบริษัทจะไดรับหากทำ

การวาจาง CEC เปนผูรับจางชวงในการดำเนินโครงการน้ัน พบวาบริษัทจะไดรับอัตรากำไรตลอดระยะเวลา

โครงการอยูท่ี รอยละ 8.82 สำหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และรอยละ 12.00 

สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร ซึ่งเปนอัตราผลตอบแทนท่ีสูง

กวาหากเทียบกับการท่ีบริษัทดำเนินการดวยตนเอง จากขอไดเปรียบทางดานตนทุน และคาใชจายการดำเนินงาน

ของ CEC ท่ีเหนือกวาบริษัท อันเกิดจากการท่ีบริษัทจะตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชายานพาหนะทุกประเภทท่ี

จำเปนตองใชในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยดังกลาวตามสัญญา และลงทุนจัดจางบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

อาทิ พนักงานขับรถ, พนักงานจดัเก็บขยะมูลฝอย เปนตน 

 

ท้ังน้ี รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เมื่อคำนวณขนาด

รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวมไมเกิน 143.20 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งมีขนาดรายการ

เกินกวา 20 ลานบาท โดยบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันรวมถึงผูมีความสัมพันธและผูเก่ียวของของบุคคลดังกลาว ไมมีการทำ

รายการท่ีเก่ียวกันอ่ืนใดอีกกับบรษัิทหรอืบริษัทยอยในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนหนา ดังน้ัน บริษัทจึงตองปฏิบัติตามท่ี

กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ

ประกาศ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศ

ตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำ

รายการดังกลาว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ บริษัท บียอนดแอดไวเซอร จำกัด ซึ่งเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นาย

ธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมี

สวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมสีิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวารายการระหวาง

กันดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทเก่ียวกับธุรกิจบริหารจัดการมูลฝอย ซึ่งบริษัทเปนผูไดสัญญาจาง

ทำงานเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปาง บริษัทจำเปนตองจัดหาพันธมิตรมารวมใหบริการงานดังกลาว ซึ่ง

เปนไปตามแนวทางธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีผูบริหารของบริษัทจะเนนการใชความรู ประสบการณ ความ

เช่ียวชาญของทีมผูบริหารในการวางแผน ประสานงาน ติดตาม กำกับดูแลและควบคุมการจัดเก็บหรือกำจัดขยะมูลฝอย

ของพนักงานไมวาจะเปนพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของ outsource ก็ตาม รวมท้ังดูแลบริหารโครงการ

เก่ียวกับขยะมูลฝอยใหสำเร็จเรียบรอยเปนไปตามสัญญางานท่ีไดรับ ในขณะท่ีบริษัทไมจำเปนตองมีการลงทุนดาน

บุคลากรและทรัพยสินประเภทยานพาหนะ (ยกเวนมีการกำหนดใน TOR วาตองใชรถใหมเทาน้ัน) การจัดหาพันธมติรผู
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รวมใหบริการครั้งน้ีดำเนินการโดยผานวิธีการเปดประมูลเปนการท่ัวไป แตอยางไรก็ตาม เมื่อครบเวลาท่ีกำหนดปรากฏวา

มีเพียง CEC ท่ียื่นซองเขารวมประมูลและผานเกณฑคุณสมบัติทุกประการ รวมถึงความพรอมเรื่องยานพาหนะทุก

ประเภทท่ีจำเปนตองใชในการใหบริการตามสัญญา และความพรอมดานบุคลากรท้ังพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขยะ

มูลฝอย บริษัทจึงไดวาจาง CEC เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาว ตอมาบริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจัดมูล

ฝอยของเทศบาลนครลำปาง รวมถึงเปนผูไดสัญญาจางกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเขลางคนคร ซึ่งเปนลักษณะงานตอเน่ือง

จากสัญญาเก็บขนมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง บริษัทไดพิจารณาความเหมาะสมและความคุมคาเชิงเศรษฐกิจแลว จึงได

วาจาง CEC เปนคูสัญญาในงานกำจัดมูลฝอย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา กระบวนการเปดประมูลเปน

การท่ัวไปเพ่ือจัดหาพันธมิตรรวมงานขางตนเปนวิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาและเง่ือนไขการคาท่ียุติธรรมท่ีสุดเทาท่ี

จะสามารถกระทำได อีกท้ังราคาวาจาง CEC ดังกลาว มีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความ

รับผิดชอบตามเง่ือนไขในสัญญาท่ีบริษัททำไวกับเทศบาลนครลำปาง ราคาเสนอใหบริการไมสูงกวาราคาท่ีบริษัทชนะการ

ประมูลจากเทศบาลนครลำปาง ซึ่งบริษัทยังมีกำไรจากการวาจางงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับได และยังมีอัตรา

กำไรดังกลาวสูงกวาในกรณีท่ีบริษัทเปนผูดำเนินการเอง อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทไมตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชา

ยานพาหนะ และไมตองลงทุนจัดจางบุคลากรท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและใหความเห็นรายการ

ดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระน้ีใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท

ไดพิจารณาอนุมัตคิวามเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวท่ีบริษัทไดเขาทำสัญญากับ CEC ดังกลาวเพ่ือใหเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ดังน้ันจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันรายการเก่ียวโยงกัน

ดังกลาว 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย (ถามี) 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 

70.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซ่ึงมีผูขายบางรายเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับ

บริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นาย

ธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมี

สวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัท

นำเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็น

ไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) จำนวน 7,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 70 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC ใน

ราคาหุนละ 3,300 บาทตอหุน รวมมูลคาหุนเทากับ 23.10 ลานบาท โดยท่ีภายหลังการทำธุรกรรม บริษัทจะเขาเปนผูถือ

หุนของ CEC รอยละ 70 ซึ่งสงผลให CEC มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยมีรายละเอียดการซื้อหุนของ CEC จากผู

ถือหุนเดิม ดังน้ี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3) 

 

ชื่อผูถือหุนท่ีขายหุน CEC ใหบริษัท จำนวนหุน สัดสวนหุนใน CEC 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน/1 3,015 30.15% 

2. นายกนก ศรีกนก/1 1,500 15.00% 

3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ/1 1,050 10.50% 

4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน/1 750 7.50% 
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ชื่อผูถือหุนท่ีขายหุน CEC ใหบริษัท จำนวนหุน สัดสวนหุนใน CEC 

5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/1 350 3.50% 

6. นายพิชย สวุรรณสายะ/1 210 2.10% 

7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 75 0.75% 

8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ 50 0.50% 

รวมท้ังหมด 7,000 70.00% 

หมายเหตุ: /1 บุคคลในลำดับที่ 1-6 เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 - ตารางขางตนแสดงเฉพาะรายชือ่ผูถือหุน CEC ที่มีความประสงคจะขายหุนใหแกบริษัท ไมรวมผูถอืหุน 

2 ทานที่ไมประสงคจะขายหุน ประกอบดวย นายกานต อภิญญาวัชรกุล (ถือหุน 2,000 หุน) และนาย

ทวีศักด์ิ นิมาพันธ (ถือหุน 1,000 หุน และเปนกรรมการผูจัดการขอ CEC) ซ่ึงมคีวามสัมพันธเปน

หลานชายและนองชายของนายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ (กรรมการและผูถือหุนของบริษัท) 

 

การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการทำรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันท่ี 29 

ตุลาคม 2547 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยมูลคาการ

ทำรายการซื้อหุนสามัญ CEC เทากับ 23.10 ลานบาท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศ

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิมีขนาดรายการ

สูงสุด เทากับรอยละ 8.02 (บริษัทไมมีการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งน้ี) 

บริษัทจึงไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

 

ท้ังน้ี รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการสินทรัพยหรือบริการ เมื่อคำนวณขนาด

รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวม 29.50 ลานบาท (คำนวณตามสัดสวนของหุนท่ีบริษัทจะซื้อจาก

บุคคลท่ีเก่ียวโยงขางตนท่ีรอยละ 68.75 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC คูณดวยมูลคาตามบัญชีของ CEC ณ สิ้นไตรมาส

ท่ี 3 ป 2563 ซึง่เทากับ 42.91 ลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบรษัิทตามงบการเงินรวม

ท่ีสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมูลคาเทากับ 374.43 ลานบาท รายการดังกลาวมีขนาด

เทากับรอยละ 7.88 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันอ่ืนๆ ในชวง 6 

เดือนท่ีผานมาอันไดแกการเขาทำสัญญาวาจาง CEC เปนผูรับจางชวงในโครงการเก็บขนและโครงการกำจัดขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีมูลคาตามสัญญารวมเทากับ 143.20 ลานบาท (โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลำปาง จำนวน 112.15 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร

ลำปาง จำนวน 21.43 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และประมาณการมูลคางานกำจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลเขลางค

นครท่ีกำจัด ณ บอกำจัดขยะของเทศบาลนครลำปางท่ีเปนสวนเพ่ิมเติมของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร

ลำปาง มูลคา 9.62 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ทำใหมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมรายการในชวง 6 เดือนท่ีผานมา

มีมูลคารวมท้ังสิ้น 172.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.12 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการ

ดังกลาวขางตน มีมูลคามากกวา 20 ลานบาท ดังน้ันบริษัทจึงตองปฎิบัติตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
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กัน พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการ

ตางๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 ไดมีมตแิตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท บียอนดแอดไวเซอร 

จำกัด ซึ่งเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง

มาดวย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ: ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นาย

ธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมี

สวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวาการเขาทำ

รายการดังกลาวขางตนเปนการทำรายการท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะชวยกอใหเกิด

รายไดอยางสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับท่ีนาสนใจ บนความเสี่ยงซึ่งฝายบริหารสามารถจัดการได ซึ่ง

จะกอใหเกิดผลกำไรและสรางกระแสเงินสดใหกับบริษัท และชวยสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกผูถือหุนในระยะยาว 

นอกจากน้ี การทำรายการดังกลาวยังเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคตสำหรับธุรกิจบริหารจัดการขยะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวา จากลักษณะธุรกิจท่ีมีความนาสนใจและ

สามารถสรางรายไดและผลตอบแทนท่ีนาพอใจใหแกบริษัทตามท่ีกลาวขางตน บริษัทจึงมีโอกาสท่ีจะเขาประมูลงาน

บริหารจัดการขยะในโครงการอ่ืนๆ และอาจจะเกิดการทำรายการระหวางกันกับ CEC ข้ึนอีกในอนาคต หากบริษัทลงทุน

ซื้อหุน CEC ใหกลายเปนบริษัทยอยก็จะเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนได คณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นวาราคาซื้อหุน CEC ในมูลคาหุนละ 3,300 บาท เปนราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับมูลคาตาม

บัญชีตอหุนของ CEC ซึ่งจะสรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเขาลงทุนจากผลกำไรสุทธินับจากวันท่ีบริษัทเขาซื้อหุนของ 

CEC ท่ีจะไดรับจากโครงการตางๆ ท่ี CEC ดำเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย (ถามี) 

 

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถาม)ี 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไววาผูถือหุน

ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรือ่งอ่ืนนอกจากท่ี

กำหนดไวในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่ง

ประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบรษัิทกำหนดในการประชุมครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหมีวาระอ่ืน ๆ ไวเพ่ือใหผูถือหุนเสนอวาระ สอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำ

แกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป 

การลงมติ: วาระน้ีจะไมมีการลงคะแนน ยกเวนกรณีผูถือหุนไดเสนอวาระท่ีจะตองมีการพิจารณาลงคะแนนก็ใหปฏิบัติ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน 

 

กรณีท่ีทานประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอก

รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง (หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8) 
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สวนผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน โปรดใชหนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ค. เทาน้ัน กรณีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก

รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยคณะกรรมการบริษัทไดเสนอช่ือกรรมการอิสระท่ีจะเปนผูรับมอบฉันทะแทนทาน

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6 

ทางบริษัทไดจัดเตรียมพาหนะสำหรับการเดินทางจากสนามบินเชียงใหม มายังสถานท่ีประชุมเพ่ืออำนวยความสะดวก

ใหแกทานผูถือหุนท่ีประสงคจะเดินทางมารวมประชุมดังกลาว โดยจดุนัดพบ ณ ประตูทางออก 2 สนามบินเชียงใหม ซึ่งจะมีพนักงาน

ถือปายรอรับทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะในบริเวณดังกลาว เวลารถออก 11.30 น. ท้ังน้ี ขอใหทานผูถือหุนแจงความประสงค

ลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทางไดท่ี สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท 053-272429 ตอ 107 หรือ 081-

5948805 หรือโทรสาร 053-818465 หรืออีเมล kanjana.c@cmrd.co.th ท้ังนี้ขอสงวนสิทธิ์ใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 เทานั้น 

 

  

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท) 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 

mailto:kanjana.c@cmrd.co.th
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

เวลา 14.02 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหนาท่ีเปนผูดำเนินการประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวมประชุม 

กลาวแนะนำวิธีการเขาประชุมในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วาบริษัทมีความตระหนัก และ

หวงใยสุขอนามัยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ี จึงขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใส

หนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเขารวมการประชุม ไมเคลื่อนยาย เปลี่ยน หรือเลื่อนเกาอ้ีออกจากตำแหนงท่ีจัดไวให สำหรับผูถือหุนท่ี

ประสงคจะสอบถามในท่ีประชุม บริษัทขอใหสงคำถามใหแกเจาหนาท่ีของบริษัท เพ่ือจัดสงคำถามใหแกประธานกรรมการตอไป 

ท้ังน้ี บริษัทของดใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณหองประชุม เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด และไดกลาว

แนะนำกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังตอไปน้ี 

กรรมการ 

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

2. นายประวัติ  สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (เขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

3. นายอนันต สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

4. นายพงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นางนฤมล กิมภากรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  (เขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ 

7. นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ กรรมการ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

8. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ 

9. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 

10. นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 

11. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร 

1. นางพัชรินทร  ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชี 

1. นางสาวสุนันทา คำสุข  บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

1. นายสุพล คาพลอยดี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด 
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ท่ีปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวพิสมัย ชูวงศโกมล บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซิล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

 ในการประชุมครั้งน้ีมีทีมงานบริษัททำหนาท่ีในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 

 เพ่ือใหการประชุมดำเนินไปอยางเรียบรอย นางกาญจนา ชัยมังกร ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม 

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแตละวาระ ใหท่ีประชุมรบัทราบ โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนท่ีตนถืออยูโดยถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง  

2. กรณีปกติ มติของท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมีผลการ

ลงคะแนนเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสยีงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเปนการช้ีขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับ

วาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมโดยกรรมการจะช้ีแจงในรายละเอียดของแตละวาระ  

3. การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือข้ึน เพ่ือให

เจาหนาท่ีของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนำไปหักจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเปนผลการนับคะแนนรวมจากผูถือหุนท่ีมาดวยตนเองและ

ผูรับมอบฉันทะ ยกเวนวาระท่ี 2 เปนการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำป 2562 ซึ่งเปนเรื่องเพ่ือทราบ และวาระ

ท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ จะไมมีการลงมติ สวนวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกตาม

วาระประจำป 2563 เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนท่ีดี การลงมติแตงตั้งกรรมการจะพิจารณาเปน

รายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันน้ี 

4. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม 

โดยขอใหผูถือหุนท่ีตองการสอบถามยกมือข้ึน เมื่อประธานไดอนุญาตแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะกรุณาแจงช่ือ นามสกุล 

พรอมแจงวา เปนผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง หรือไดรับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระน้ัน ๆ ขอใหแสดงความคิดเห็น

และสอบถามใหตรงตามวาระอยางกระชับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอ่ืน ๆ ไดใชสิทธิและเพ่ือการบริหารการประชุมใหอยู

ในเวลาท่ีกำหนด หากผูถือหุนมีคำถามท่ีไมตรงกับวาระท่ีพิจารณา ขอใหสอบถามในวาระสุดทายของการประชุม  

5. หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดประสงคจะออกจากท่ีประชุมกอนปดการประชุม และประสงคจะลงคะแนนในวาระ

ท่ีเหลือ ขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือช่ือ สงใหเจาหนาท่ีบริษัทกอนการออกจากหองประชุม เพ่ือทางบรษัิท

จะทำการบันทึกคะแนนเสียงของทานไวในระบบ 

6. เง่ือนไขในการอนุมัติมติในแตละวาระ มีดังน้ี 

• วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 

วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 

• วาระท่ีตองผานมติอนุมตัิดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึง่มาประชุม คือ วาระท่ี 

7 และ 

• วาระท่ีตองผานมติอนุมตัิดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน คือ วาระท่ี 9 
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 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหท่ีประชุมทราบตอไปวา บริษัทขอแกไขขอบังคับท่ีอางถึงในวาระตาง ๆ ท่ีระบุใน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 จำนวน 4 วาระ และขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

(ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6) โดยมีวาระท่ีแกไข ดงัน้ี 

• วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบ

ปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แกไขขอบังคับท่ีอางถึง จากเดิม ขอ 52. เปน ขอ 54. 

• วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2562 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย แกไขขอบังคับท่ีอางถึง จาก

เดิม ขอ 49. เปน ขอ 51. 

• วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 แกไขขอบังคับท่ีอางถึง จากเดิม ขอ 30. เปน 

ขอ 32. และ 

• วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2563 แกไขขอบังคับท่ี

อางถึง จากเดิม ขอ 55. เปน ขอ 57. 

และแกไขขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน ตามฉบับท่ีไดมอบใหแกผูถือหุนพรอมกับการ

ลงทะเบียน 

 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

อยางนอย 1 ทาน มารวมเปนอาสาสมัครและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน แตไมมีผูใดอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแตละวาระ โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินรวม

ตรวจสอบการนับคะแนนอยางเปนอิสระ และในการประชุมครั้งน้ีทางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดมอบหมายให นางสาวอรวรรณ 

แจมในจิตต เปนตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมประชุมดวย 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหท่ีประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ในวันน้ี มีผูถือหุนเขารวม

ประชุมดวยตนเองจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุนได 275,424,654 หุน และผูรับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุนได 

86,249,113 หุน รวมเปนผู ถือหุนท้ังท่ีมาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังสิ้นจำนวน 48 คน รวมจำนวนหุนได 

361,673,767 หุน คิดเปนรอยละ 72.33 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

 จากน้ัน นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหท่ีประชุมทราบตอไปวา บริษัทไดทำการเรียนเชิญและแจงขอมูลเก่ียวกับการ

ประชุมในครั้งน้ีใหผูถือหุนรับทราบผาน 3 ชองทาง โดยการ 1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนทุกทานทางไปรษณีย 

2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ และ 3) แจงรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ

วาระการประชุมลวงหนา และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ถึง

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 แตเมื่อครบกำหนดไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหบริษัทพิจารณา  

 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ ทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอนรบัผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะท่ีเขารวมประชุม และแจงตอท่ีประชุมวาขณะน้ีมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตาม

กฎหมายและขอบังคับของบริษัทแลว จึงขอเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2562 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร  เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอท่ีประชุมวา บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 

2562 โดยบริษัทไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง  
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 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธาน

จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ตามท่ี

เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2562 

 ประธานมอบหมายใหนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ และ นางพัชรินทร ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการ

สายงานบัญชีและการเงินเปนผูรายงานในวาระน้ี โดยบริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบป 2562 ไวในรายงานประจำป 2562 

ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 นางพัชรินทร ธรรมถนอม ไดรายงานผลการดำเนินงานในป 2562 ใหผูถือหุนทราบวา ในป 2562 บริษัทมีรายไดรวม 

1,348 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากงานรับเหมากอสรางท้ังหมด โดยเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับรายไดในป 2561 เทากับ 97 ลานบาท คิด

เปนเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 8 รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากสัดสวนการรับรูรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการท่ีเกิดข้ึนใหม 768 ลานบาท 

โครงการตอเน่ือง 580 ลานบาท สัดสวนรายไดรับเหมากอสรางตามกลุมลูกคาซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม มีสัดสวนรายไดกลุมลูกคา

งานเอกชน 1,046 ลานบาท และกลุมลูกคางานราชการ 302 ลานบาท คิดเปนสัดสวน ลูกคางานเอกชนรอยละ 78 ตอลูกคางาน

ราชการรอยละ 22 

 ในป 2562 บริษัทมีกำไรข้ันตน 7 ลานบาท และขาดทุนสุทธิ 22 ลานบาท ซึ่งกำไรสุทธิลดลงจากป 2561 เทากับ 52 

ลานบาท ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงานในป 2562 เน่ืองมาจากมีโครงการขนาดใหญบางโครงการท่ีมีการขยายระยะเวลา

ในสัญญาแตไมสามารถปรับมูลคางานเพ่ิมจากลูกคาได สงผลใหตนทุนโครงการเพ่ิมสูงข้ึน บริษัทตองรับงานใหมท่ีมีอัตรากำไร

ข้ันตนท่ีต่ำกวางานในโครงการท่ีผานมาเน่ืองจากมีภาวะการแขงขันในการประมูลงานท่ีสูงข้ึนกวาเดิม โดยในป 2562 บริษัทมีอัตรา

กำไรข้ันตนรอยละ 0.5 ลดลงจากป 2561 รอยละ 7.1 อัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 1.6 ลดลงจากป 2561 รอยละ 4 คาใชจายในการ

บริหารตอรายไดรวมจากการดำเนินงาน รอยละ 4.9 ลดลงจากป 2561 รอยละ 0.4 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายพนักงานท่ีลดลง 

อัตราสวนทางการเงิน ROA รอยละ -2.4 และ ROE รอยละ -4.8 ฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวม 

957 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ประมาณ 50 ลานบาท สาเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากบริษัทมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ๆ 

เพ่ิมข้ึน หน้ีสินรวม 509 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 จำนวน 88 ลานบาท ซึ่งมาจากการกูยืมเงินระยะสั้นเพ่ือนำมาใชเปนทุน

หมุนเวียนในกิจการ หน้ีสินเพ่ิมข้ึนสงผลให D/E Ratio เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 1.14 เทา สวนของผูถือหุนของบริษัท จำนวน 448 ลานบาท 

ลดลงจากป 2561 จำนวน 38 ลานบาท เน่ืองมาจากการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป จำนวน 23 ลานบาท และจายเงินปนผล 

จำนวน 15 ลานบาท 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธาน

แจงวาเน่ืองจากเปนวาระเพ่ือทราบจึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 

112 และขอบังคับของบริษัท ขอ 54. ซึ่งกำหนดใหบริษัทตองจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนำเสนอใหผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏในรายงานประจำป 2562 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสทุธิประจำป 2562 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย  

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร  เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 51. ซึ่งกำหนดไววา “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวา

รอยละห า (5) ของกำไรสุท ธิประจำป  หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี ) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวน 

ไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” 

 เน่ืองจากในป 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ซึ่งไมจำเปนตองจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2562 ไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานจึงเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ งดการจัดสรรกำไรสุท ธิประจำป  2562 เปน ทุนสำรองตามกฎหมาย  

โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงด

ออกเสียง) 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมตัิงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2562 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสยีง

ดังน้ี 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดการจายปนผลประจำป 2562 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังท่ี 1/2563 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ในชวงท่ีผานมา และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ท่ีใหอำนาจคณะกรรมการ

บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลได คณะกรรมการบริษัทจงึไดพิจารณาอนุมัติจายปนผลระหวางกาลครั้งท่ี 1/2563 แทนการจายเงินปน

ผลประจำป 2562 และบริษัทไดจายปนผลระหวางกาลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.012 บาท รวมเปนเงิน 6.0 ลานบาท โดยจาย

จากกำไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวไปแลวเมื่อวันที่ 

5 พฤษภาคม 2563 ท่ีผานมา 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจายปนผลประจำป 2562 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งท่ี 

1/2563 โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม

คะแนนท่ีงดออกเสยีง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงดการจายปนผลประจำป 2562 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งท่ี 1/2563 เปน

เงินสดในอัตราหุนละ 0.012 บาท รวมเปนเงิน 6.0 ลานบาท โดยจายจากกำไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) โดย

บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวไปแลวเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ท่ีผานมา ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2563 

 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลและลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท นางนฤมล กิมภากรณ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ไดขอตัวออกจากท่ี

ประชุมเปนการช่ัวคราวในระหวางการพิจารณาวาระน้ี จากน้ันประธานไดเชิญ นายพงษอินทร รักอริยะธรรม ประธานกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมในวาระน้ีแทน จากน้ันประธานจึงมอบหมายให นางกาญจนา ชัย

มังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กำหนดให กรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2563 มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระ จำนวน 4 ทาน คือ  
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1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2) นางนฤมล กิมภากรณ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3) นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ 

4) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ  

 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

ถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 โดยไดเผยแพรรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวไปยงัผูถือหุนผานทางตลาดหลักทรัพยฯ แลว 

แตเมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลใหบริษัทพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสีย) พิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 

2563 ท้ัง 4 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากไดพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ี

พนจากตำแหนงตามวาระแลวเห็นวากรรมการท้ัง 4 ทานเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการตาม

กฎหมาย และไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง โดยขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือเขาดำรง

ตำแหนงอีกวาระหน่ึง 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2563 โดย

วาระน้ีตองผานการอนุมัตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

โดยพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2563 จำนวน 4 ทาน คือ  

1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท 2) นางนฤมล กิมภากรณ 3) นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และ 4) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ กลับเขา

ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทและตำแหนงอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสยีงดังน้ี 

6.1 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

6.2 นางนฤมล กิมภากรณ 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

6.3 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  
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6.4 นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

 จากน้ัน นายพงษอินทร รักอริยะธรรม ประธานในวาระน้ี ไดกลาวเชิญกรรมการกลับเขาการประชุม และกลาวแสดงความ

ยินดีกับกรรมการท้ัง 4 ทาน ท่ีไดรับการลงมติไววางใจจากท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือกลับเขาดำรงตำแหนงตอไปอีกวาระ และขอเชิญ

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ กลับเขาทำหนาท่ีประธานท่ีประชุมตามเดิมเพ่ือนำเสนอวาระอ่ืนเพ่ือพิจารณาตอไป 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร  แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 

และขอบังคับบริษัท ขอ 32. ซึ่งกำหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพิจารณา

กลั่นกรองถึงความเหมาะสมท่ีสอดคลองกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาด

ใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 ดังน้ี 

1. คาเบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอยตอครั้งการประชุม มีอัตราเทากับป 2562 ดังน้ี 

ตำแหนง 

คาตอบแทนในรูปแบบ 

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ป 2562 

คาตอบแทนในรูปแบบ 

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ป 2563 

ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการท่ีไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

2. คาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทาน โดยข้ึนอยูกับ

ผลการดำเนินงานของบริษัท 

ท้ังน้ีคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ประจำป 2563 รวมท้ังสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท และให

คาเบ้ียประชุมดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป  

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัตกิารกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 361,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2563 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 

และขอบังคับบริษัท ขอ 57. กำหนดวา “ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนในการสอบ

บัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญ 

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีประจำป 2563 

1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 (ตรวจสอบงบของบริษัทตอเน่ืองมา 6 ป) หรือ 

2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ 

3) นางพรทิพย เลิศทนงศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 (ยงัไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ 

4) นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท)     

 หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความ

เห็นชอบผูสอบบัญชี เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีคาตอบแทน 

ในการสอบบัญชีประจำป 2563 เปนเงินจำนวน 1,300,000 บาท (คาตอบแทนป 2562 เทากับ 1,220,000 บาท) 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2563 โดย

วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออก

เสียง) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม 

เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือนางพรทิพย เลิศทนงศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 หรือนางสาว

ชมาภรณ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211 หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ท่ีไดรับ

ความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานตรวจสอบและสอบทาน

งบการเงินของบริษัท โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2563 เปนเงินจำนวน 1,300,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนน

เสียงดังน้ี 

เห็นดวย 361,773,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  
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หมายเหตุ: วาระน้ีมีผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึน คิดเปนจำนวน 100,000 หุน รวมเปนจำนวน 361,773,767 

หุน  

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท  

 ประธาน มอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหวัตถุประสงคของบริษัทสอดคลองกับพระราชกำหนดวาดวยการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ท้ังน้ี รายละเอียดการเสนอแกไขขอบังคับของบริษัทตามท่ีระบุในวาระท่ี 9 ของหนังสือเชิญประชุม

สามัญผูถือหุนประจำป 2563 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลวน้ัน ระบุเรื่องพิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัท จำนวน 6 ขอ 

โดยรวมถึงขอบังคับในหมวดท่ี 5 ขอ 38 เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งในขณะน้ันยังไมมีการกำหนดแนวทาง

ในเรื่องดังกลาวออกมาอยางชัดเจน จึงไดระบุถอยคำท่ีจะแกไขไววา 

“ในการประชุมผูถือหุน เฉพาะกรณีมาประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทำเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทำตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจำกัดกำหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ

เขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี  

(1) จำนวนหุนท่ีผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

(2) ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

(3) ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน” 

อยางไรก็ตาม นายทะเบียนมีความเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัท ขอ 38 ดังกลาว จะเปนการจำกัดสิทธิของผูถือหุน

ในการมอบฉันทะ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทจำนวน 5 ขอ เพ่ือใหสอดคลองกับพระราช

กำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

• ในหมวดท่ี 4 ขอ 28  

• ในหมวดท่ี 5 ขอ 34, 36, 37 และ 41  

โดยมีรายละเอียดของขอบังคับท่ีแกไขเพ่ิมเติมเปนดังน้ี 

ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับท่ีเสนอแกไขใหม 

ขอ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเปนการประชุมดวยตนเอง

ห รือโดยการประชุ มผ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส  จะต อ ง

ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจำนวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  

 นอกเหนือจากขอกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเปนการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กรรมการที่เขารวมประชุม

ทั้งหมดจะตองอยูในราชอาณาจักร และกรรมการที่เขารวม

ประชุมจำนวนไมนอยกวาหนึง่ในสาม (1/3) ขององคประชุม

จะตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน และจะตองกระทำผาน

ระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศโดยใหมีการบันทึกเสียง หรือทั้ง

ขอ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเปนการประชุมดวยตนเอง

หรือโดยการประชุ มผ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส  จะต อง

ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจำนวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบเปนองคประชุม  
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ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับท่ีเสนอแกไขใหม 

เสียงและภาพ (แลวแตกรณี) ของกรรมการผูเขารวมประชุม

ทุ กคน ตล อดการป ระชุ ม  รวมทั้ งข อมู ล จราจรท าง

คอมพิวเตอรที่เกิดจากการบนัทึกดังกลาว และระบบควบคุม

การประชุมตองมีองคประกอบพ้ืนฐานเปนไปตามประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง 

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 รวมถึงทีจ่ะมีแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 34. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดข้ึน ณ ทองที่อันเปนที่ตั้ง

สำนักงานใหญ ของบ ริษัท  หรือจังหวัด ใกล เคียง หรือ

กรุงเทพมหานคร  

 

 

ขอ 34. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดข้ึน ณ ทองที่อันเปน

ที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ

กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ 

หรือ ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด 

หรือคณะกรรมการจะกำหนดใหจัดการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสก็ได 

ขอ 36. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการ

จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พรอมทั้ ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผู

ถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จำกัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม 

และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ

ติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 

 

ขอ 36. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ไมวาจะเปนการ

ป ระชุ ม ด วย ต น เอ ง  ห รือ โด ยก ารป ระชุ ม ผ าน สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม

ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ือง

ที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร 

โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ 

หรือเพ่ือพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

ในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน

ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดทราบลวงหนาไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคำบอก

กลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอน

วันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมใน

คราวนั้นเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัท

สามารถจัดสงหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ได 

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

(25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผูถือหุน

ทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองค

ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลา

นัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กำหนดไว หากวาการ

ประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม

เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียก

ประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสง

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง 

หรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีจำนวนผู

ถือหุนและผู รับมอบฉันทะจากผู ถือหุน (ถามี) เขารวม

ประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

(1/2) ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกัน

ไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนาย

ไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลา

นัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กำหนดไว หากวาการ

ประชุมผู ถือหุนไดเรียกนัดเพราะผู ถือหุนรองขอ การ

ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปน
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ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับท่ีเสนอแกไขใหม 

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอน

วันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมจำเปนตองครบองค

ประชมุ 

การเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม

และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด 

(7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมค ร้ังหลังนี้ ไม

จำเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 41. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก

เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 

ส าม ใน สี่  (3/4) ข อ งจ ำน วน เสี ย งทั้ ง ห ม ด ข อ ง 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบ ริษัท อ่ืน หรือ

บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให เชา

กิ จ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ทั้ ง ห ม ด ห รื อ บ า ง ส ว น 

ที่สำคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจ

ของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก ไข เพ่ิ ม เติมหนั งสือบ ริคณ ห สนธิ  ห รือ

ขอบงัคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 41. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน

อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม

ใน สี่  (3/4) ข อ ง จ ำ น ว น เสี ย ง ทั้ ง ห ม ด ข อ ง 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือ

บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชา

กิ จ ก า รขอ งบ ริษั ท ทั้ งห ม ด ห รือบ างส ว น 

ที่สำคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการ

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน 

โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ

ขอบงัคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี โดยคำถามและคำตอบสรุปไดดังน้ี 

(1) นายอานุภาพ จิตนุยานนท ผูถือหุน สอบถามวา วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) 

หรือคิดเปนรอยละ 75 คิดจากฐานเสียงใด  

 ตอบ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ช้ีแจงวา วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 

(3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของ

บริษัท โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท จำนวน 5 ขอ คือ 28, 34, 36, 37 และ 41 ตามท่ีเสนอ 

ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 361,773,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว

วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจาก

ท่ีกำหนดไวในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได คณะกรรมการบรษัิทจงึเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะ

ใหมีการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งน้ี เพ่ือใหผูถือหุนเสนอวาระ สอบถาม

ขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเติม แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามและเสนอ

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานท่ีสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุม และกลาวปด

การประชุม 

 ปดประชุมเวลา 15.03 น. 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท) 

 ประธานท่ีประชุม  
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

สารสนเทศเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จริพิพัฒน นายเฉลมิศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนาย

พัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสยีไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได

มีมตเิห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 (“ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน”) เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการให

สัตยาบันการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ : วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 สำหรับสัญญาเก็บขนมูลฝอย และวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 สำหรับสัญญา

กำจัดมูลฝอยโดยการฝงกลบ 

2. คูสัญญาท่ีเก่ียวของและลักษณะความสัมพันธ : 

2.1 ผูวาจาง : บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) 

2.2 ผูรับจาง : บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 

2.3 ความสัมพันธ : CEC เปนนิติบุคคลท่ีมีนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน (กรรมการบริษัท CRD) และนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ (นองชาย

นายเฉลมิศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการบริษัท CRD) เปนกรรมการบริษัทของ CEC และมีผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน 

ดังตาราง 

ตารางสรุปความสัมพันธของผูถือหุนระหวางบริษัทและ CEC 

ชื่อผูถือหุน 
CRD 

(ณ 9 ธ.ค. 2563/1) 

CEC 

(ณ 30 เม.ย. 2563) 

กลุมนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 188,300,000 หุน (37.66%) 3,765 หุน  (37.65%) 

  - นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 145,850,000 หุน (29.17%) 3,015 หุน  (30.15%) 

  - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรส) 42,450,000 หุน (8.49%) 750 หุน  (7.50%) 

นายกนก ศรีกนก 74,900,000 หุน (14.98%) 1,500 หุน (15.00%) 

นายเฉลมิศักดิ์ นิมาพันธ 50,000,000 หุน (10.00%) 1,050 หุน (10.50%) 

นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ 500,000 หุน (0.10%) 1,000 หุน (10.00%) 

นายกานต อภิญญาวัชรกุล ไมมี หุน 0% 2,000 หุน (20.00%) 

นายสุรพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 หุน (3.50%) 350 หุน (3.50%) 

ผูถือหุนรายอ่ืน 168,800,000 หุน  (33.76%) 335 หุน  (3.35%) 

รวมท้ังหมด 500,000,000 หุน  (100.00 %) 10,000 หุน  (100.00%) 

หมายเหตุ : /1 - วัน Record Date ลาสุด 

3. ลักษณะรายการท่ีเก่ียวโยงกัน : CRD จัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource 2 สัญญา คือ 1) สัญญาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล

นครลำปาง มีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 คาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 

112.15 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และ 2) สัญญากำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเขลางคนคร โดยการ

จัดการฝงกลบมูลฝอยมีระยะเวลา 53 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 คาจางรวมตลอดท้ัง
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สัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลนครลำปาง และประมาณการคาจางรวมตลอดท้ัง

สัญญาประมาณ 9.62 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลเขลางคนคร โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 

- บริษัทมีฐานะเปนผูไดสัญญาจางทำงานเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปางสัญญาเลขท่ี 17/2563 ลงวันท่ี 25 

ธันวาคม 2562 มูลคาสัญญา 123.00 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สัญญามีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 โดยขอกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ระบุเง่ือนไขวาใหใชรถบรรทุกเกาในการ

จัดเก็บขยะได ทาง CRD จึงไดดำเนินการเปดประมูลเปนการท่ัวไปโดยการประกาศลงในหนังสือพิมพทองถ่ินในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำปางซึ่งเปนพ้ืนท่ีงานประมูลของเทศบาลนครลำปาง เพ่ือหาพันธมิตรมารวมใหบริการงาน

ดังกลาว เมื่อครบเวลาท่ีกำหนดปรากฏวามีเพียง CEC ท่ียื่นซองเขารวมประมูล ท้ังน้ี CEC ผานเกณฑคุณสมบัติท่ี

กำหนดทุกประการ CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาวโดยมีคาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไม

เกิน 112.15 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวามีความเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไร

จากการทำงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเง่ือนไขใน

สัญญากับเทศบาลนครลำปาง อีกท้ังลักษณะงานเปนการทำงานเฉพาะกิจ ไมมีราคาตลาดสำหรับงานบริการน้ีให

เปรียบเทียบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวากระบวนการเปดประมูลเปนการท่ัวไปเปนวิธีการท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหไดมาซึ่งราคาและเง่ือนไขการคาท่ียุตธิรรมท่ีสุดเทาท่ีจะทำได ไมวาผลของการประมลูจะมีผูยื่นซองเขารวมประมลู

จำนวนก่ีรายหรือมีผูเขารวมประมูลเพียงรายเดียวก็ตาม 

- ตอมา บริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยการฝงกลบมูลฝอย สัญญาเลขท่ี 

44/2563 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 มูลคาสัญญา 24.80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สัญญามีระยะเวลา 53 เดือน 

ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 ซึ่งเปนลกัษณะงานตอเน่ืองจากสัญญาจางทำงานเก็บขนมูล

ฝอยท่ีบริษัทเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลนครลำปาง (สัญญาเลขท่ี 17/2563) รวมถึงเปนผูไดสัญญาจางกำจัดมูลฝอย

ของเทศบาลเขลางคนคร ตามสัญญาแกไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 2 อางอิงสัญญาเลขท่ี 44/2563 มูลคาสัญญาประมาณ 10.94 

ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) บริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ ในการแจงให CEC 

เสนอบริการเปนคูสัญญา outsource งานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง เน่ืองจากบริษัทเห็นวา CEC อยูใน

ฐานะผูรับจางตามสัญญาเก็บขนมูลฝอยอางอิงสัญญาเลขท่ี 17/2563 อยูแลว ขอเสนอคาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 

21.43 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลนครลำปาง และประมาณ 9.62 ลานบาท (รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลเขลางคนคร (คำนวณจากคาเฉลี่ยตอวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางค

นครท่ีกำจัดไดของเดือนท่ีมีปริมาณขยะสูงท่ีสุดตั้งแตเริ่มตนดำเนินโครงการ จำนวน 35.92 ตันตอวัน มาคูณดวยจำนวน

วันตามสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1,614 วัน แลวคูณดวยอัตราคาบริการ

กำจัดขยะมูลฝอยตามท่ีระบุในสัญญาท่ี 165.94 บาทตอตัน รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา

เปนราคามีความเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเง่ือนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร CRD จึงไดจัดจาง 

CEC เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาวเพ่ิมเติม 

- สำหรับอัตราผลตอบแทนของแตละโครงการน้ัน หากบริษัทจะดำเนินการดวยตนเองโดยอางอิงจากใบสรุปปริมาณงาน 

(Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเปนการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

ดำเนินงานดวยตนเอง ตามปริมาณงานในหัวขอตางๆ ท่ีเจาของโครงการกำหนดไว ประกอบการประมูลโครงการขางตน

ท้ัง 2 โครงการแลว พบวาบริษัทจะมีอัตรากำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยูท่ี รอยละ 4.91 สำหรับโครงการเก็บขนขยะ

มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และ รอยละ 4.72 สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ลำปางและเทศบาลเขลางคนคร แตจากการประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีบริษัทจะไดรับหากทำการวาจาง CEC เปนผูรับ
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จางชวงในการดำเนินโครงการน้ัน พบวาบริษัทจะไดรับอัตรากำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยูท่ี รอยละ 8.82 สำหรับ

โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และรอยละ 12.00 สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอย

ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร ซึ่งเปนอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาหากเทียบกับการท่ีบริษัท

ดำเนินการดวยตนเอง จากขอไดเปรียบทางดานตนทุน และคาใชจายการดำเนินงานของ CEC ท่ีเหนือกวาบริษัท อันเกิด

จากการท่ีบริษัทจะตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชายานพาหนะทุกประเภทท่ีจำเปนตองใชในการเก็บขนและการกำจัดขยะ

มูลฝอยดังกลาวตามสญัญา และลงทุนจัดจางบุคลากรท่ีเก่ียวของ อาทิ พนักงานขับรถ, พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย เปน

ตน 

4. การชำระราคา : บริษัทชำระคาจางใหแก CEC เปนรายเดือนตามเง่ือนไขในสัญญาจาง โดยมีแหลงท่ีมาของเงินจากคาจางรับท่ี

บริษัทจะไดรับมาจากเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนครตามเง่ือนไขสัญญาจางเก็บขนและสญัญาจางกำจัดมูลฝอย 

5. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน ประเภทรายการ และขนาดรายการ : คาจางงานเก็บขนมูลฝอยและงานกำจัดมูลฝอยรวมตลอดท้ัง 2 

สัญญาไมเกิน 143.20 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งเปนราคาท่ี CEC ชนะการเขารวมประมูลจากบริษัท และราคาท่ี CEC 

เสนอรับจางบริการใหแกบริษัท 

รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เมื่อคำนวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยง

กันดังกลาวแลว มีขนาดรายการไมเกิน 143.20 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งมขีนาดรายการเกินกวา 20 ลานบาท ท้ังน้ี บุคคล

ท่ีเก่ียวโยงกันรวมถึงผูมีความสัมพันธและผูเก่ียวของของบุคคลดังกลาว ไมมีการทำรายการท่ีเก่ียวกันอ่ืนใดอีกกับบริษัทหรือบริษัท

ยอยในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนหนา 

6. การขออนุมัตกิารทำรายการ หรอืการขออนุญาตจากหนวยงานกำกับหรือหนวยงานราชการ : รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังน้ัน บริษัทจึงตองปฎิบัติตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม รวมท้ังจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 

เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา 

สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการ

ระหวางกันดังกลาวมีความจำเปน เน่ืองจากเปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษัิทเก่ียวกับธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย บริษัท

จำเปนตองจัดหาพันธมิตรมารวมใหบริการงานดังกลาว ซึ่งเปนไปตามแนวทางธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีผูบริหารของบริษัท

มีความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญในการบรหิารโครงการเก่ียวกับขยะมูลฝอยชุมชน ในขณะท่ีบริษัทไมจำเปนตองมีการลงทุน

ดานบุคลากรและทรัพยสินประเภทยานพาหนะ (ยกเวนมีการกำหนดใน TOR วาตองใชรถใหมเทาน้ัน) โดยผานวิธีการเปดประมูล

เปนการท่ัวไป แตอยางไรก็ตาม เมื่อครบเวลาท่ีกำหนดปรากฏวามีเพียง CEC ท่ียื่นซองเขารวมประมูลและผานเกณฑคุณสมบัติทุก

ประการ รวมถึงความพรอมเรื่องยานพาหนะทุกประเภทท่ีจำเปนตองใชในการใหบริการตามสัญญา และความพรอมดานบุคลากร

ท้ังพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขยะมูลฝอย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา กระบวนการเปดประมูลเปนการ

ท่ัวไปเพ่ือจัดหาพันธมิตรรวมงานขางตนเปนวิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาและเง่ือนไขการคาท่ียุติธรรมท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถ

กระทำได รวมถึงมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจในการวาจาง CEC เปนคูสัญญาในงานกำจัดมูลฝอยเน่ืองจากเปนผูใหบริการงานเก็บขน

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางอยูแลว การกำหนดราคามีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความ

รับผิดชอบตามเง่ือนไขในสัญญาท่ีบริษัททำไวกับเทศบาลนครลำปาง ราคาเสนอใหบริการไมสูงกวาราคาท่ีบริษัทชนะการประมูล

จากเทศบาลนครลำปาง ซึ่งบริษัทยังมีกำไรจากการวาจางงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับได และยังมีอัตรากำไรดังกลาวสูง
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กวาในกรณีท่ีบริษัทเปนผูดำเนินการเอง อันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทไมตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชายานพาหนะ และไมตองลงทุนจัด

จางบุคลากรท่ีเก่ียวของ อีกท้ังเง่ือนไขตางๆในสัญญามีความเหมาะสมกรณีหากจะตองทำรายการกับบุคคลอ่ืนท่ัวไป ท้ังน้ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสงูสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ 

การเสนอวาระน้ีใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวท่ีบริษัทไดเขาทำ

สัญญากับ CEC ดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ดังน้ันจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการให

สัตยาบันรายการเก่ียวโยงกันดังกลาว 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการของบริษัทท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณี

กรรมการดังกลาวงดออกเสียง : ไมม ี
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3 สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

สารสนเทศรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 

 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จริพิพัฒน นายเฉลมิศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนาย

พัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได

มีมตเิห็นชอบใหบริษัทนำเสนอตอท่ีประชุมวิสามญัผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหบรษัิทเขาซื้อหุนสามญัของบริษัท ซี

อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคยีว จำกัด (“CEC”) จำนวน 7,000 หุน คิดเปนสดัสวนรอยละ 70 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC ใน

ราคาหุนละ 3,300 บาท รวมมูลคาหุนเทากับ 23.10 ลานบาท โดยท่ีภายหลังการทำธุรกรรม บริษัทจะเขาเปนผูถือหุนของ CEC รอย

ละ 70 ซึ่งสงผลให CEC มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยมรีายละเอียดการซื้อหุนของ CEC จากผูถือหุนเดิม ดังน้ี 

ชื่อผูถือหุนท่ีขายหุน CEC ใหบริษัท จำนวนหุน สัดสวนหุนใน CEC 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน/1 3,015 30.15% 

2. นายกนก ศรีกนก/1 1,500 15.00% 

3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ/1 1,050 10.50% 

4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน/1 750 7.50% 

5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/1 350 3.50% 

6. นายพิชย สุวรรณสายะ/1 210 2.10% 

7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 75 0.75% 

8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ 50 0.50% 

รวมท้ังหมด 7,000 70.00% 

หมายเหตุ: /1 บุคคลในลำดับที่ 1-6 เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

- ตารางขางตนแสดงเฉพาะรายชือ่ผูถือหุน CEC ที่มีความประสงคจะขายหุนใหแกบริษัท ไมรวมผูถอื

หุน 2 ทานที่ไมประสงคจะขายหุน ประกอบดวย นายกานต อภิญญาวัชรกุล (ถอืหุน 2,000 หุน) และ

นายทวีศักด์ิ นิมาพันธ (ถือหุน 1,000 หุน และเปนกรรมการผูจัดการขอ CEC) ซ่ึงมีความสัมพันธเปน

หลานชายและนองชายของนายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ (กรรมการและผูถือหุนของบริษัท) 

 

 การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่งการเปดเผยขอมลูและการปฏบัิติการของบริษัทจดทะเบียนในการ

ทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่สินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ (รวมเรียกวา “ประกาศ

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสนิทรัพย”) โดยมลูคาการทำรายการซื้อหุนสามัญ CEC เทากับ 23.10 ลานบาท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาด

รายการไดมาซึ่งสนิทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมลูคาสินทรัพยท่ีมี

ตัวตนสุทธิมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 8.02 (บริษัทไมมีการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำ

รายการครั้งน้ี) บริษัทจึงไมไดมหีนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

 ท้ังน้ี รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการสินทรัพยเมื่อคำนวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวม 29.50 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลดังกลาวขางตนรวมกันเทากับรอยละ 68.75 ของ
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หุนท่ีจำหนายแลวของ CEC ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามมูลคาตามบัญชีของ CEC ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 ป 2563 ซึ่งเทากับ 42.91 

ลานบาท เมื่อคำนวณตามสัดสวนของหุนท่ีบริษัทจะซือ้จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงขางตนท่ีรอยละ 68.75 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC จะ

มีมูลคาเทากับ 29.50 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมท่ีสอบทานโดบผูสอบ

บัญชีแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมูลคาเทากับ 374.43 ลานบาท รายการดังกลาวมีขนาดเทากับรอยละ 7.88 ชองมูลคา

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันอ่ืนๆ ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาอันไดแกการเขาทำสัญญาวาจาง 

CEC เปนผูรับจางชวงในโครงการเก็บขนและโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีมูลคาตามสัญญารวมเทากับ 

143.20 ลานบาท (โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 112.15 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และโครงการ

กำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 21.43 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และประมาณการมูลคางานกำจัดขยะมูลฝอย

ชุมชนใหกับเทศบาลเขลางคนครท่ีกำจัด ณ บอกำจัดขยะของเทศบาลนครลำปางท่ีเปนสวนเพ่ิมเติมของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาลนครลำปาง มูลคา 9.62 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และมขีนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันเทากับ รอยละ 38.24 ของมูลคา

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ทำใหรายการท่ีเก่ียวโยงกันในชวง 6 เดือนท่ีผานมามีมูลคาของรายการรวมท้ังสิ้น 172.70 ลานบาท 

หรือคิดเปนขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมเทากับรอยละ 46.12 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกลาว

ขางตน มีมูลคามากกวา 20 ลานบาท ดังน้ัน บริษัทจึงตองปฎิบัติตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.

21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-

01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ัง

จัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรพัยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

การเขาทำรายการดังกลาว 

1. วันท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหบริษัททำรายการ และคาดวาธุรกรรมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ 

1) บริษัทจะเขาซื้อหุนสามัญของ CEC จำนวน 7,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC โดย

ชำระเปนเงินสดมูลคา 23.10 ลานบาท ใหแกคูสัญญา โดยบริษัทจะดำเนินการเขาทำรายการภายหลังจากการไดรับอนุมัติจาก

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งจะจัดประชุมในวันท่ี 29 มกราคม 2564 โดยการโอนหุนตามสัญญาและการชำระ

ราคาซื้อขายหุนตามสัญญาจะเกิดข้ึนในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ณ สำนักงานของผูซื้อ หรือในวัน เวลา หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ี

คูสัญญาจะไดตกลงกัน 

 

2. คูสัญญาท่ีเกี่ยวของและความสัมพันธกบับริษัทจดทะเบียน 

ผูซื้อ:  บริษัท เชียงใหมรมิดอย จำกัด (มหาชน) 

ผูขาย: (1) นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน  

จำนวนหุนท่ีขาย จำนวน 3,015 หุน คิดเปนรอยละ 30.15 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC 

  ความสัมพันธ  นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนใหญของ CRD ณ วันท่ี 9  

ธันวาคม 2563 ในสัดสวนรอยละ 29.17 ของหุนท่ีจำหนายแลวของบริษัท 

  (2) นายกนก ศรีกนก  
จำนวนหุนท่ีขาย จำนวน 1,500 หุน คิดเปนรอยละ 15.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC 

ความสัมพันธ  นายกนก ศรีกนก เปนผูถือหุนใหญของ CRD ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 โดยถือหุนในสัดสวน

รอยละ 14.98 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CRD 
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  (3) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ  
จำนวนหุนท่ีขาย จำนวน 1,050 หุน คิดเปนรอยละ 10.50 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC 

  ความสัมพันธ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD ณ วันท่ี 9 

ธันวาคม 2563 โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 10.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CRD 

(4) นางสาวิตรี จิรพิพัฒน  

จำนวนหุนท่ีขาย จำนวน 750 หุน คิดเปนรอยละ 7.50 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC 

ความสัมพันธ  นางสาวิตรี จิรพิพัฒน เปนคูสมรสของกรรมการบริษัท (นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน) และเปนผูถือ

หุนของ CRD ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ในสัดสวนรอยละ 8.49 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ 

CRD 

  (5) นายสุรพล ศรีวีระสกุล 

จำนวนหุนท่ีขาย จำนวน 350 หุน คิดเปนรอยละ 3.50 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC 

  ความสัมพันธ นายสุรพล ศรวีีระสกุล เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD ณ วันท่ี  

9 ธันวาคม 2563 โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 3.50 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CRD 

(6) นายพิชย สุวรรณสายะ 

จำนวนหุนท่ีขาย จำนวน 210 หุน คิดเปนรอยละ 2.10 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC 

 ความสัมพันธ นายพิชย สุวรรณสายะ เปนบุตรของนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเปนกรรมการบริษัทของ CRD และ

เปนผูถือหุนของ CRD ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 2.19 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CRD 

  (7) นายปรีชา เลาหเจริญยศ  
จำนวนหุนท่ีขาย จำนวน 75 หุน คิดเปนรอยละ 0.75 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC 

  ความสัมพันธ  ไมเขาขายเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ CRD แตเปนผูถือหุนของ CRD ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 

2563 โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.82 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CRD 
  (8) นายวิทยา เลาหเจริญยศ 

จำนวนหุนท่ีขาย จำนวน 50 หุน คิดเปนรอยละ 0.50 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC 

  ความสัมพันธ  ไมเขาขายเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ CRD แตเปนผูถือหุนของ CRD ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 

2563 โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 1.39 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CRD 

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

บริษัทจะเขาซื้อหุนสามัญของ CEC จำนวน 7,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC ในราคาหุน

ละ 3,300 บาทตอหุน โดยชำระเปนเงินสดมูลคา 23.10 ลานบาท ใหแกคูสัญญาขางตน ซึ่งมีผูถือหุนบางสวนเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กันของบริษัท โดยภายหลังการเขาทำรายการ CEC จะมีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัท 

 

4. รายละเอียดทรัพยสินท่ีจะไดมา 

 ชื่อบริษัท 

 บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 

 วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง 

 วันท่ี 19 กันยายน 2557 

 สถานท่ีต้ัง 
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 เลขท่ี 233/1 ถนนมหิดล ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100  

 ทุนจดทะเบียน 

 ทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท ทุนชำระแลว 1.00 ลานบาท มูลคาท่ีตราไว 100 บาทตอหุน 

 ประวัติความเปนมา 

 CEC จดทะเบียนกอตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2557 เพ่ือดำเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอย โดยมีบริษัทถือหุนคิดเปนรอยละ 

70 ของทุนจดทะเบียน โดยตอมาบริษัทมีความประสงคท่ีจะจัดโครงสรางกลุมบริษัท จึงไดมีการแยกหนวยธุรกิจเก่ียวกับขยะ

มูลฝอยออกจากบริษัทอยางชัดเจน และเพ่ือใหบริษัทสามารถมุงเนนและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการสวนงาน

รับเหมากอสรางซึ่งเปนธุรกิจหลักไดอยางเต็มท่ี รวมถึงเพ่ือเตรียมความพรอมในการนำบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ดังน้ันท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 จึงมีมติอนุมัติใหบริษัทขายเงินลงทุนใน 

CEC ท้ังจำนวนในราคาทุนท่ีบริษัทไดลงทุนไปใหแกผูถือหุนของบริษัท ณ เวลาน้ันตามสัดสวน บริษัทจึงขายหุนของ CEC 

ออกไปในเดือนกรกฎาคม 2558 ในราคาหุนละ 70.00 บาท (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) รวมมูลคา 0.49 ลานบาท 

(มูลคาตามบัญชีของ CEC ณ เดือนกรกฎาคม 2558 เทากับ 0.07 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 7 บาท 

เน่ืองจากมีผลขาดทุนสะสมจากคาใชจายในการบริหาร โดยยังไมมีรายไดและสวนแบงกำไรจากกิจการรวมคา CRD-CEC) 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560 มีมติวาจะไมทำธุรกิจใหบริการเก่ียวกับขยะมลูฝอยอีก

ตอไป ยกเวนโครงการท่ียังผูกพันอยู ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 จึงมีมติอนุมัติใน

หลักการเพ่ือจำหนายทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบริหารจัดการขยะมลูฝอยท่ีไมใชงานใหแก CEC  

  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยยังเปนธุรกิจท่ีนาสนใจและสามารถสรางรายไดอยางสม่ำเสมอ 

รวมถึงผลตอบแทนการลงทุนในระดับท่ีนาสนใจบนความเสี่ยงท่ีสามารถบริหารจัดการได ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2562 จึงมมีติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบรษัิทกลับมาทำธุรกิจใหบริการเก่ียวกับ

ขยะมูลฝอย เพ่ือขยายฐานรายไดของบริษัทและลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงธุรกิจรับเหมากอสราง โดยท่ีประชุมวิสามัญผูถือ

หุนครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ไดมีมตอินุมัติตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ภายหลังจากท่ีไดรับอนุมัติให

บริษัทสามารถทำธุรกิจเก่ียวกับขยะมูลฝอยไดแลว บริษัทจึงไดเขารวมประมูลงานจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเทศบาล

นครลำปางและไดรับการคัดเลือกจากเทศบาลนครลำปางใหเปนผูดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย บริษัทจึงไดจัดทำสัญญา

วาจาง CEC ใหเปนผูรับจางชวงในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยกับบริษัท 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

CEC ประกอบธุรกิจรับบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีรถบรรทุกและพนักงานในการใหบริการเปนของตนเอง 

ปจจุบัน CEC เปนคูสัญญารับบริการจากบริษัทเพ่ือใหบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยแกกลุมลูกคาภาครัฐ 

 โครงสรางผูถือหุน 

ชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

กอนการทำรายการ 

ภายหลังการทำรายการ 

จำนวนหุน สัดสวน สดัสวน สัดสวน 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน/1 3,015 30.15% - 0.00% 

2. นายกานต อภิญญาวัชรกุล 2,000 20.00% 2,000 20.00% 

3. นายกนก ศรีกนก/2 1,500 15.00% - 0.00% 

4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ/3 1,050 10.50% - 0.00% 

5. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ/4 1,000 10.00% 1,000 10.00% 

6. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน/5 750 7.50% - 0.00% 
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ชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

กอนการทำรายการ 

ภายหลังการทำรายการ 

จำนวนหุน สัดสวน สดัสวน สัดสวน 

7. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/6 350 3.50% - 0.00% 

8. นายพิชย สุวรรณสายะ/7 210 2.10% - 0.00% 

9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ/8 75 0.75% - 0.00% 

10. นายวิทยา เลาหเจริญยศ/9 50 0.50% - 0.00% 

11. บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) - 0.00% 7,000 70.00% 

รวมท้ังหมด 10,000  100.00% 10,000 100.00% 

หมายเหตุ จากขอมูลรายชื่อผูถือหุนของ CRD ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 

/1 - นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 29.17 ของทนุชำระแลวของ CRD 

/2 - นายกนก ศรีกนก เปนผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 14.98 ของทุนชำระแลวของ CRD 

/3 - นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุนชำระแลวของ CRD 

/4 - นายทวีศักด์ิ นิมาพันธ เปนนองชายของ นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ ซ่ึงเปนกรรมการบริษัทของ CRD 

/5 - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรสของ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ซ่ึงเปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนใหญของ CRD) เปนผูถือหุนของบริษัท โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 8.49 ของทุนชำระแลวของ CRD 
/6 - นายสุรพล ศรีวีระสกุล เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนชำระแลวของ CRD 

/7 - นายพิชย สุวรรณสายะ เปนบุตรของนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซ่ึงเปนกรรมการบริษัทของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 2.19 ของทุนชำระแลวของ 

CRD 

/8 - นายปรีชา เลาหเจริญยศ เปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.82 ของทุนชำระแลวของ CRD 

/9 - นายวิทยา เลาหเจริญยศ เปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 1.39 ของทุนชำระแลวของ CRD 

 โครงสรางคณะกรรมการ 

ชื่อกรรมการ CRD CEC 

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท • ประธานกรรมการ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

• กรรมการอิสระ 

- 

นายประวัติ สิริภัทโรดม • รองประธานกรรมการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

• กรรมการอิสระ 

- 

นายอนันต สริิแสงทักษิณ • กรรมการ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

- 

นายพงษอินทร รักอรยิะธรรม • กรรมการ 

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

• กรรมการอิสระ 

- 

นางนฤมล กิมภากรณ • กรรมการ 

• กรรมการตรวจสอบ 

- 
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ชื่อกรรมการ CRD CEC 

• กรรมการอิสระ 

นายสุรพล ศรีวีระสกุล • กรรมการ - 

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน • กรรมการ 

• กรรมการผูจดัการ 

• กรรมการ 

นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ • กรรมการ 

• รองกรรมการผูจดัการ 

- 

นายพัฒนา สุวรรณสายะ • กรรมการ 

• รองกรรมการผูจดัการ 

- 

นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล • กรรมการ 

• รองกรรมการผูจดัการ 

- 

นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ • กรรมการ - 

นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ - • กรรมการ 

• กรรมการผูจดัการ 

ขอมูลสำคัญทางการเงิน 

ผูตรวจสอบบัญชีของ CEC คือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8207 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด 

โดยมีรายละเอียดขอมูลสำคัญทางการเงิน ตามงบการเงินท่ีจัดทำโดยฝายบริหารฉบับลาสุด ดังน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 60 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 30 ก.ย. 63 

(จัดทำโดยฝายบริหาร) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.41 2.27% 2.53 17.11% 2.46 5.72% 6.03 12.36% 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 1.09 6.02% 2.28 15.40% 2.33 5.42% 5.45 11.18% 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ี

เกี่ยวของกัน 

- 0.00% - 0.00% 7.00 16.29% 7.00 14.35% 

รวมสินทรัพยหมนุเวียน 1.51 8.30% 4.80 32.51% 11.79 27.43% 18.48 37.89% 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 14.75 81.22% 1.90 12.86% 1.90 4.42% 1.90 3.90% 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - ท่ีดิน 1.90 10.47% - 0.00% 23.27 54.14% 23.27 47.70% 

อุปกรณและยานพาหนะ - 0.00% 7.97 53.92% 5.59 13.01% 4.80 9.85% 

ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย 0.00 0.02% 0.11 0.71% 0.43 1.00% 0.32 0.66% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 16.65 91.70% 9.97 67.49% 31.19 72.57% 30.29 62.11% 

รวมสินทรัพย 18.16 100.00% 14.78 100.00% 42.98 100.00% 48.78 100.00% 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอืน่ 0.91 5.01% 0.71 4.77% 1.41 3.27% 5.16 10.57% 

เจาหน้ีซ้ือสินทรัพยท่ีถึงกำหนดชำระ

ภายในหน่ึงป 

10.31 56.79% 2.35 15.88% - 0.00% - 0.00% 

ภาษีเงินไดคางจาย - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.13 0.26% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 11.22 61.80% 3.05 20.65% 1.41 3.27% 5.28 10.83% 

เจาหน้ีซ้ือสินทรัพยระยะยาว 3.44 18.93% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - 0.00% 0.10 0.66% 0.20 0.46% 0.59 1.21% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 60 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 30 ก.ย. 63 

(จัดทำโดยฝายบริหาร) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รวมหนีสิ้นไมหมุนเวียน 3.44 18.93% 0.10 0.66% 0.20 0.46% 0.59 1.21% 

รวมหนี้สิน 14.66 80.72% 3.15 21.31% 1.61 3.73% 5.87 12.03% 

ทุนจดทะเบียน 
      

  

หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ  

100 บาท 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00  

ทุนท่ีออกและชำระแลว/1 
      

  

หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ  

70 บาท 

0.70 3.86% 0.70 4.74% 0.70 1.63% 0.70 1.44% 

กำไรสะสม 
      

  

จัดสรรเพ่ือทุนสำรองตามกฎหมาย 0.10 0.55% 0.10 0.68% 0.10 0.23% 0.10 0.21% 

ยงัไมไดจัดสรร 2.70 14.87% 10.83 73.27% 40.57 94.41% 42.11 86.33% 

รวมสวนของผูถือหุน 3.50 19.27% 11.63 78.68% 41.37 96.27% 42.91 87.97% 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 18.15 99.99% 14.77 99.99% 42.98 100.00% 48.78 100.00% 

หมายเหตุ : /1 - ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 CEC ไดเรียกชำระมูลคาหุนครบ 100 บาทตอหุน และไดรับชำระมูลคาหุนเปนที่เรียบรอยแลว 

งบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

ป 2560 

(ตรวจสอบแลว) 

ป 2561 

(ตรวจสอบแลว) 

ป 2562 

(ตรวจสอบแลว) 

งวด 9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 62 

(จัดทำโดยฝายบริหาร) 

งวด 9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 63 

(จัดทำโดยฝายบริหาร) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายได           

เงินปนผลรับ 23.75 94.49% 18.53 70.28% 29.93 66.25% 21.85 74.60% 25.65 52.38% 

รายไดจากการใหเชา

และบริการ 

1.24 4.92% 7.18 27.23% 14.47 32.04% 7.29 24.90% 23.03 47.03% 

รายไดอื่น 0.15 0.60% 0.66 2.49% 0.78 1.72% 0.15 0.50% 0.29 0.59% 

รวมรายได 25.14 100.00% 26.36 100.00% 45.17 100.00% 29.29 100.00% 48.97 100.00% 

คาใชจาย           

ตนทุนในการใหเชาและ

บริการ 

1.07 4.27% 8.09 30.71% 15.19 33.63% 7.25 24.77% 20.56 41.98% 

คาใชจายในการบริหาร 1.39 5.55% 0.14 0.53% 0.23 0.52% 0.11 0.37% 0.26 0.52% 

รวมคาใชจาย 2.47 9.81% 8.23 31.24% 15.43 34.15% 7.36 25.14% 20.81 42.50% 

กำไรกอนคาใชจาย

ภาษีเงินได 

22.67 90.19% 18.13 68.76% 29.75 65.85% 21.93 74.86% 28.16 57.50% 

คาใชจายภาษีเงนิได - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.62 1.27% 

กำไรสุทธิ 22.67 90.19% 18.13 68.76% 29.75 65.85% 21.93 74.86% 27.53 56.23% 
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โครงสรางการถือหุนกอนเขาทำรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการถือหุนหลังเขาทำรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การคำนวณขนาดรายการ 

5.1 การคำนวณขนาดรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการ

เงินงวดลาสุดของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และงบการเงินของ CEC สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 โดย

มีรายละเอียดขอมลูทางการเงินท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 

ขอมูลทางการเงินของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ลานบาท 

สินทรัพยรวม 806.32 

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 1.47 

หน้ีสินรวม 430.42 

สวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม - 

สินทรัพยท่ีมตัีวตนสทุธ ิ 374.43 

กำไรสทุธิ 12 เดือนยอนหลัง 

(ไตรมาสท่ี 4 ป 2562 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ป 2563) 

(93.47) 

 

 

95% 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

กิจการรวมคา 

เชียงใหมริมดอย - ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

 

5% 95% 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

กิจการรวมคา 

เชียงใหมริมดอย - ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

 

70% 

5% 
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ขอมูลทางการเงินของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด  สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ขอมูลทางการเงิน CEC ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  ลานบาท 

สนิทรัพยรวม 48.78 

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน - 

หน้ีสินรวม 5.87 

สวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม - 

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธ ิ 42.91 

กำไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง 

(ไตรมาสท่ี 4 ป 2562 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ป 2563) 

35.36 

 

เกณฑการคำนวณ 

ขนาดรายการ 
วิธีการคำนวณขนาดรายการ ผลการคำนวณขนาดรายการ 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพย

ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

(NTA ของบริษัทท่ีทำรายการ) x  
สัดสวนการถือหุนท่ีเพ่ิมขึ้น x 100        

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

     42.91 x 70% = 8.02% 

         374.43         

2. เกณฑกำไรสุทธิ (กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทท่ีทำรายการ) x  

สัดสวนการถือหุนท่ีเพ่ิมขึ้น x 100 

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

ไมสามารถคำนวณได เน่ืองจาก CRD 

มีผลการดำเนินงาน 12 เดือน

ยอนหลังเปนผลขาดทุนสุทธิ 

3. เกณฑมูลคารวมส่ิง

ตอบแทน 

มูลคาท่ีจาย x 100 

สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

          23.10    =    2.86% 

         806.32 

4. เกณฑมูลคาหุนทุน จำนวนหุนท่ีบริษัทออกเพ่ือชำระคาสินทรัพย x 100 

จำนวนหุนท่ีชำระแลวของบริษัทจดทะเบียน 

ไมตองคำนวณ เน่ืองจากบริษัทไมมี

การออกหุนเพ่ือชำระคาสินทรัพย 

 

จากผลการคำนวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ มี

ขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดรอยละ 8.02 (บริษัทไมมีการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้ง

น้ี) บริษัทจึงไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

 

5.2 การคำนวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

บริษัทพิจารณาคำนวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยพิจารณาจากการซื้อหุนสามัญของ CEC เฉพาะสวนท่ีซื้อจากบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกันจำนวน 6 ราย รวมจำนวน 6,875 หุน คิดเปนมูลคา 22.69 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อผูถือหุนท่ีขายหุน CEC ใหบริษัท จำนวนหุน มูลคาการขายหุน (ลานบาท) 

1. นายธีรพัฒน จริพิพัฒน 3,015 9.95 

2. นายกนก ศรีกนก 1,500 4.95 

3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 1,050 3.47 

4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน 750  2.48 

5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 350  1.16 

6. นายพิชย สวุรรณสายะ 210 0.69 

รวมท้ังหมด 6,875 22.69 
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การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดลาสุดของบริษัท 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 

ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ลานบาท 

สินทรัพยรวม 806.32 

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 1.47 

หน้ีสินรวม 430.42 

สวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม - 

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 374.43 

มูลคาตามบัญชี 374.43 

มูลคา รอยละ 0.03 ของ สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 0.11 

มูลคา รอยละ 3.00 ของ สนิทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 11.23 

กรอบลางของการคำนวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(เลือกใชคาสูงระหวาง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ลานบาท) 

1.00 

กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(เลือกใชคาสูงระหวาง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ลานบาท) 

20.00 

มูลคาการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(1) มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญ CEC ตามสัดสวนท่ีบริษัททำรายการ

กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันในสัดสวนรอยละ 68.75 

29.50 

(2) มูลคาการซื้อหุนสามัญ CEC จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 22.69 

มูลคาการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

โดยเลือกใชคาสูงระหวาง (1) มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญ CEC 

ตามสัดสวนท่ีบริษัททำรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ (2) 

มูลคาการซ้ือหุนสามัญ CEC จากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(การซื้อหุนสามัญของ CEC จากผูขายเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน) 

29.50 

หรือ คิดเปนรอยละ 7.88 ของ

มูลคาสนิทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัท ณ 30 กันยายน 2563 

รายการท่ีเกีย่วโยงกันอ่ืนๆ ในชวง 6 เดือน ท่ีผานมา 

- การเขาทำสัญญาวาจาง CEC เปนผูรับจางชวงในโครงการเก็บขน

และโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และเขต

เทศบาลเขลางคนคร 

143.20 

หรือ คิดเปนรอยละ 38.24 ของ

มูลคาสนิทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัท ณ 30 กันยายน 2563 

รวม มูลคาขนาดการทำรายการเกี่ยวโยง 172.70 

หรือ คิดเปนรอยละ 46.12 ของ

มูลคาสนิทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัท ณ 30 กันยายน 2563 

ขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการขนาดใหญ 

(มลูคา > 20 ลานบาท) 
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1) ท้ังน้ี รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการสินทรัพยหรือบริการ เมื่อคำนวณขนาด

รายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวม 29.50 ลานบาท โดยมสีัดสวนการถือหุนของบุคคลดังกลาว

ขางตนรวมกันเทากับรอยละ 68.75 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามมูลคาตาม

บัญชีของ CEC ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 ป 2563 ซึ่งเทากับ 42.91 ลานบาท เมื่อคำนวณตามสัดสวนของหุนท่ีบริษัทจะ

ซื้อจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงขางตนท่ีรอยละ 68.75 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC จะมีมูลคาเทากับ 29.50 ลานบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมท่ีสอบทานโดบผูสอบบัญชีแลว ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมูลคาเทากับ 374.43 ลานบาท รายการดังกลาวมีขนาดเทากับรอยละ 7.88 ชองมูลคา

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันอ่ืนๆ ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาอันไดแกการ

เขาทำสัญญาวาจาง CEC เปนผูรับจางชวงในโครงการเก็บขนและโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร

ลำปาง ซึ่งมีมูลคาตามสัญญารวมเทากับ 143.20 ลานบาท (โครงการเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง 

จำนวน 112.15 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 

21.43 ลานบาท รวมภาษีมลูคาเพ่ิม และประมาณการมูลคางานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนใหกับเทศบาลเขลางคนคร

ท่ีกำจัด ณ บอกำจัดขยะของเทศบาลนครลำปางท่ีเปนสวนเพ่ิมเติมของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

นครลำปาง มูลคา 9.62 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันเทากับ รอยละ 38.24 

ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ทำใหมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมรายการในชวง 6 เดือนท่ีผาน

มามีมูลคารวมท้ังสิ้น 172.70 ลานบาท หรือคิดเปนขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมเทากับรอยละ 46.12 ของ

มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกลาวขางตน มีมูลคามากกวา 20 ลานบาท ดังน้ัน บริษัทจึงมี

หนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังน้ีจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการ

ของบรษัิทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการดำเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตามท่ีกำหนดในประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพย และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจัดสงรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือ

หุนเพ่ือพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี บริษัทไดแตงตั้งให บริษัท บียอนดแอดไวเซอร 

จำกัด ซึ่งเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน 

3) จัดประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว โดยจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน

พรอมเอกสารประกอบการประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

 

6. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑท่ีใชในการกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน วิธีและเง่ือนไขในการชำระเงิน 

บริษัทจะเขาซื้อหุนสามัญของ CEC จำนวน 7,000 หุน คิดเปนรอยละ 70.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ CEC จากผูถือหุน

เดิมจำนวน 8 ราย ซึ่งมีผูถือหุนท่ีเขาขายเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจำนวน 6 ราย โดยคิดเปนมูลคารวม 23.10 ลานบาท 

(ยี่สิบสามลานหน่ึงแสนบาทถวน) ราคาซื้อขายหุนสามัญของ CEC เกิดจากการเจรจาตอรองกันระหวางผูซื้อและผูขาย โดยฝาย

บริหารของบริษัทไดศึกษาความคุมคาจากการลงทุน ซึ่งเห็นวาการลงทุนดังกลาวสามารถสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทในระดับท่ี

เหมาะสม 
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วิธีและเง่ือนไขการชำระเงิน 

บริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุนจำนวน 23.10 ลานบาท โดยแบงชำระเปน 4 งวด ตามรายละเอียดดังน้ี 

1) ชำระคาหุนงวดท่ี 1 จำนวน 9.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 40 ของมูลคาซื้อขาย ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีการซื้อ

ขายเสร็จสมบูรณ โดยแคชเชียรเช็คสั่งจายผูขายแตละราย 

2) ชำระคาหุนงวดท่ี 2 จำนวน 4.62 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 ของมูลคาซื้อขาย ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 โดย

แคชเชียรเช็คสั่งจายผูขายแตละราย 

3) ชำระคาหุนงวดท่ี 3 จำนวน 4.62 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 ของมูลคาซื้อขาย ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2565  โดย

แคชเชียรเช็คสั่งจายผูขายแตละราย 

4) ชำระคาหุนงวดท่ี 4 (งวดสุดทาย) จำนวน 4.62 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 ของมูลคาซื้อขาย ในวันท่ี 30 ธันวาคม 

2566 โดยแคชเชียรเช็คสั่งจายผูขายแตละราย 

อน่ึง ผูซื้อและผูขายเขาใจและตกลงรวมกันวา ในกรณีท่ีผูขายสามารถแสดงเอกสารหลักฐานจนเปนท่ีพอใจของผูซื้อไดวา CEC พน

จากหนาท่ีและความรับผิดใดๆ เก่ียวกับภาระผูกพันอันอาจจะเกิดข้ึนจากการกระทำของ CEC กอนวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ กอนวัน

ครบกำหนดชำระคาซื้อขายหุนในงวดท่ี 2 – 4 และผูซื้อไดตกลงดวยเปนลายลักษณอักษร ใหถือวาราคาซื้อขายหุนท่ีเหลืออยูถึง

กำหนดชำระ และผูซื้อตกลงชำระราคาซื้อขายหุนท่ีเหลือดังกลาวใหแกผูขายภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูซื้อไดตกลงดวย

เปนลายลักษณอักษร  

 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีสำคัญของสัญญาซ้ือขายหุน 

เง่ือนไขอ่ืนท่ีสำคัญของสัญญาซื้อขายหุน สามารถสรุปไดดังน้ี 

 

วันท่ีของสัญญา 30 พฤศจิกายน 2563 ภายหลังจากคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาว หรือวันท่ีคูสัญญาท้ัง 2 ฝายจะตกลงกันภายหลัง 

ผูซ้ือ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บรษัิท” หรือ “CRD”) 

ผูขาย 1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 

2. นายกนก ศรกีนก 

3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 

4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน 

5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 

6. นายพิชย สุวรรณสายะ 

7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 

8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ 

วัตถุประสงค ผูขายมีความประสงคจะขาย และผูซื้อมีความประสงคจะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) จำนวนรวม 7,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (ชำระเต็มมูลคา

แลว) คิดเปนสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ CEC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ชื่อผูถือหุนท่ีขายหุน CEC ใหบริษัท จำนวนหุน มลูคาการขายหุน (ลานบาท) 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 3,015 9.95 

2. นายกนก ศรีกนก 1,500 4.95 
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3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 1,050 3.47 

4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน 750  2.48 

5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 350  1.16 

6. นายพิชย สุวรรณสายะ 210 0.69 

7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 75 0.25 

8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ 50 0.17 

รวมท้ังหมด 7,000 23.10 
 

ราคาซ้ือขาย คูสัญญากำหนดราคาซื้อขายหุน CEC ในราคาหุนละ 3,300.00 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวม 23.10 

ลานบาท 

เง่ือน ไข บั งคับกอน

ท่ัวไป 

หนาท่ีของผูซื้อในการทำใหการซื้อขายหุนตามสัญญาเสร็จสมบูรณจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อผูซื้อไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุน และ/หรือ หนวยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวของใดๆ ใหผูซื้อซื้อและรับโอนหุนตาม

สัญญาน้ีจากผูขาย และดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ีของผูซื้อ 

ก า ร ซ้ื อ ข า ย เส ร็ จ

สมบูรณ 

1) การโอนหุนตามสัญญาและการชำระราคาซื้อขายหุนตามสัญญาจะเกิดข้ึนในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 

2564 ณ สำนักงานของผูซื้อ หรือในวัน เวลา หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีคูสัญญาจะไดตกลงกัน 

2) หนาท่ีของผูขาย ณ วันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ 

• ลงลายมือช่ือในตราสารการโอนหุนในฐานะตามสัญญาและสงมอบตราสารการโอนหุนซึ่ง

ลงลายมือช่ือผูขาย และพยานอยางนอยหน่ึงคนรับรองลายมือช่ือน้ัน ๆ พรอมติดอากร

แสตมปถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

• สงมอบใบหุนเดมิซึ่งระบุช่ือผูขายเปนผูถือหุนตามสัญญา 

• ดำเนินการให CEC ออกและสงมอบใบหุนใหมซึ่งระบุช่ือผูซื้อเปนผูถือหุนตามสญัญาและ

สมุดตนข้ัวใบหุนท้ังหมดใหแกผูซื้อ 

• ดำเนินการให CEC บันทึกการโอนหุนตามสัญญา โดยระบุช่ือผูซื้อเปนผูถือหุนตามสัญญา

ลงในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ CEC และสงมอบสมุดทะเบียนหุนของ CEC ใหแกผูซื้อ 

3) หนาท่ีของผูซื้อ ณ วันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ 

• ลงนามในตราสารการโอนหุนในฐานะผูรบัโอนหุนตามสัญญา 

• ชำระราคาซื้อขายหุนตามสัญญาตามวิธีการท่ีกำหนด 

คำ รับ รอง ท่ี ส ำ คัญ

ของผูซ้ือ 

1) ผูซื้อเปนบริษัทมหาชนจำกัดท่ีจดัตั้งและยังมสีภาพเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณภายใตกฎหมาย

ไทยซึง่มีสิทธิและอำนาจโดยชอบดวยกฎหมายในการเขาทำสัญญาฉบับน้ี รวมถึงการดำเนินการ

ซื้อและรับโอนหุนตามสญัญาจากผูขาย 

2) ผูซื้อไมไดอยูในสถานะเปนบุคคลลมละลายหรือมีหน้ีสินลนพนตัว 

3) สัญญาฉบับน้ีลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมีอำนาจกระทำการแทนในนามผูซื้อ และมผีลใชบังคับตอ

ผูซื้อตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาฉบับน้ีทุกประการ 

4) หาก CEC ไดรบัผลประโยชนตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจากกิจการรวมคา CRD-CEC 

ใหถือเสมือนวาผลประโยชนตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุนดังกลาวเปนของกลุมผูถือหุนเดิม

ของ CEC ท้ังจำนวน แตท้ังน้ี ไมรวมถึงเงินลงทุนจำนวน 1,900,000 บาท ท่ี CEC ไดจายไป

เพ่ือการลงทุนในกิจการรวมคา CRD-CEC 
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คำ รับ รอง ท่ี ส ำ คัญ

ของผูขาย 

1) ผูขายมสีทิธิและอำนาจโดยชอบดวยกฎหมายในการเขาทำสัญญาฉบับน้ี รวมถึงการขายและ

โอนหุนตามสัญญาใหผูซื้อ 

2) ผูขายเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในหุนตามสญัญาซึ่งปลอดจากภาระผูกพัน ขอจำกัด และขอ

เรียกรองใดๆ 

3) หุนตามสัญญาเปนหุนสามญัของ CEC ซึ่งถือโดยผูขายและไดมกีารชำระคาหุนแลวครบถวน 

4) ผูขายมไิดตกเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย 

5) สัญญาฉบับน้ีลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมีอำนาจกระทำการแทนในนามผูขาย และมผีลใชบังคับ

ตอผูขายตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาฉบับน้ีทุกประการ 

6) CEC ไดมีการจัดทำและบันทึกรายการทางบัญชี พรอมยื่นงบดลุโดยถูกตองตลอดมา และไมมี

การคางชำระภาษี 

7) รายการทรัพยสินและหน้ีสินของ CEC เปนไปตามท่ีแสดงในงบดุลซึง่ไดรับการตรวจสอบโดย

สำนักงานบัญชีท่ีเช่ือถือได และเปนรายการท่ีถูกตอง 

 

ผูขายรับรองดวยวา ภายหลังจากวันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ ผูขายตกลงใหความรวมมือแกผูซื้อทุก

ประการท่ีจำเปนในการดำเนินการให CEC จดทะเบียนเพ่ิมเตมิกรรมการของ CEC ตามจำนวนและ

รายช่ือท่ีผูซื้อกำหนดแตไมเกิน 3 (สาม) คน ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

ข อ ต ก ล ง ล ะ เว น

ก ร ะ ท ำ ก า ร ข อ ง

คูสัญญากอนการซ้ือ

ขายเสร็จสมบูรณ 

ภายหลังจากวันท่ีทำสัญญาฉบับน้ีจนถึงวันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ ผูขายตกลงและใหคำมั่นตอผูซื้อ

วา CEC จะไมดำเนินการสิ่งหน่ึงสิ่งใดดังตอไปน้ี 

1) กอใหเกิด หรือตกลงท่ีจะกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพยสินของ CEC เวนแตเปนการ

ดำเนินการตามการคาปกติของ CEC 

2) จำหนาย จาย โอน หรือกระทำการอ่ืนใดอันจะทำใหทรัพยสินของ CEC หรือมูลคาของ

ทรัพยสินของ CEC ลดนอยหรือดอยคาลงไปอยางมีนัยสำคัญเกินกวาการสึกหรอหรือ

เสื่อมสภาพตามปกติของทรัพยสินน้ันๆ เวนแตการดำเนินการตามการคาปกติของ CEC 

3) ซื้อสังหารมิทรัพยและ/หรืออสังหาริมทรัพยโดยมีเง่ือนไขการเชาซื้อและ/หรือการซื้อขายเงิน

ผอนระยะยาว  

4) เปลี่ยนแปลง ปรับเงินเดือนหรือคาตอบแทน (แลวแตกรณี) และ/หรือประโยชนอ่ืนใดใหแก

กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการวาจางพนักงานใหม 

5) เพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของ CEC รวมถึงจายเงินหรือประโยชนใดๆ ใหแกผูถือหุนของ 

CEC เวนแตเปนการจายเงินปนผลของ CEC ซึ่งไดกระทำข้ึนกอนและเปนการจายเงินปนผล

จากกำไรของ CEC กอนวันท่ี 1 มกราคม 2564 ไมเกิน 10,000,000 บาท ท้ังน้ี ตามเง่ือนไข

การสำรองเงินทุนท่ีกฎหมายกำหนด 

6) เขาทำสัญญาและ/หรือขอตกลงใดอันเปนสาระสำคัญ เวนแตเปนการดำเนินการตามการคา

ปกติของ CEC 

7) จำหนาย จาย โอน จำนำ ใหสิทธิในการซื้อหุน หรือสรางภาระผูกพันใดๆ เหนือหุนตามสัญญา 

ขอตกลงชดใชและ

รับผิดชอบ 

นับแตวันท่ีสัญญาน้ีมีผลผูกพัน รวมท้ังภายหลังจากวันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ ผูขายตกลงปกปองมิ

ใหผูซื้อ และ/หรือ CEC ตองเสียหายหรือมีความรับผิดไมวาในประการใดๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง

ความรับผิดท่ีเกิดจากการผิดสัญญา การเรียกรอง ขอเรียกรอง การเรียกคืนเงิน การขอใหชดใช
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คาเสียหาย ภาระภาษีอากร และ/หรือเหตุอ่ืนใดทุกประการ อันเกิดข้ึนหรือเปนผลมาจากการ

ดำเนินการของ CEC กอนวันท่ีสัญญาน้ีมีผลผูกพัน (ไมวาความรับผิดในเหตุดังกลาวขางตนจะเกิดข้ึน

กอนหรือหลังสัญญาน้ีมีผลผูกพันก็ตาม) ท้ังน้ี หากผูซื้อ และ/หรือ CEC ตองมีความเสียหายหรือความ

รับผิดอยางใดๆ ตามเหตุท่ีกลาวขางตน ผูขายตกลงชดใชใหแกผูซื้อ และ/หรือ CEC อยางเต็มจำนวน

ทุกประการภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับคำบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ และ/หรือ CEC 

ท้ังน้ี ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อหักเงินคาชดใชดังกลาวขางตนจากเงินราคาซื้อขายหุนท่ียังคางชำระอยู

ไดท้ังจำนวน 

 

7. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

บริษัทคาดวาจะไดรับผลตอบแทนจากการเขาลงทุนใน CEC โดยการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะชวยกอใหเกิดรายไดอยาง

สม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับท่ีนาสนใจ บนความเสี่ยงซึ่งฝายบริหารสามารถจัดการได ซึ่งจะกอใหเกิดผลกำไร

และสรางกระแสเงินสดใหกับบริษัท และชวยสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกผูถือหุนในระยะยาว อีกท้ังราคาซื้อหุน CEC ในมูลคาหุนละ 

3,300 บาท เปนราคาท่ีใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีตอหุนของ CEC ซึ่งจะสรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเขาลงทุนจากผลกำไร

สุทธินับจากวันท่ีบริษัทเขาซื้อหุนของ CEC ท่ีจะไดรับจากโครงการตางๆ ท่ี CEC ดำเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

 

8. แหลงเงินทุนท่ีใช 

บริษัทจะชำระคาหุนสามัญของ CEC มูลคาเทากับ 23.10 ลานบาท เปนเงินสด ซึ่งแบงชำระเปน 4 งวด (รายละเอียดตาม

สารสนเทศฯขอ 6) โดยใชแหลงเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในกรณีท่ีชวงเวลาท่ี

ตองชำระคาหุนในอนาคตบริษัทมีกระแสเงินสดไมเพียงพอเน่ืองจากนำกระแสเงินสดไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทำรายการ 

คณะกรรมการบริษัท (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสา

ยะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวา

การเขาทำรายการดังกลาวขางตนเปนการทำรายการท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะชวยกอใหเกิด

รายไดอยางสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับท่ีนาสนใจ บนความเสี่ยงซึ่งฝายบริหารสามารถจัดการได ซึ่งจะ

กอใหเกิดผลกำไรและสรางกระแสเงินสดใหกับบริษัท และชวยสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกผูถือหุนในระยะยาว นอกจากน้ี การทำ

รายการดังกลาวยังเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสำหรับธุรกิจ

บริหารจัดการขยะ กรณีบริษัทมีโอกาสท่ีจะเขาประมูลงานบริหารจัดการขยะในโครงการอ่ืนๆ และอาจจะเกิดการทำรายการ

ระหวางกันกับ CEC ข้ึนอีกในอนาคต ถึงแมวาบริษัทและ CEC จะมีขอตกลงระหวางกันเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการความขัดแยง

ทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางกันแลวก็ตาม (ศึกษารายละเอียดไดจากสารสนเทศท่ีบริษัทแจงผานระบบเผยแพรขอมูล

ของตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 หัวขอขาว “ช้ีแจงแนวทางในการจัดการกับประเด็นความขัดแยงทาง

ผลประโยชน”) หากบริษัทลงทุนซื้อหุน CEC ใหกลายเปนบริษัทยอยก็จะเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนได 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อหุน CEC ในมูลคาหุนละ 3,300 บาท เปนราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับ

มูลคาตามบัญชีตอหุนของ CEC ซึ่งจะสรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเขาลงทุนจากผลกำไรสุทธินับจากวันท่ีบริษัทเขาซื้อหุนของ 

CEC ท่ีจะไดรับจากโครงการตางๆ ท่ี CEC ดำเนินการอยูแลวในปจจุบัน 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไมม-ี 

 

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีตอสารสนเทศในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลท่ีไดระบุไวในสารสนเทศฉบับน้ีและเอกสารอ่ืนท่ีจัดสงใหแกผูถือหุนของบริษัท ท้ังน้ี 

คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานขอมูลในสารสนเทศฉบับน้ีแลวดวยความระมัดระวัง และขอรับรองวาขอมูลในสารสนเทศฉบับน้ี

และเอกสารอ่ืนท่ีจัดสงใหแกผูถือหุนถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมมีขอความอันทำใหบุคคลอ่ืนสำคัญผิด และไมมีการละเวน

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งจำเปนตองมีหรือตองระบุไว รวมท้ังจะดำเนินการจัดสงใหผูถือหุนพิจารณากอนเปนเวลา 14 วัน 

กอนวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งจะจัดข้ึนในวันท่ี 29 มกราคม 2564 

 

12. คุณสมบัติของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีใหความเห็นเกี่ยวกับการเขาทำรายการ 

บริษัทไดแตงตั้งให บริษัท บียอนดแอดไวเซอร จำกัด ซึ่งเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นเก่ียวกับการ

ทำรายการในครั้งน้ีใหแกผูถือหุน โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดถือหุนในบริษัท และไมมีความสัมพันธกับบริษัท  

 

รายละเอียดรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน จัดทำโดยบริษัท บียอนดแอดไวเซอร จำกัด 

มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 

 

13. หนี้สินของบริษัท 

13.1 ยอดรวมของตราสารหน้ีท่ีออกจำหนายแลว 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีตั๋วแลกเงินระยะสั้นจำนวน 15 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.70 ตอป และมีอายุ 

180 วัน นับจากวันท่ีออกตัว๋แลกเงินซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2563 และตั๋วแลกเงินระยะ

สั้นจำนวน 5 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.50 ตอป และมอีายุ 90 วัน นับจากวันท่ีออกตั๋วแลกเงินซึ่งมีกำหนดชำระคืน

ภายในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทเสนอขายตั๋วแลกเงินดังกลาวใหแกผูลงทุนสถาบันซึ่งค้ำประกันโดยหุนบริษัท เชียงใหมริม

ดอย จำกัด (มหาชน) ของกรรมการบางทาน 

 

ยอดรวมตราสารหนี้ท่ีออกจำหนายแลว 

(หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 30 ก.ย. 63 

(ตรวจสอบแลว) 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน 39.58 19.79 

 

13.2 ยอดรวมของเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีกำหนดระยะเวลา หน้ีสินประเภทอ่ืน และภาระการนำสินทรัพยวางเปนหลักประกัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาว หน้ีสินประเภทอ่ืน และภาระการนำสินทรพัยวางเปน

หลักประกัน ดังน้ี 
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ยอดรวมเงินกูยืมระยะยาว หนี้สินประเภทอื่น 

(หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 30 ก.ย. 63 

(ตรวจสอบแลว) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงิน 

173.97 153.86 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 7.00 7.00 

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึงกำหนดชำระ

ภายในหน่ึงป 

0.55 0.72 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - 0.64 

 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทนำท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางมูลคาสุทธิตามบัญชีจำนวน 91.4 ลานบาท จดจำนองไวเปน

หลักทรัพยค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 

 

13.3 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดำเนินงาน – ในฐานะผูเชา 

บริษัทไดเขาทำสัญญาเชาอาคารสำนักงาน และท่ีดิน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-4 ป และสัญญา

ดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายตกลงยินยอมรวมกัน โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาอาคารสำนักงาน และท่ีดิน 

ดังน้ี 

ยอดรวมจายชำระ 

(หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 30 ก.ย. 63 

(ตรวจสอบแลว) 

ภายใน 1 ป 0.6 - 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1.1 - 

 

หนังสือค้ำประกันธนาคาร 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีหนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทซึ่ง

เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

หนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคาร 

ในนามของบรษิัท 

(หนวย: ลานบาท) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 30 ก.ย. 63 

(ตรวจสอบแลว) 

ประกันการกอสราง การประมูลงานกอสราง การยื่น

ซองประกวดราคาและการชำระหน้ี 

146.8 173.1 

ประกันการชำระคืนเงินรับลวงหนาและเงินประกัน

ผลงาน 

233.8 180.8 

ประกันอื่นๆ 383.7 2.1 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

   www.cmrd.co.th     E-mail  chiangmairimdoi@cmrd.co.th,    Facebook / Chiangmai Rimdoi 

 

        164/34-36  CHANGKLAN RD.,  A.MUANG  CHIANGMAI  THAILAND.  TEL. (053) 271-420, 272-429    FAX.(053) 818465 

 

    164/34-36  ถนนชา้งคลาน ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465 

 

ภาระผูกพันท่ีเปนขอผูกมดัจากการค้ำประกันเงินกูยืม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีเปนขอผูกมัดจากการค้ำประกันเงินกูยืม และหนังสือคำ้ประกันท่ีออกโดย

ธนาคารของกิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย - อาร.เค.เจ. จำนวน 7.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2562  : 7.3 ลานบาท) 

 

14. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโนมธุรกิจของบริษัท 

14.1 ขอมูลท่ัวไปและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

รายการ รายละเอียด 

ช่ือบรษัิท บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107560000176 

ท่ีตั้งสำนักงานใหญ 164/34-36 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 

50100 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางท่ัวไปประเภทตาง ๆ และการ

รับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบท่ีลูกคากำหนด และใหบริการ

เก่ียวกับการจดัเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 

ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท แบงออกเปน 500,000,000 หุน มลูคาท่ีตราไว 0.50 บาทตอหุน 

ทุนชำระแลว 250,000,000 บาท แบงออกเปน 500,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว 0.50 บาทตอหุน 

วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 5 ตุลาคม 2560 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท 

(1) การใหบริการรับเหมากอสราง 

การใหบริการรับเหมากอสรางของบริษัทแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) การรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูกสราง

ท่ัวไป และ (2) การรับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบท่ีลูกคากำหนด ซึ่งลูกคาของบริษัทมีท้ังหนวยงาน

ราชการและภาคเอกชน โดยบริษัทจะวาจางผูรับเหมาท่ีมีประสบการณในแตละดานเขามารับจางทำงาน เชน งาน

โครงสรางอาคาร งานสถาปตยกรรม งานระบบไฟฟา งานระบบประปา งานระบบแอร งานระบบโทรศัพทและการ

สื่อสาร งานแตละลักษณะท่ีมีการวาจางผูรับเหมามาชวยทำงาน จะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและ

ทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ เขาควบคุมการทำงานอยางใกลชิดกับเจาของโครงการ 

หรือตัวแทนเจาของโครงการเพ่ือกำหนดแผนงานกอสรางใหสามารถสงมอบงานท่ีมีคุณภาพภายในกำหนดระยะเวลา

ตามสัญญาจางเหมาได ท้ังน้ี บริษัทยังคงเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main 

Contractor) 

• งานรับเหมากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ัวไป 

บริษัทใหบริการรับเหมากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ัวไป รวมถึงงานปรับปรุงอาคารจากผูวาจาง ซึ่งมีหลาย

ประเภท อาทิ อาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารท่ีพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หองผาตัด หองปลอด

เช้ือ โรงแรม เปนตน โดยบริษัทใหบริการรับเหมางานวิศวกรรมโยธา งานสถาปตยกรรม และงานระบบประกอบ

อาคาร ตามแบบท่ีลูกคากำหนด ท้ังน้ี ในสวนของงานระบบประกอบอาคาร (M&E) อาทิ ระบบไฟฟาและการ
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สื่อสาร ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล เปนตน บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาท่ีมีประสบการณในแตละ

ระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมี

ความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ อยางใกลชิด  

• งานรับเหมากอสรางระบบสาธารณูปโภค 

บริษัทใหบริการรับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบท่ีลูกคากำหนด อาทิ งานกอสรางและติดตั้ง

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง งานปรับปรุงระบบจำหนายไฟฟา งานกอสราง

โรงไฟฟาพลังงานน้ำขนาดเล็กและระบบงานชลประทาน งานกอสรางอาคารโรงไฟฟาและระบบสงน้ำ งานติดตั้ง

และทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานน้ำพรอมอุปกรณ เปนตน โดยบริษัทรับผิดชอบในสวนงานวิศวกรรมโยธา 

สวนงานระบบอ่ืน อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟาแรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัท

จะใชการวาจางผูรับเหมาท่ีมีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุม

คุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ และประสบการณอยางใกลชิด ซึ่งบริษัท

สามารถเขารับงานไดโดยตรง ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก 

(Main Contractor) หรือเขารับงานในนามกิจการรวมคา (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอ

ลูกคาเจาของโครงการตามสัดสวนการรวมลงทุน หรือในนามกิจการคารวม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะ

เปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการตามสวนงานท่ีทำ โดย Joint Venture หรือ Joint Operation บริษัท

จะรวมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม และทุกครั้งท่ีบริษัทจะพิจารณาเขารวมลงทุนในกิจการรวม

คาใด ๆ จะเปนไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท 

(2) การรับจางใหบริการจดัเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 

ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจำนวน 4 สัญญา เปนสัญญาในนามกิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย-ซี

อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการรวมคา CRC-CEC”) จำนวน 1 สัญญา โดยบริษัทลงทุนรอยละ 5 และ CEC 

ลงทุนรอยละ 95 ซึ่งเปนการรับจางใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีแขวงเม็งราย แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ และ

แขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม สัญญาดังกลาวครบกำหนดเดือนมิถุนายน 2563 (ผูวาจางไดขยายระยะเวลาจางตอไปอีก 

6 เดือน) และสัญญาในนามบริษัท เชียงใหมรมิดอย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สัญญา ไดแก ซึ่งเปนสัญญาจางในการ

บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสัญญากำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝงกลบ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา 5 

ปงบประมาณ ครบกำหนดท้ัง 2 สัญญาในวันท่ี 30 กันยายน 2567 และสัญญาจางเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร

ปากเกร็ด ระยะเวลา 5 ปงบประมาณ ครบกำหนดสัญญาในวันท่ี 31 มีนาคม 2569 

 

โครงสรางรายไดของบริษัท 

โครงสรางรายได 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

(ฉบับสอบทาน) 

งวดป 2560 งวดป 2561 งวดป 2562 งวด 9 เดือน ป 2563 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,343.62  97.24% 1,251.00  98.70% 1,348.00  96.97% 626.29 96.37% 

รายไดจากการใหบริการ/1 23.18  1.68% - - - - 19.24 2.96% 

รายไดรวม 1,366.80  98.92% 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 645.53 99.33% 
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โครงสรางรายได 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

(ฉบับสอบทาน) 

งวดป 2560 งวดป 2561 งวดป 2562 งวด 9 เดือน ป 2563 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดอื่น/2 13.68  0.99% 15.00  1.18% 40.70  2.93% 4.36 0.67% 

สวนแบงเงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.24  0.09% 1.45  0.12% 1.35  0.10% 0.01 0.00% 

รวมรายได 1,381.72 100.00% 1,267.45 100.00% 1,390.05 100.00% 649.90 100.00% 

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท 

หมายเหตุ :/1 รายไดจากการใหบริการ หมายถึง รายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซ่ึงดำเนินการในนามบริษัท 

/2 รายไดอื่น หมายถึง กำไรจากการจำหนายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดคาเชา และรายไดดอกเบี้ยรับ 
 

14.2 ตารางสรุปงบการเงินพรอมคำอธิบาย และการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปท่ีผานมา และความเสี่ยงซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอบริษัท 

ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ 31 ธ.ค. 60 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 30 ก.ย. 63 

(สอบทานแลว) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 61.25 6.01% 34.50 3.80% 19.51 2.04% 8.32 1.03% 

เงินลงทุนชั่วคราว 30.00 2.94% 0.11 0.01% 0.11 0.01% -- 0.00% 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 285.18 27.99% 196.73 21.69% 364.95 38.14% 296.87 36.82% 

มูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 352.48 34.60% 344.53 37.99% 243.35 25.43% 216.43 26.84% 

วัสดุคงเหลือ 46.41 4.56% 58.09 6.41% 47.40 4.95% 18.86 2.34% 

เงินฝากประจำ -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% 0.13 0.02% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 775.32 76.10% 633.96 69.91% 675.32 70.57% 540.62 67.05% 

เงินฝากประจำท่ีติดภาระค้ำประกัน 55.03 5.40% 77.32 8.53% 64.21 6.71% 50.73 6.29% 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.26 0.12% 1.74 0.19% 1.52 0.16% 0.18 0.02% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 150.99 14.82% 159.39 17.58% 155.17 16.21% 143.42 17.79% 

สินทรัพยสิทธิการใช -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% 1.15 0.14% 

สินทรัพยไมมีตัวตน 2.18 0.21% 1.50 0.17% 2.16 0.23% 1.47 0.18% 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 23.73 2.33% 27.39 3.02% 49.60 5.18% 46.30 5.74% 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6.40 0.63% 5.34 0.59% 8.91 0.93% 22.29 2.76% 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3.88 0.38% 0.21 0.02% 0.11 0.01% 0.17 0.02% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 243.47 23.90% 272.89 30.09% 281.67 29.43% 265.70 32.95% 

รวมสินทรัพย 1,018.79 100.00% 906.85 100.00% 956.99 100.00% 806.32 100.00% 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 
75.50 7.41% 84.22 9.29% 173.97 18.18% 153.86 19.08% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ 31 ธ.ค. 60 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 30 ก.ย. 63 

(สอบทานแลว) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน -- 0.00% -- 0.00% 39.58 4.14% 19.79 2.45% 

เจาหน้ีการคา และเจาหน้ีอื่น 295.61 29.02% 205.90 22.70% 168.36 17.59% 99.02 12.28% 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของ

กัน 
-- 0.00% -- 0.00% 7.00 0.73% 7.00 0.87% 

เจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงนิท่ีครบ

กำหนดชำระภายในหน่ึงป 
6.46 0.63% 2.30 0.25% 0.55 0.06% 0.72 0.09% 

เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและรายได

คากอสรางรับลวงหนา 
85.05 8.35% 49.50 5.46% 37.49 3.92% 58.92 7.31% 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 44.61 4.38% 50.92 5.62% 61.48 6.42% 62.71 7.78% 

ภาษีเงินไดคางจาย 0.34 0.03% 0.16 0.02% -- 0.00% -- 0.00% 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 9.54 0.94% 11.35 1.25% 1.46 0.15% 7.13 0.88% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 517.11 50.76% 404.35 44.59% 489.90 51.19% 409.15 50.74% 

เจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 2.86 0.28% 0.55 0.06% -- 0.00% 0.64 0.08% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13.79 1.35% 14.61 1.61% 18.80 1.96% 19.10 2.37% 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 6.61 0.65% 0.86 0.09% 0.26 0.03% 1.53 0.19% 

รายไดคาเชารับลวงหนา 2.40 0.24% 0.80 0.09% -- 0.00% -- 0.00% 

รวมหนี้สินไมหมุนเวยีน 25.66 2.52% 16.82 1.85% 19.06 1.99% 21.27 2.64% 

รวมหนี้สิน 542.77 53.28% 421.17 46.44% 508.96 53.18% 430.42 53.38% 

ทุนท่ีออกและชำระแลว 250.00 24.54% 250.00 27.57% 250.00 26.12% 250.00 31.01% 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 129.98 12.76% 129.98 14.33% 129.98 13.58% 129.98 16.12% 

เงินสำรองตามกฎหมาย 14.00 1.37% 16.00 1.76% 16.00 1.67% 16.00 1.98% 

กำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 82.04 8.05% 89.70 9.89% 52.05 5.44% (20.08) -2.49% 

รวมสวนของผูถือหุน 476.02 46.72% 485.68 53.56% 448.03 46.82% 375.90 46.62% 

รวมหนีสิ้นและสวนของผูถือหุน 1,018.79 100.00% 906.85 100.00% 956.99 100.00% 806.32 100.00% 

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ป 2560 

(ตรวจสอบแลว) 

ป 2561 

(ตรวจสอบแลว) 

ป 2562 

(ตรวจสอบแลว) 

งวดเกาเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 62 

(สอบทานแลว) 

งวดเกาเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 63 

(สอบทานแลว) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,343.62 98.30% 1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00% 1,048.72 100.00% 626.29 97.02% 

รายไดจากการใหบริการ 23.18 1.70% -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% 19.24 2.98% 

รวมรายไดจากการดำเนินงาน 1,366.80 100.00% 1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00% 1,048.72 100.00% 645.53 100.00% 

ตนทุนในการรับเหมากอสราง 1,231.36 90.09% 1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 1,003.04 95.64% 665.48 103.09% 

ตนทุนจากการใหบริการ 21.49 1.57% -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% 17.87 2.77% 

รวมตนทุน 1,252.85 91.66% 1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 1,003.04 95.64% 683.35 105.86% 

กำไรขั้นตน 113.95 8.34% 94.79 7.58% 7.31 0.54% 45.68 4.36% (37.82) -5.86% 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ป 2560 

(ตรวจสอบแลว) 

ป 2561 

(ตรวจสอบแลว) 

ป 2562 

(ตรวจสอบแลว) 

งวดเกาเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 62 

(สอบทานแลว) 

งวดเกาเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 63 

(สอบทานแลว) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดอื่น 13.68 1.00% 15.00 1.20% 40.71 3.02% 18.72 1.79% 4.36 0.68% 

กำไรกอนคาใชจาย 127.62 9.34% 109.79 8.78% 48.02 3.56% 64.40 6.14% (33.46) -5.18% 

คาใชจายในการบริหาร 66.01 4.83% 67.07 5.36% 66.63 4.94% 51.80 4.94% 39.88 6.18% 

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนใน

การรวมคา 
1.24 0.09% 1.45 0.12% 1.35 0.10% 0.95 0.09% 0.01 0.00% 

คาใชจายทางการเงิน 6.71 0.49% 4.56 0.36% 8.44 0.63% 5.54 0.53% 6.18 0.96% 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย

ภาษีเงินได 
56.14 4.11% 39.61 3.17% (25.70) -1.91% 8.00 0.76% (79.51) -12.32% 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (12.24) -0.90% (9.59) -0.77% 3.46 0.26% (2.91) -0.28% 13.38 2.07% 

กำไร (ขาดทุน) สำหรบัป 43.91 3.21% 30.02 2.40% (22.24) -1.65% 5.09 0.49% (66.13) -10.24% 

 

การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปท่ีผานมา 

รายได 

โครงสรางรายได 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

(ฉบับสอบทาน) 

งวดป 2560 งวดป 2561 งวดป 2562 งวด 9 เดอืน ป 2562 งวด 9 เดือน ป 2563 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,343.62 97.24% 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 1,048.72 98.16% 626.29 96.37% 

รายไดจากการใหบรกิาร/1 23.18 1.68% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 19.24 2.96% 

รายไดจากการดำเนินงาน 1,366.80 98.92% 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 1,048.72 98.16% 645.53 99.33% 

รายไดอื่น/2 13.68 0.99% 15.00 1.18% 40.70 2.93% 18.72 1.75% 4.36 0.67% 

สวนแบงเงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.24 0.09% 1.45 0.12% 1.35 0.10% 0.95 0.09% 0.01 0.00% 

รวมรายได 1,381.72 100.00% 1,267.45 100.00% 1,390.05 100.00% 1,068.39 100.00% 649.90 100.00% 

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท 

หมายเหตุ : /1 รายไดจากการใหบริการ หมายถึง รายไดจากการใหบริการเกีย่วกับขยะมูลฝอยซ่ึงดำเนินการในนามบริษัท 

 /2 รายไดอื่น หมายถึง กำไรจากการจำหนายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดคาเชา กำไรจากการจำหนายสินทรัพย และรายได

ดอกเบี้ยรับ 

บริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง และการใหบริการในป 2560 ป 2561 และป 2562 เทากับ 1,366.80 ลานบาท 

1,251.00 ลานบาท และ 1,348.00 ลานบาท ตามลำดับ และมีรายไดจากการรับเหมากอสราง และการใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน 

ป 2562 และงวด 9 เดือน ป 2563 เทากับ 1,048.72 ลานบาท และ 645.53 ลานบาท ตามลำดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของ

รายไดแยกตามลกัษณะการรับรูรายได ดังน้ี 

 

 

 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

   www.cmrd.co.th     E-mail  chiangmairimdoi@cmrd.co.th,    Facebook / Chiangmai Rimdoi 

 

        164/34-36  CHANGKLAN RD.,  A.MUANG  CHIANGMAI  THAILAND.  TEL. (053) 271-420, 272-429    FAX.(053) 818465 

 

    164/34-36  ถนนชา้งคลาน ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465 

 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 

บริษัทรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทำเสร็จ อัตราสวนของงานกอสรางท่ีทำเสร็จ

คำนวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนแลวจนถึงวันสิ้นงวดกับตนทุนงานกอสรางท้ังหมดท่ีคาดวาจะใชในการกอสราง

ตามสัญญา ในกรณีท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนท้ังสิ้นของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา บริษัทจะรับรู

ประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในงบกำไรขาดทุน สำหรับรายไดท่ีรับรูแลว แตยังไมถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญา

แสดงไวเปนมูลคางานเสร็จท่ียังไมเรียกเก็บ และรายไดท่ีถึงกำหนดรับชำระตามสัญญาแลว แตยังไมเกิดตนทุนงานกอสรางจรงิจะแสดง

ไวเปนรายไดคากอสรางรับลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ี บริษัทกำหนดใหมีการทบทวนประมาณการตนทุนงานกอสราง

ใหสอดคลองกับตนทุนจริงทุกไตรมาส หรือเมื่อมีปจจัยใดท่ีสงผลกระทบตอตนทุนงานน้ัน ๆ อยางมีนัยสำคัญ 

ตารางสรุปโครงสรางรายไดแยกตามลักษณะโครงการ 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีสวนได

เสีย (ฉบับสอบทาน) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 งวด 9 เดือนป 2563 

ลานบาท 
จำนวน

โครงการ 
ลานบาท 

จำนวน

โครงการ 
ลานบาท 

จำนวน

โครงการ 
ลานบาท 

จำนวน

โครงการ 

รายไดจากโครงการตอเนื่อง 1,052.17 15 817.18 14 580.17 20 579.23 19 

หนวยงานราชการ 924.73 9 539.83 9 66.57 9 239.75 6 

หนวยงานเอกชน 127.44 6 277.35 5 513.60 11 339.48 13 

รายไดจากโครงการใหม 287.35 15 432.47 19 767.50 17 47.06 5 

หนวยงานราชการ 208.60 8 47.78 4 235.55 6 8.57 1 

หนวยงานเอกชน 78.75 7 384.69 15 531.95 11 38.49 4 

รายไดท่ีไมไดรับรูตามสัญญา/1 4.10  1.35  0.33  -  

รวมรายไดจากการรับเหมากอสราง 1,343.62 30 1,251.00 33 1,348.00 37 626.29 24 

หมายเหตุ : /1 - รายไดที่ไมไดรับรูตามสัญญา ประกอบดวยรายไดคาออกแบบ,งานปรับปรุงพื้นจุดรวมพล,รายไดคาทดสอบเสาเข็ม, งานปรับปรุง  งานผนัง

กออิฐ ฉาบปูน ทาสี เปนตน 

 

รายไดของบริษัทจะข้ึนอยูกับประเภทและปริมาณท่ีบริษัทจัดหามาไดในแตละชวงเวลา บริษัทมีนโยบายท่ีจะรับงานท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณารับงานท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและผูวาจางท่ีมีศักยภาพ มีความนาเช่ือถือ หรือมีฐานะ

การเงินท่ีดี 

หากพิจารณาจำนวนโครงการ และรายไดท่ีรับรูในงวดบัญชีป 2560 ป 2561 และป 2562 บริษัทมีรายไดจากการรับเหมา

กอสราง เทากับ 1,343.62 ลานบาท 1,251.00 ลานบาท และ 1,348.00 ลานบาท ตามลำดับ แบงเปนรายไดจากโครงการตอ

เน่ืองมาจากปกอนหนา เทากับ 1,052.17 ลานบาท 817.18 ลานบาทและเทากับ 580.17 ลานบาท และรายไดจากโครงการใหมท่ีเริ่ม

โครงการในปน้ัน เทากับ 287.35 ลานบาท 432.47 ลานบาท และ 767.83 ลานบาท ตามลำดับ  

ในป 2562 จำนวนโครงการตามสัญญาท้ังหมด 37 โครงการ มากกวาป  2561 จำนวน 4 โครงการ บริษัทรับรูรายไดเพ่ิมข้ึน 

97.00 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7. 75 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางปกอนหนาเน่ืองจากในปลายป 2561 มีจำนวนโครงการ

ใหมท่ีเพ่ิมข้ึน และสวนใหญทยอยมารับรูเปนรายไดในป 2562 โดยรายไดในป 2562 มาจากโครงการตอเน่ือง 580.17ลานบาท และ

รายไดโครงการใหม 767.50 ลานบาท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนงานท่ียังไมสงมอบจำนวน 17 โครงการ คิดเปนมูลคางานสวนท่ีเหลือตามสัญญา 

(Backlog) เทากับ 883.62 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดจนถึงป 2564 

สำหรับงวด 9 เดือนป 2563 บริษัทมีจำนวนโครงการตามสัญญาท้ังหมด 24 โครงการ โดยรับรูรายไดจากการรับเหมา

กอสรางเทากับ 626.29 ลานบาท ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนา เทากับ 422.43 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 

40.28 เน่ืองจาก ลูกคาของบริษัทหลายรายชะลอแผนงานกอสรางออกไปอันเน่ืองมาจากสถานการณระบาดของ COVID-19 ทำให

บริษัทยังไมสามารถเขาดำเนินการกอสรางและรับรูรายไดของโครงการดังกลาวได 

รายไดท่ีไมไดรับรูตามสัญญา 

ในงวดบัญชีป 2560 ป 2561 ป 2562 บริษัทมีรายไดท่ีไมไดรับรูตามสัญญาเทากับ 4.10 ลานบาท 1.35 ลานบาท 0.33 ลาน

บาท ตามลำดับ โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทไมมีรายไดท่ีไมไดรับรูตามสัญญา 

รายไดจากการใหบริการ 

 บริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการ เมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว รายไดจากการใหบริการ คือ รายไดจากการรับจัดเก็บขยะ

มูลฝอยตามสัญญาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และรายไดจากจากการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบ

ตามสัญญาในเขตเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัดลำปาง บริษัทมีรายไดจากการใหบริการในงวดบัญชีป 

2560 ป 2561 ป 2562 และงวด 9 เดือน ป 2563 เทากับ 23.18 ลานบาท 0.00 ลานบาท 0.00 ลานบาท และ 19.24 ลานบาท 

ตามลำดับ คดิเปนสัดสวนตอรายไดจากการดำเนินงานรอยละ 1.68 รอยละ 0.00 รอยละ 0.00 และรอยละ 2.96 ตามลำดับ ท้ังน้ี ใน

เดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดเขารวมประมูลงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง และชนะการประมูลดังกลาว สัญญา

งานมีอายุ 5 ปงบประมาณ มูลคางานตามสัญญาประมาณ 114.96 ลานบาท โดยบริษัทเริ่มทยอยรับรูรายไดตั้งแตเดือนมกราคม 2563 

เปนตนมา จึงทำใหในงวด 9 เดือนป 2563 บรษัิทมีรายไดจากการใหบริการเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนหนา 

 รายไดอ่ืน 

 ในงวดบัญชีป 2560 ป 2561 ป 2562 และงวด 9 เดือนป 2563 บริษัทมีรายไดอ่ืนเทากับ 13.68 ลานบาท 15.00 ลานบาท 

40.70 ลานบาท และ 4.36 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งรายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดจากการใหเชา

สำนักงาน รายไดดอกเบ้ียรับ รายไดจากการใหเชาเครื่องมือ เครื่องจักร และกำไรจากการขายทรัพยสิน  

ตนทุนและกำไรขั้นตน 

ตนทุน 

ในงวดบัญชีป 2560 ป 2561 และป 2562 บริษัทมีตนทุนจากการดำเนินงานเทากับ 1,252.85 ลานบาท 1,156.21  ลาน

บาท และ 1,340.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับ รอยละ 91.66 รอยละ 92.42 และรอยละ 

99.46 ตามลำดับ สำหรับงวด 9 เดือน ป 2562 และงวด 9 เดือน ป 2563 บริษัทมีตนทุนจากการดำเนินงานเทากับ 1,003.04 ลาน

บาท และ 683.35 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับ รอยละ 95.64 และรอยละ 105.86 ตามลำดับ 

ท้ังน้ี สามารถอธิบายรายละเอียดของตนทุนตามประเภทธุรกิจได ดังน้ี 

ตนทุนการดำเนินงาน และ 

อัตราตนทุนตอรายไดแยก

ตามประเภท 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี  

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  

(ฉบับสอบทาน) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 งวด 9 เดือนป 2562 งวด 9 เดือนป 2563 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

ตนทุนในการรับเหมากอสราง 1,231.36 91.64% 1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 1,003.04 95.64% 665.48 106.26% 

ตนทุนจากการใหบริการ 21.49 92.71% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 17.87 92.88% 

รวมตนทุนรับเหมากอสราง

และใหบริการ 

1,252.85  1,156.21  1,340.69  1,003.04  683.35  
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ตนทุนในการรับเหมากอสราง 

 ตนทุนในการรับเหมากอสรางสวนใหญเกิดจากคาวัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชไปในงานกอสราง และคาจางผูรับเหมา

ท่ีมีประสบการณเขามาดำเนินการตั้งแตงานกอสรางอาคาร งานสถาปตยกรรม งานติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร งาน

ติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบดับเพลิงท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

เปนตน โดยบริษัทมีวิศวกรของบรษัิทท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ เขาควบคุมการทำงานอยางใกลชิด  

ในป 2560 ป 2561 และป 2562 มีคาวัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองเทากับ 453.55 ลานบาท 498.01 ลานบาท และ 

578.47 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 44.68 รอยละ 37.06 และรอยละ 42.91 ตามลำดับ 

และคาจางผูรับเหมาเทากับ 379.02 ลานบาท 642.15 ลานบาท และ 563.74 ลานบาทคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการรับเหมา

กอสรางรอยละ 37.34 รอยละ 47.79 และรอยละ 41.82 ตามลำดับ รวมเปนตนทุนในการรับเหมากอสรางในป 2560 ป 2561 และป 

2562 เทากับ 1,231.36 ลานบาท 1,156.21 ลานบาท และ 1,340.69 ลานบาทคิดเปนอัตราตนทุนตอรายไดจากการรับเหมากอสราง

เทากับรอยละ 91.64 รอยละ 92.42 และรอยละ 99.46 ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุท่ีทำใหอัตราสวนตนทุนในการรับเหมากอสรางในป 2562 

เพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจาก งานกอสรางบางโครงการมีความลาชาและลูกคาเจาของโครงการมีการขยายเวลาออกไป จึงทำใหคาใชจาย

โครงการสูงข้ึน โดยเฉพาะคาใชจายเก่ียวกับพนักงานและคาโสหุยตาง ๆ บริษัทจึงมีการปรับงบประมาณตนทุนกอสรางตามประมาณ

การคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน อีกท้ังในชวงป 2561 – 2562 งานโครงการใหมท่ีไดรับมามีอัตรากำไรข้ันตนท่ีต่ำลงเน่ืองจากสภาวะ

การแขงขันท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมกอสราง 

 สำหรับงวด 9 เดือนป 2563 บริษัทมีตนทุนในการรับเหมากอสราง เทากับ 665.48 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราตนทุนตอ

รายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 106.26 โดยสาเหตุบริษัทมีอัตราตนทุนท่ีสูงกวารายได เน่ืองจาก ลูกคาโครงการขนาด

ใหญของบริษัทมีการขยายระยะเวลาในสัญญา แตบริษัทไมสามารถปรับมูลคางานเพ่ิมจากการขยายระยะเวลาของลูกคารายดังกลาวจึง

ทำใหตนทุนในการรับเหมากอสรางสูงข้ึน รวมท้ัง บริษัทมีการปรับปรุงเพ่ิมประมาณการตนทุนของบางโครงการท่ีอยูชวงปลายโครงการ

ตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตนทุนจากการใหบริการ 

ป 2562 ไมมีตนทุนจากการใหบริการ เน่ืองจากไมมีงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีดำเนินการในนามบรษัิทในชวงปดังกลาว 

(ยกเวนโครงการท่ีดำเนินงานโดยกิจการรวมคา CRC-CEC)  

สำหรับงวด 9 เดือนป 2563 บริษัทมีตนทุนจากการใหบริการเทากับ 17.87 ลานบาท คิดเปนอัตราตนทุนตอรายไดจากการ

ใหบริการเทากับรอยละ 92.88 โดยตนทุนจากการใหบริการ เปนตนทุนจากการใหบริการงานจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล

นครลำปาง อายุสัญญา 5 ปงบประมาณซึ่งจะสิ้นสุดป 2567 

กำไรขั้นตนและอัตรากำไรขั้นตน 

กำไรขั้นตน และ อัตรา

กำไรขั้นตนตอรายไดแยก

ตามประเภทรายได 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธสีวนไดเสีย 

(ฉบับสอบทาน) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 งวด 9 เดือนป 2562 งวด 9 เดือนป 2563 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

กำไรข้ันตนจากการ

รับเหมากอสราง 

112.26 8.36% 94.79 7.58% 7.32 0.54% 45.68 4.36% (39.19) -6.26% 

กำไรข้ันตนจากการ

ใหบริการ 

1.69 7.29% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1.37 7.12% 

กำไรขั้นตนรวม 113.95  94.79  7.32  45.68  (37.82)  

อัตรากำไรขัน้ตน (%) 8.34%  7.58%  0.54% 4.36%  -5.86%  
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บริษัทมีกำไรข้ันตนในป 2560 ป 2561 และป 2562 เทากับ 113.95 ลานบาท 94.79 ลานบาท และ 7.32 ลานบาท คิดเปน

อัตรากำไรข้ันตนตอรายไดรวมจากการดำเนินงาน เทากับรอยละ 8.34 รอยละ 7.58 และรอยละ 0.54 ตามลำดับ ซึ่งสามารถแบงเปน

กำไรข้ันตนจากการรบัเหมากอสรางเทากับ 112.26 ลานบาท 94.79 ลานบาท และ 7.32 ลานบาท และกำไรข้ันตนจากการใหบริการ

เทากับ 1.69 ลานบาท 0.00 ลานบาท และ 0.00 ลานบาทตามลำดับ ในชวง 3 ปท่ีผานมา ตั้งแตป 2560 ถึงป 2562 พบวาอัตรากำไร

ข้ันตนจากการรับเหมากอสรางอยูเฉลี่ยรอยละ ละ 0.54 ถึงรอยละ 8.36 ของรายไดจากการรับเหมากอสราง โดยแนวโนมอัตรากำไร

ข้ันตนท่ีลดลงตอเน่ืองเกิดจากสาเหตุหลักคืองานโครงการใหมท่ีไดรับมามีอัตรากำไรข้ันตนท่ีต่ำลงเน่ืองจากสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง

ในอุตสาหกรรมกอสราง 

ป 2562 บริษัทมีกำไรข้ันตนเทากับ 7.32 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรข้ันตนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 

0.54 ซึ่งการลดลงของกำไรข้ันตนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุท่ีกำไรลดลงเกิดเน่ืองมาจากงานกอสรางบางโครงการ

มีความลาชาและลูกคาเจาของโครงการมีการขยายเวลาออกไป จึงทำใหคาใชจายโครงการสูงข้ึน โดยเฉพาะคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน

และคาโสหุยตางๆ บริษัทจึงมีการปรับงบประมาณตนทุนกอสรางตามประมาณการคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน อีกท้ังในปชวงป 2561 

- 2562 งานโครงการใหมท่ีไดรับมามีอัตรากำไรข้ันตนท่ีต่ำลงเน่ืองจากสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมกอสราง 

สำหรับงวด 9 เดือนป 2563 บรษัิทมีขาดทุนข้ันตนเทากับ 37.82 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนข้ันตนตอรายไดรวมจากการ

ดำเนินงานเทากับรอยละ 5.86 โดยการลดลงของกำไรข้ันตนมาจากการรับรูรายไดท่ีลดลงอันเน่ืองมาจากการชะลอโครงการกอสราง

ของลูกคาแตละรายอันเน่ืองมาจากสถานการณระบาดของ COVID-19 นอกจากน้ี ยังมีสาเหตุมาจาก ลูกคาโครงการขนาดใหญท่ีมีการ

ขยายระยะเวลาในสัญญา แตบริษัทไมสามารถปรับมูลคางานเพ่ิมจากการขยายระยะเวลาจึงทำใหตนทุนของโครงการสูงข้ึน รวมท้ังมี

การปรับปรุงเพ่ิมประมาณการตนทุนของบางโครงการตามท่ีกลาวขางตน 

คาใชจายในการบริหาร 

บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย คาธรรมเนียม คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาทรัพยสิน เงินเดือนและ

สวัสดิการพนักงาน คาซอมแซมและบำรุงเครื่องใชสำนักงาน ยานพาหนะ คาท่ีปรึกษา และคาใชจายอ่ืน ๆ สำหรับงวดบัญชีป 2560 ป 

2561 ป 2562 และงวด 9 เดือน ป 2563 เทากับ 66.01 ลานบาท 67.07 ลานบาท 66.64 ลานบาท และ 39.88 ลานบาท ตามลำดับ 

คดิเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดำเนินงาน เทากับรอยละ 4.83 รอยละ 5.36 รอยละ 4.94 และรอยละ 6.18ตามลำดับ สำหรับ

คาใชจายท่ีมีมูลคาสูงสุดคือเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน รองลงมาคือคาท่ีปรึกษาตาง ๆ และการประชาสัมพันธ  

 

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคา 

 บริษัทมีสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคา สำหรับงวดบัญชีป 2560 ป 2561 ป 2562 และงวด 9 เดือนป 2563

เทากับ 1.24 ลานบาท 1.45 ลานบาท 1.35 ลานบาท และ 0.01 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดำเนินงาน

เทากับรอยละ 0.09 รอยละ 0.12 รอยละ 0.10 และรอยละ 0.00 ตามลำดับ โดยเปนสวนแบงจากกิจการรวมคา CRC-CEC ซึ่ง

ใหบริการรับจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเชียงใหม   

คาใชจายทางการเงิน 

 บริษัทมีคาใชจายทางการเงินสำหรับงวดบัญชีป 2560 ป 2561 ป 2562 และงวด 9 เดือนป 2563 เทากับ 6.71 ลานบาท 

4.56 ลานบาท 8.44 ลานบาท และ 6.18 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 0.49 

รอยละ 0.36 รอยละ 0.63 และรอยละ 0.96 ตามลำดับ คาใชจายทางการเงินท้ังหมดเปนดอกเบ้ียจายท่ีเกิดจากการใชวงเงินสินเช่ือ

จากสถาบันการเงิน สวนใหญเปนวงเงินเพ่ือการพาณิชย เชน เงินเบิกเกินบัญชี เจาหน้ีเชาซื้อ ตั๋วสัญญาใชเงิน และหน้ีสินภายใต

สัญญาทรัสตรีซีท 
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กำไรสุทธแิละอัตรากำไรสทุธ ิ

 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดบัญชีป 2560 ป 2561 ป 2562 และงวด 9 เดือนป 2563 เทากับ 43.91 ลานบาท 

30.02 ลานบาท (22.24) ลานบาท และ (66.13) ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิรอยละ 3.18 รอยละ 2.37 รอย

ละ (1.60) และรอยละ (10.18) ของรายไดรวม ตามลำดบั  

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวมเทากับ 

1,018.79 ลานบาท 906.85  ลานบาท 956.98 ลานบาท และ 806.32 ลานบาท ตามลำดับ โดยรายการสินทรัพยท่ีสำคัญท่ีมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยรวม มีดังน้ี 

สินทรัพยหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 

775.32 ลานบาท 633.96 ลานบาท 675.31 ลานบาท และ 540.62 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 76.10 

รอยละ 69.91 รอยละ 70.57 และรอยละ 67.05 ตามลำดับ มีรายละเอียดท่ีสำคัญในแตละรายการดังน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 

ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 61.25 ลานบาท 34.50 ลานบาท 19.51 

ลานบาท และ 8.32 ลานบาท ตามลำดับ 

ลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีอ่ืน 

ในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง การรับเงินคาจางจะเปนไปตามงวดงานท่ีระบุในสัญญา บริษัทจะไดรับคาจางในแตละ

งวด บรษัิทจะตองทำการสงมอบงวดงานใหเจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับมอบงาน เมื่อเจาของโครงการรับมอบงานแลว บริษัท

จึงจะสามารถสงใบแจงหน้ีไปยังเจาของโครงการเพ่ือขอรับเงินคางวดงาน โดยปกติบริษัทจะกำหนดใหเจาของโครงการตองชำระคาจาง

ในแตละงวดภายใน 30 วัน หรือ 45 วัน นับจากวันท่ีเจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับงานท่ีวาจางในแตละงวด 

บริษัทมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

เทากับ 285.18 ลานบาท 196.73 ลานบาท 364.95 ลานบาท และ 296.87 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รายการลูกหนี้การคา (หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63 

ลูกหน้ีการคา 191.76 71.82 180.37 128.74 

รายไดคางรับ - - - 2.49 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (5.55) (5.55) (2.11) (2.34) 

รวมลูกหนี้การคา-สทุธ ิ 186.21 66.27 178.26 128.89 

ลกูหน้ีอ่ืน-สุทธิ 98.97 130.46 186.69 167.98 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน-สุทธ ิ 285.18 196.73 364.95 296.87 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิเทากับ 186.21 

ลานบาท 66.27 ลานบาท 178.26 ลานบาท และ 128.89 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ เทากับ รอยละ 

65.30 รอยละ 33.69 รอยละ 48.85 และรอยละ 43.41 ตามลำดับ ในป 2562 ลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนจากป 2561 เน่ืองจากบริษัทมี

รายไดเพ่ิมข้ึน ลูกหน้ีการคาจึงเพ่ิมข้ึนตามและอีกเหตุผลหน่ึงเน่ืองมาจากงานเอกชนสวนใหญมีระยะเวลาสัญญาการกอสรางเร็วกวา
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งานภาครัฐจึงทำใหมูลคาในการสงมอบงานแตละครั้งมีมูลคาสูง แมวาบริษัทจะกำหนดใหชำระคาจางภายใน 30 - 45 วัน ก็ตาม แต

ตามความเปนจริงบริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (ไมรวมมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ) ในชวงป 2560 ป 2561 และป 2562 

เทากับ 64 วัน 52 วัน และ 41 วันตามลำดับ โดยระยะเวลาเก็บหน้ีในป 2562 ลดลงเน่ืองจากลูกหน้ีการคาสวนใหญเปนงานเอกชนซึ่ง

สามารถเรียกชำระหน้ีไดเร็ว สำหรับรายการลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดวย ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา เงินมัดจำคาสินคา เงินจาย

ลวงหนาผูรับเหมา คาใชจายจายลวงหนา และลูกหน้ีกรมสรรพากร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิเทากับ 178.26 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอลูกหน้ีการคาและลูกหน้ี

อ่ืน-สุทธิ เทากับรอยละ 48.85 มูลคาลูกหน้ีการคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 เน่ืองจากการติดตามเรียกเก็บหน้ีตามกำหนด

เง่ือนไข และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (ไมรวมมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ) เทากับ 41 วัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิเทากับ 128.89 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดย

เปนการลดลงตามการลดลงของรายไดจากการรับเหมากอสรางในชวง 9 เดือนแรกป 2563 และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (ไมรวมมูลคา

งานท่ีเสร็จแตยงัไมเรียกเก็บ) เทากับ 90 วัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายการลูกหน้ีการคาท่ียังไมถึง

กำหนดชำระเทากับ 159.59 ลานบาท 53.49 ลานบาท 98.46 ลานบาท และ 78.49 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอลูกหน้ี

การคาท่ัวไปกอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เทากับรอยละ 83.22 รอยละ 74.48 รอยละ 54.59 และรอยละ 61.00 ตามลำดับ และมี

ลูกหน้ีการคาท่ีเกินกำหนดชำระเทากับ 32.17 ลานบาท 18.33 ลานบาท 81.91 ลานบาท และ 50.25 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปน

สัดสวนตอลูกหน้ีการคาท่ัวไปกอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เทากับรอยละ 16.78 รอยละ 25.52 รอยละ 45.41 และรอยละ 39.00 

ตามลำดับ ลูกหน้ีการคาสวนใหญของบริษัทเปนลูกหน้ีการคาท่ีเกินกำหนดชำระ 0 – 3 เดือน นอกจากน้ี บริษัทกำหนดนโยบายการ

พิจารณาตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากอายุหน้ีคงคางเกินกำหนด และขอบงช้ีท่ีจะมีการพิจารณาเปนรายกรณีไป 

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมียอดลูกหน้ีแยกตามอายุหน้ี

คงคาง ดังน้ี 

 

 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63 

ลูกหนีก้ารคาท่ัวไป  

 
  

ยังไมถึงกำหนดชำระ 159.59 53.49 98.46 78.49 

ไมเกิน 3 เดือน  20.71 1.59 48.65 30.95 

3-6 เดือน 0.28 4.26 22.51 10.45 

มากกวา 7  - 12 เดือน  - 1.02 8.63 6.51 

เกินกวา 12 เดือน 11.18 11.46 2.11/2 2.34 

รวมลูกหนี้การคา 191.76 71.82 180.36 128.74 

รายไดคางรับ - - - 2.49 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู/1 (5.55) (5.55) (2.11) (2.34) 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 186.21 66.27 178.25 128.89 

ลูกหนีก้ารคา-บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
  

  

ยังไมถึงกำหนดชำระ - - - - 

ไมเกิน 3 เดือน - - - - 

รวม - - - - 

รวมลูกหนี้การคาท้ังสิ้น 186.21 66.27 178.25 128.89 
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 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 63 

ลูกหนีก้ารคา กอนคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 191.76 71.82 180.36 131.23 

ลูกหนี้อ่ืน ๆ 98.97 130.46 186.69 167.89 

รวมลกูหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 285.18 196.73 364.94 296.87 

หมายเหต ุ: /1 – นโยบายการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูรอยละ 100 สำหรับลูกหน้ีท่ีมีอายเุกินกำหนดตั้งแต 1 ปข้ึนไป หรือมีขอบงช้ีวา

จะไมสามารถชำระหน้ีได หรือลูกหน้ีท่ีบริษัทไดดำเนินการฟองรองดำเนินคดี รวมกับการพิจารณาฐานะการเงินปจจุบัน

ของลูกหน้ี 

/2 -  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีลูกหน้ีการคาท่ีเกินกำหนดชำระมากกวา 1 ป มีเพียง 2 ราย 

 

มูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายการมูลคางานเสร็จแตยังไม

เรียกเก็บเทากับ 352.48 ลานบาท 344.53 ลานบาท 243.35 ลานบาท และ 216.43 ลานบาท ตามลำดับ โดยมูลคางานเสร็จแตยังไม

เรียกเก็บจะแสดงมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับตามวิธีอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จ ซึ่งคำนวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการท่ี

เกิดข้ึนกับตนทุนท้ังหมดท่ีประมาณวาจะใชในการใหบริการรับเหมากอสราง โดยบริษัทยังไมไดออกใบแจงหน้ีเพ่ือเรียกเก็บเน่ืองจากยัง

ไมถึงกำหนดเรียกชำระตามท่ีระบุไวในสัญญาโครงการ 

วัสดุคงเหลือ 

 วัสดุคงเหลือ ประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ ท่ีจะนำมาใชในงานกอสราง ซึ่งบริษัทไดสั่งซื้อตามแผนงานท่ีกำหนด และนำมา

จัดเก็บไวหนางานเพ่ือเตรียมความพรอมในการนำมาใชงาน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2563 เทากับ 46.41 ลานบาท 58.09 ลานบาท 47.40 ลานบาท และ 18.86 ลานบาท ตามลำดับ  

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน

เทากับ 243.47 ลานบาท 272.89 ลานบาท 281.67 ลานบาท และ 265.70 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวม

เทากับ รอยละ 23.90 รอยละ 30.09 รอยละ 29.43 และรอยละ 32.95 ตามลำดับ โดยมรีายละเอียดในแตละรายการท่ีสำคัญดังน้ี 

เงินฝากประจำท่ีติดภาระค้ำประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินฝากประจำท่ีติดภาระค้ำ

ประกันเทากับ 55.03 ลานบาท 77.32 ลานบาท 64.21 ลานบาท และ 50.73 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งยอดเงินฝากประจำน้ีใชจำนำ

เปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเช่ือหนังสือค้ำประกันตามสัญญาโครงการ และค้ำประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 

แมวาบริษัทจะรับงานโครงการเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ แตบริษัทก็สามารถสงมอบงาน และไถถอนการวางประกันเงินฝากไดหลาย

โครงการ ท้ังน้ี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินฝากประจำท่ีติดภาระค้ำประกันลดลง จากการไถถอนคืนเน่ืองจากหมดภาระ

ตามสัญญา 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการรวมคา มูลคา

เทากับ 1.26 ลานบาท 1.74 ลานบาท 1.52 ลานบาท และ 0.18 ลานบาท ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของมูลคาเงินลงทุนเกิดจากผล

ของการรับรูมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสียในกิจการรวมคาน้ัน โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีการลงทุนในกิจการรวมคา 

CRC-CEC 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ

เทากับ 150.99 ลานบาท 159.39 ลานบาท 155.17 ลานบาท และ 143.42 ลานบาท ตามลำดับ ในป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีการลงทุนเพ่ิมเติมใน เครื่องมือ/เครื่องจักร เครื่องใชสำนักงาน รวมเพ่ิมข้ึน 24.08 ลานบาท 24.04 

ลานบาท 18.37 ลานบาท และ 0.60 ลานบาท ตามลำดับ สำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดยในป 2563 บริษัทมีการลงทุนซื้อ

เครื่องจักรอุปกรณกอสรางเครื่องใชสำนักงาน และยานพาหนะ เพ่ิมข้ึนจำนวน  0.60  ลานบาท และไดจำหนายเครื่องจักรกอสราง 

เครื่องใชสำนักงาน และยานพาหนะ รวม 0.66 ลานบาท 

  

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหน้ีสินรวมเทากับ 542.77 ลาน

บาท 421.17 ลานบาท 508.96 ลานบาท และ 430.42 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 53.28 รอยละ 46.44 

รอยละ 53.18 และรอยละ 53.38 ตามลำดับ โดยมีรายการหน้ีสินเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ ดังน้ี 

หนี้สินหมุนเวียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 517.11 

ลานบาท 404.35 ลานบาท 489.90 ลานบาท และ 409.15 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 50.76 รอยละ 

44.59 รอยละ 51.19 และรอยละ 50.74 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดในแตละรายการท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 

และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เทากับ 75.50 ลานบาท เทากับ 84.22 ลานบาท 173.97 ลานบาท และ 153.86 ลานบาท 

ตามลำดับ ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เกิดจากการเบิกใชวงเงินดังกลาว

เพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการกอสราง วาจางผูรับเหมา และเปนเงินหมุนเวียนภายในกิจการ ท้ังน้ี ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2563 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นและวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จากสถาบันการเงินภายในประเทศเทากับ 643.2 ลานบาท ซึ่ง

เพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ 

 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีรายการเจาหน้ีการคาเทากับ 124.55 

ลานบาท 114.33 ลานบาท 102.52 ลานบาท และ 42.89 ลานบาท ตามลำดับ เจาหน้ีการคาสวนใหญของบริษัท คือ เจาหน้ีการคา

วัสดุ อุปกรณท่ีใชจายในการกอสราง และเจาหน้ีผูรับเหมา เปนตน หากพิจารณาระยะเวลาการชำระหน้ีแกเจาหน้ีการคาจะพบวา 

บริษัทมีระยะเวลาการชำระหน้ีแกเจาหน้ีการคาเฉลี่ย ป 2560 ป 2561 ป 2562 และงวด 9 เดือนป 2563 เทากับ 37 วัน 37 วัน 29 

วัน และ 29 วัน ตามลำดับ และรายการเจาหน้ีอ่ืนเทากับ 171.06 ลานบาท 91.57 ลานบาท 65.84 ลานบาท และ 56.13 ลานบาท 

ตามลำดับ รายการเจาหน้ีอ่ืน ไดแก คาใชจายคางจาย 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีประมาณการหน้ีสินระยะสั้น

เทากับ 9.54  ลานบาท 11.35 ลานบาท 1.46 ลานบาท และ 7.13 ลานบาท ตามลำดับ ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น เกิดจากการ

รับประกันโครงการหลังสงมอบงานงวดสุดทายแกเจาของโครงการ ซึ่งสวนใหญบริษัทจะรับประกันในชวง 1-2 ป นอกเหนือจากน้ีจะ

ข้ึนอยูกับเง่ือนไขการรับประกันท่ีตกลงไวในสัญญารับเหมากอสรางกับเจาของโครงการ 
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หนี้สินไมหมุนเวียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีหน้ีสินไมหมุนเวียนเทากับ 25.66 ลาน

บาท 16.82 ลานบาท 19.06 ลานบาท และ 21.27 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 2.52 รอยละ 1.85 รอยละ 

2.00 และรอยละ 2.64 ตามลำดบั มีรายละเอียดในแตละรายการท่ีสำคัญ ดังน้ี 

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน

เทากับ 9.32 ลานบาท 2.85 ลานบาท 0.55 ลานบาท และ 1.36 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทใชในการลงทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณ

กอสราง และยานพาหนะสำหรบังานกอสราง หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินดังกลาวจะถูกทยอยผอนชำระเปนงวด ๆ ตามเง่ือนไข

ของสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหน้ีสินตามสัญญาเชาทาง

การเงินสวนท่ีครบกำหนดภายใน 1 ป เทากับ 6.46 ลานบาท 2.30 ลานบาท 0.55 ลานบาท และ 0.72 ลานบาท ตามลำดับ 

 

สวนของผูถือหุน 

 บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เทากับ 476.02 

ลานบาท 485.68 ลานบาท 448.03 ลานบาท และ 375.90 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 46.72 รอยละ 

53.56 รอยละ 46.82 และรอยละ 46.62 ตามลำดับ มีรายละเอียดในแตละรายการท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 สวนของผูถือหุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จำนวน 448.03 ลานบาท ลดลง 37.65 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

7.75 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 เน่ืองจากในป 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 22.24 ลานบาท และขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนอีก จำนวน 0.41 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจำนวน 15.00 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จำนวน 375.90 ลานบาท ลดลง 72.13 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

16.10 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 เน่ืองจากในงวด 9 เดือน ป 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 66.13 ลานบาท และ

มีการจายเงินปนผลจำนวน 6.00 ลานบาท 

 

 กำไรสะสมท่ียังไมจัดสรร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2560 ป 2561 ป 2562 และ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สะสมท่ียังไมได

จัดสรรเทากับ 82.04 ลานบาท  89.70 ลานบาท 52.05 ลานบาท และ (20.08) ลานบาท ตามลำดับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สะสมท่ียังไมจัดสรร จำนวน (20.08) ลานบาท ลดลง 72.13 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 138.58 เมื่อเทียบกับ

สิ้นป 2562 เน่ืองจากในงวด 9 เดอืน ป 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 66.13 ลานบาท และมกีารจายเงินปนผล

จำนวน 6.00 ลานบาท 

 

ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัท 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

1.1 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจท่ีมีความสมัพันธกับภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังน้ัน การเติบโตหรือการชะลอตวัทางเศรษฐกิจเปนปจจัยท่ีมผีลกระทบตอรายไดของบริษัท ในปท่ีผานมากิจการอสังหาริมทรัพยมีการ

ลงทุนท่ีปรับตัวลดลง เน่ืองจาก  
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 ผลกระทบจากคาเงินบาทท่ีแข็งตัว โดยลูกคาตางประเทศมีตนทุนการลงทุนท่ีสูงข้ึน ทำใหเกิดการหยุดชะงักของการ

ลงทุน โดยกลุมลูกคาท่ีอาศัยหรือทำงานอยูในตางประเทศ จะตองสงเงินเขามาชำระคากอสรางตามสัญญาในแตละงวดเพ่ิมข้ึนมาก

กวาเดิมเพ่ือแปลงเปนสกุลเงินบาท ลูกคาหลายๆ รายถึงกับขอหยุดการกอสรางเอาไวกอน อันเปนผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน

บาทท่ีแข็งคาอยางตอเน่ือง  

 สถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีเริ่มเกิดข้ึนในชวงเดือนตุลาคม 2562 จนถึงตนป 2563 ยังคงมีการ

ระบาดอยู ท้ังน้ี เริ่มตนมาจากนักทองเท่ียวจากประเทศจีน ท่ีเขามาในประเทศไทย และจากคนไทยท่ีออกไปทองเท่ียวและมีการติดเช้ือ

เขามาในประเทศ รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขไดหาทางควบคุมผูปวย เฝาระวังไมใหมีการแพรกระจายของเช้ือโรคดังกลาว ท้ังน้ี 

จากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สงผลตอภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมไปถึงภาคการลงทุนในเชียงใหม และหลาย

เมืองทองเท่ียว ท่ีเดิมมีการรวมลงทุนจากทุนจีนคอนขางมาก ซึ่งหลังจากมีการระบาดของโรคดังกลาวการลงทุนก็หยุดชะลอลง 

1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจทำใหบริษัทมีสวนแบงการตลาดและกำไรลดลง 

 ผลกระทบจากสภาพเศรฐกิจของประเทศอยูในชวงชะลอตวั เกิดการหยุดชะงักของการลงทุน   ทำใหโครงการกอสรางใหม ๆ 

มีปริมาณลดนอยลง จึงสงผลใหเกิดการแขงขันภายในกลุมผูดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางท่ีสูงข้ึน อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ

ของบริษัททำใหมีสวนแบงการตลาดและกำไรลดลง 

 สวนงานราชการ  จากการท่ีมีการจัดการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) ซึ่งมีผลกระทบท้ังทางดานบวกและ

ทางดานลบกับการประมูลงานของบริษัท ในทางบวก ทำใหเกิดการประมูลงานอยางโปรงใส บริษัทสามารถเขาประมูลงานในพ้ืนท่ีใด ๆ

ไดโดยงาย สรางโอกาสในการรับงานของบริษัทมากยิ่งข้ึน แตในทางกลับกันก็มีผลทางดานลบคือทำใหเกิดการแขงขันดานราคากัน

อยางรุนแรงลดโอกาสการรับงานของบริษัทลง มีผูเขารวมประกวดราคาหลากหลาย แมแตผูรับเหมาตางประเทศก็เขามาทำการประมูล

หรือเสนอราคา ทำใหบริษัทอาจตองยอมรับกำไรตามสัญญา (Profit Margin) ท่ีลดลงหรือใหเง่ือนไขการทำงานท่ีดีข้ึนแกเจาของ

โครงการเพ่ือการแขงขัน  ซึ่งสงผลใหผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย มีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอธุรกิจ 

 อยางไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงดังกลาวโดยการเขารวมประมูลงานกอสรางอยางสม่ำเสมอ ท้ังงานของ

ภาคเอกชนและงานของภาครัฐบาล ซึ่งจะเลือกประมูลงานท่ีบริษัทมีความชำนาญและความสามารถแขงขันได โดยเฉพาะดานงาน

สาธารณูปโภค เชน งานระบบำบัดน้ำเสีย งานไฟฟาพลังน้ำ  เพ่ือสะสมปรมิาณงานในมือ (Backlog) ใหเพ่ิมมากข้ึน 

 ปจจัยท้ังหมดน้ีจึงเปนสาเหตุท่ีบริษัทตองคำนึงถึงความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันท่ีรุนแรงของงานรับเหมา

กอสราง บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงดังกลาวโดยรับงานในธุรกิจดานงานจัดเก็บขยะ เพ่ือเพ่ิมรายไดนอกเหนือจากงานรับเหมา

กอสราง  ซึ่งไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว จากมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 

 

2)  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

2.1  ความเสี่ยงจากการประมาณตนทุนผิดพลาด 

กอนการเขารับงานหรือเขาประมูลงานแตละโครงการทุกครั้งบริษัทจะทำการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกงาน 

(กอนยื่นเสนอราคา) และรายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกอนการอนุมัติใหยื่นราคา รวมท้ังบริษัทจะมีการถอดแบบและ

จัดทำ BOQ อยางละเอียดเพ่ือทำประมาณการตนทุนโครงการ ในการถอดแบบเพ่ือคำรสญปริมาณวัสดุตอหนวยของบริษัทจะมีฝาย

วิศวกรรมประมาณการเปนผูถอดแบบ นอกจากน้ีบริษัทยังไดวาจางใหวิศวกรผูมีความเช่ียวชาญงานโครงการอีกอยางนอย 2 รายทำ

หนาท่ีถอดแบบเพ่ือมาเปรียบเทียบทำปริมาณงานสำหรับทำประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุด และในการกำหนดราคาวัสดุ ใหทางฝาย

จัดซื้อและวิศวกรฝายวิศวกรรมทำการสืบราคาวัสดุใหถูกตองตรงตามขอกำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใน TOR โดยมีการกำหนด

มาตรการการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร การกำหนดราคาแรงงานมจีัดทำราคากลาง โดยใหมีการทบทวนราคากลาง ทุกไตรมาส 

เพ่ือเปนขอมูลในการเปรียบเทียบราคา และกำหนดคาจางคาแรง ท่ีถูกตองและเหมาะสม  
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2.2  ความเสี่ยงท่ีตองทำงานเพ่ิมลด กอนการอนุมัติราคาและระยะเวลา 

 สำหรับหนวยงานราชการท่ีสวนมากงบประมาณมีจำกัดไมสามารถเพ่ิมเติมได หากมีการขอใหมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บริษัทตองมีการนำแผนท้ังหมดมาวิเคราะหเพ่ือวางแผนการดำเนินงานใหอยูในประมาณการตนทุนเดิม อาจมีการเจรจาปรับลด

บางสวนเพ่ือชดเชยสวนท่ีเพ่ิมข้ึน ในสวนของหนวยงานเอกชน บริษัทมีแผนปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยไหผูแทนโครงการหรือ

เจาของโครงการออกเอกสารสั่งงาน (Site Instruction : SI) แจงมายังฝายโครงการของบริษัท วิศวกรของฝายโครงการจะทำประมาณ

ราคางานเปลี่ยนแปลงน้ันและนำสงใหฝายควบคุมตนทุนพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ในงานเพ่ิม-ลด ท่ีทางโครงการเปนผูคิด และ

ในสวนท่ีฝายควบคุมตนทุนชวยคิดปริมาณ เพ่ือใหนำเสนอไดเร็วทันตามเวลาท่ีกำหนดไว หลังจากน้ันฝายโครงการจะทำเอกสารสรุป

และมูลคางานเปลี่ยนแปลง ( Variation Order : VO ) แจงไปยังผูแทนโครงการหรือเจาของโครงการ เพ่ือใหผูแทนโครงการหรือ

เจาของโครงการอนุมัติกอนดำเนินการ เพ่ือใหแนใจวางานท่ีดำเนินการไปเจาของโครงการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

2.3  ความเสี่ยงจากการดำเนินงานเสร็จไมทันตามกำหนดในสัญญาอาจทำใหบริษัทตองชดใชคาเสียหายจากการผิดสัญญา 

เพ่ือปองความเสี่ยงดังกลาวในการบริหารโครงการตั้งแตเริ่มแรก บริษัทมีนโยบายใหจัดทำแผนงาน มอบหมายหนาท่ีความ

รับผิดชอบ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงานกับเจาของโครงการและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของสม่ำเสมอเพ่ือให

มั่นใจวาการดำเนินงานจะเปนไปตามแผนงานท่ีตกลงรวมกัน 

ในสวนของการจางผูรับเหมาชวง บริษัทพิจารณาคัดเลือกผูรับเหมาชวงท่ีมีประสบการณ ผลงานสงมอบไดตามมาตรฐาน มี

ความนาเช่ือถือทางการเงิน จากผลงานท่ีผานมาในอดีต ความพรอมของบุคลากร รวมถึงเครื่องมือและเครื่องจักร วามีความเหมาะสม

ตอลักษณะงานหรือไม อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการบรรเทาปญหาความลาชาท่ีอาจจะใหเกิดข้ึนความเสียหายของผูรับเหมาชวงจึง

กำหนดใหผูรับเหมาชวงตองวางหลักประกันการทำงานใหแกบริษัทใหเหมือนหรือใกลเคียงกับท่ีบริษัททำกับลูกคา (Back-to-back) 

เชนในเรื่องการสงมอบ  การับประกันคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และคาปรับ เปนตน 

 สำหรับสถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีไมสามารถระบุผูรับผิดไดน้ัน เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ บริษัท จะทำสัญญา

ประกันภัยใหกับโครงการตาง ๆ เพ่ือใหความคุมครองและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีการจัดทำ Business 

Continuity Plan เพ่ือบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินและการวางแผนธุรกิจอยางตอเน่ือง เพ่ือรองรับและลดผลกระทบจาก

เหตุการณฉุกเฉิน หรือเหตุการณวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนได 

อีกท้ังบริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ จึงไดมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความ

บกพรองท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 มาใชในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังท่ี

สำนักงานใหญ และท่ีโครงการตาง ๆ ท้ังน้ี โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารอยางตอเน่ือง อีกท้ังไดกำหนดแนวทาง

สำหรับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ปลูกฝงความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอองคกร รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย

ในทุก ๆ ดาน เพ่ือเปนการลดและปองกันความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดังกลาว 

2.4  ความเสี่ยงจากการกอสรางท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทตระหนักถึงการรวมเปนสวนหน่ึงในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนนโยบายท่ีบริษัทใหความสำคัญมาอยาง

ตอเน่ือง บริษัทจึงใหความสำคัญกับการดูแลชุมชนขางเคียงและสิ่งแวดลอมโดยรอบพ้ืนท่ีกอสรางใหไดรับผลกระทบจากการกอสรางให

นอยท่ีสุด ท้ังน้ีบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางในการควบคุมปองกัน มีการดำเนินการเพ่ือลดผลกระทบท่ีสงผลตอชุมชน

ขางเคียงและสิ่งแวดลอม ไดแก การควบคุมการเกิดมลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดจากการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

เชน เสียง มีการลางลอรถกอนออกจากโครงการ และลางทำความสะอาดถนน การติดตั้งแผงกันฝุนรอบอาคาร ปองกันฝุนละอองท่ีฟุง

กระจายท่ัวบริเวณ และยังชวยลดแรงลมในพ้ืนท่ีทำงานน้ำเสีย เปนตน 

นอกจากการดูแลผลกระทบจากการกอสรางแลวน้ัน บริษัทยังมีนโยบายในการสรางความสัมพันธกับชุมชนขางเคียงพ้ืนท่ี

กอสรางโดยมีการประสานงานกับผูนำชุมชนเพ่ือเขาสำรวจพ้ืนท่ีของชุมชนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาดานสิ่งแวดลอม
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ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกอสราง ความกังวลใจเก่ียวกับการกอสราง กิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีชุมชนตองการการ

สนับสนุน โดยบริษัทจะเขาประสานงานดำเนินการสนับสนุนใหแกชุมชน เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 

รวมท้ังบริษัทไดทำการอบรม พัฒนาขบวนการเพ่ือใหไดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001 : 2015) เพ่ือกอใหเกิด

การบริหารงานดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ เกิดการใชทรัพยากรหรือวัตถุดิบอยางคุมคา  สามารถลดตนทุนคาใชจายดานการ

จัดการดานสิ่งแวดลอม อาทิเชนการจัดการขยะ /การลดตนทุนการใชพลังงาน รวมท้ังระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) ปรับปรุงระดับความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน เตรียมสถานท่ีทำงานท่ีดีตอสุขภาพและมีความ

ปลอดภัยสำหรับลูกจางและผูท่ีมาเยี่ยมชม ลดหรือปองกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือโรคท่ีเปนอันตรายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ได ลดตนทุนในการดำเนินการ- โดยลดการสูญเสียเวลา ในการผลิตเน่ืองจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย พรอมลด คาใชจายท่ีเกิดจาก

การเสียคาธรรมเนียมและการชดเชยความ เสียหายจากการบาดเจ็บ  และการเสียชีวิต และบรรเทาผลกระทบท่ีไมพึงประสงคในดาน

การรับรูท้ังทางรางกาย จิตใจ 

 

3)  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 

3.1  ความเสี่ยงจากลูกหนี้การคาชำระเงินลาชา 

บริษัทมีการพิจารณาการรับงานอยางระมัดระวัง ในกรณีท่ีเปนลูกคาใหม บริษัทฯ จะพิจารณาขอมูลดานตาง ๆ รวมถึงศึกษา

ประวัติความเปนมาของธุรกิจ ผูบริหาร ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะขอมูลดานฐานทางการเงิน ความนาเช่ือถือ และโครงการจะตองไดรับ

การอนุมัติสินเช่ือจากทางสถาบันการเงิน สำหรับงาน ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะมีความเสี่ยงกรณีท่ีไมสามารถเก็บหน้ีไดตรงตาม

เวลาท่ีกำหนด เน่ืองจากหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีข้ันตอนการพิจารณาและอนุมัติท่ียุงยากและซับซอนมากกวาภาคเอกชน  

14.3 รายช่ือผูบริหารและรายช่ือผูถือหุน  

รายช่ือผูบริหารของบริษัท 

รายชื่อผูบริหาร ตำแหนง 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจดัการ 

2. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ รองกรรมการผูจดัการ สายงานอำนวยการ / รักษาการผูชวย

กรรมการผูจดัการสายงานอำนวยการ 

3. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล รองกรรมการผูจดัการสายงานปฏบัิติการโครงการ 

4. นายพัฒนา สุวรรณสายะ รองกรรมการผูจดัการสายงานวิศวกรรม 

5. นางพัชรินทร ธรรมถนอม รองกรรมการผูจดัการสายงานบัญชีและการเงิน / รักษาการผูชวย

กรรมการผูจดัการสายงานบัญชีและการเงิน 

6. นายเอกชัย นวนนันตะ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรม 

7. นายวราพันธ อินตะโมงค ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการโครงการ 

8. นางพลับพลึง กิติจันทร ผูอำนวยการฝายบัญชี 

 

รายช่ือผูถือหุนของบริษัท 

บริษัทมีรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายช่ือผูถือหุนลาสุด วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

 

รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน สดัสวน 

1. นาย ธีรพัฒน จิรพิพัฒน 145,850,000 29.17% 

2. นาย กนก ศรีกนก 74,900,000 14.98% 
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รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน สดัสวน 

3. นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 50,000,000 10.00% 

4. นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน 42,450,000 8.49% 

5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทรนิมิต 25,111,200 5.02% 

6. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.50% 

7. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ 10,926,526 2.19% 

8. นาย วิทยา เลาหเจริญยศ 6,926,800 1.39% 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 4,533,500 0.91% 

10.  นาย พงศกร พานิชยะมนตร ี 4,424,400 0.88% 

 

14.4 ขอมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสำคัญ (ถามี) 

-ไมม-ี 

 

15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัทจะชำระคาหุนสามัญของ CEC มูลคาเทากับ 23.10 ลานบาท เปนเงินสด ซึ่งแบงชำระเปน 4 งวด (รายละเอียดตาม

สารสนเทศฯขอ 6) โดยใชแหลงเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ในกรณีท่ีชวงเวลาท่ี

ตองชำระคาหุนในอนาคตบริษัทมีกระแสเงินสดไมเพียงพอเน่ืองจากนำกระแสเงินสดไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

ท้ังน้ี การแบงชำระคาหุนสามัญของ CEC ออกเปน 4 งวด จะชวยลดภาระตอกระแสเงินสดของบริษัท และสอดคลองเหมาะสมกับ

ความเสี่ยงเก่ียวกับภาระผูกพันอันอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการกระทำของ CEC กอนวันซือ้ขายเสร็จสมบูรณ 

 

16. คดีหรือขอเรียกรองท่ีมีสาระสำคัญซ่ึงอยูระหวางการดำเนินงาน 

-ไมม-ี 

 

17. ผลประโยชนหรือรายการท่ีเกี่ยวของกันระหวางบริษัท และกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนท่ีถือหุนท้ังทางตรงหรือทางออม

ต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

ในระหวางงวด บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยรายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไข

ทางการคาและหลักเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดย

สามารถสรุปไดดังน้ี 

 

รายการ (หนวย: ลานบาท) 

(งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสยี) 

งวดเกาเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 63 

งวดเกาเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 62 
นโยบายการกำหนดราคา 

รายการธุรกจิกับกิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย - ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

รายไดคาบรหิารจดัการ 2.32 2.63 ราคาท่ีตกลงรวมกันตามสญัญาใน

อัตรารอยละ 3 (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

ของยอดเงินท่ีไดรับจากการทำงาน 

คาเชารับ 1.13 1.52 ราคาท่ีตกลงรวมกันตามสญัญา 
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รายการ (หนวย: ลานบาท) 

(งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสยี) 

งวดเกาเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 63 

งวดเกาเดือน 

ม.ค.-ก.ย. 62 
นโยบายการกำหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

ตนทุนในการใหบริการ 17.45 - ราคาท่ีตกลงรวมกันตามสญัญา 

ดอกเบ้ียจาย 0.29 0.34 อัตราดอกเบ้ียตามท่ีตกลงรวมกัน รอย

ละ 5.50 ตอป 

 

บริษัทมียอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

รายการ (หนวย: ลานบาท) 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการรวมคา 0.20 0.32 

รายไดคาเชารับลวงหนาสวนท่ีครบกำหนดชำระในหน่ึงป – 

กิจการรวมคา 

- 0.80 

คาใชจายคางจาย – กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4.67 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 7.00 7.00 

ดอกเบ้ียคางจาย - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 0.03 0.04 

 

18. สรุปสาระของสญัญาท่ีสำคัญในชวง 2 ป ท่ีผานมา 

-ไมม-ี 

 

19. แบบหนังสือมอบฉันทะ พรอมชื่อกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ราย เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
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เน่ืองดว้ยในเดือนธันวาคม ปี 2562 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ไดร้บัการ

คัดเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นผูด้าํเนินโครงการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง เป็นระยะเวลา 57 

เดือน เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2567 บรษิัทพิจารณาแลว้ว่าโครงการดงักล่าวจะทาํใหบ้รษิทัมี

ผลตอบแทนท่ีดี แต่บรษิัทไม่สามารถดาํเนินโครงการดงักล่าวเองได ้เน่ืองจาก บรษิัทไดท้าํการโอนธุรกิจจดัการขยะมลูฝอย

ชุมชนออกไปใหแ้ก่ บริษัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จาํกัด (“CEC”) รวมถึงไดจ้าํหน่ายสินทรพัยท่ี์จาํเป็นในการ

ดาํเนินธุรกิจดงักล่าว เช่น รถขนขยะ เป็นตน้ ออกไปใหแ้ก่ CEC และกิจการร่วมคา้ เชียงใหม่ริมดอย-ซีอารซ์ี เอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว (“กิจการร่วมคา้ CRD-CEC”) ตัง้แต่เมื่อมีการจัดโครงสรา้งแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย“์) แลว้ หากบริษัทตอ้งลงทุนรถขนขยะใหม่ รวมถึงพัฒนาทีมงาน

ขึน้มาใหม่จะไม่คุม้ค่าการลงทุน ในขณะนัน้บริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าหากบริษัทสามารถหาผูร้บัจา้งช่วงมาดาํเนินการ

โครงการดังกล่าว โดยบริษัทยังมีกําไรและไม่ตอ้งลงทุนเพ่ิมเติม จะเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าสาํหรับบริษัท บริษัทจึงได้

ดาํเนินการเปิดประมลูเป็นการทั่วไปเพ่ือจดัหาผูร้บัจา้งช่วง ซึ่งเมื่อครบกาํหนดเวลา มีเพียง CEC ท่ียื่นซองเขา้ร่วมประมลู

เพียงรายเดียว ทั้งนี ้CEC ผ่านเกณฑค์ุณสมบัติท่ีกาํหนด คือ มีรถเพ่ือใชเ้ก็บขนขยะมูลฝอย พรอ้มพนักงานขับรถและ

พนกังานจดัเก็บขยะ 

 

เน่ืองจากลกัษณะงานดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิารนอ้ยราย และมีลกัษณะเป็นการใหบ้รกิารเฉพาะกิจ อีกทัง้

การใหบ้ริการในแต่ละพืน้ท่ียงัมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก โดยมีปัจจยัทัง้ในดา้นความหนาแน่นของจาํนวนประชากร

และขนาดของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกาํหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ีนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในการ

ใหบ้ริการในธุรกิจดงักล่าวแตกต่างกนัไป ดงันัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ด ้บริษัทจึงพิจารณาจาก

การท่ีบริษัทยงัมีกาํไรจากการทาํงานดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับความเส่ียงและความรบัผิดชอบ

ตามเงื่อนไขในสญัญาว่าจา้งของบรษิัทท่ีลดลง บรษิัทจงึไดจ้ดัจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินโครงการดงักล่าว 

 

ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2563 บริษัทไดร้บัการคดัเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นผูด้าํเนินโครงการกาํจดั

ขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง เป็นระยะเวลา 53 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 

2567 ซึ่งมีเพียงบรษิัทเป็นผูย้ื่นซองประมลูงานกับเทศบาลนครลาํปางเพียงรายเดียวเท่านัน้ โดยโครงการดงักล่าวเป็นงาน

ต่อเน่ืองจากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปางขา้งตน้ โดยมีพืน้ท่ีปฏิบัติงานต่อเน่ืองอยู่ในบริเวณ

เดียวกนั จึงน่าจะเกิดการส่งเสริมกนัทางธุรกิจ (Synergy) และ ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หากให ้
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CEC เป็นผู้ดาํเนินการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทดว้ย บริษัทจึงไดส้อบถามไปยัง CEC ให้เสนอบริการเป็นผู้รับจ้างช่วง 

เน่ืองจาก CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงของบริษัทในโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปางอยู่แลว้ ซึ่งจาก

ราคาท่ี CEC เสนอมาบริษัทยงัมีกาํไรจากโครงการดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจ บริษัทจึงไดจ้ดัจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วง

ในการดาํเนินโครงการดงักล่าว ในการเขา้ทาํรายการโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปางนี ้บรษิัทเห็นว่า

เป็นการดาํเนินการตามธุรกิจปกตขิองบรษิัท ในขณะท่ีบรษิัทยงัมีกาํไรจากการทาํงานดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจจากราคา

ท่ี CEC เสนอมา บริษัทจึงไดท้าํสญัญาว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงดาํเนินโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล

นครลาํปาง 

 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทไดล้งนามในสญัญากบัเทศบาลนครลาํปางแลว้ ไดร้บัแจง้จากเทศบาลนครลาํปางว่า

เทศบาลนครลาํปางไดม้ีการจดัทาํบันทึกขอ้ตกลงกับเทศบาลเมืองเขลางคน์ครซึ่งเป็นเทศบาลในพืน้ท่ีใกลเ้คียง เพ่ือให้

เทศบาลนครลาํปางดาํเนินการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนจากเทศบาลเมืองเขลางคน์คร ณ บ่อขยะของเทศบาลนครลาํปาง 

และเทศบาลนครลาํปางไดม้อบหมายใหบ้ริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์

นครดว้ย โดยไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาใหร้วมงานกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางคน์ครเขา้ไวใ้นสญัญา

โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง บริษัทจึงไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาว่าจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้ง

ช่วง โดยไดร้วมงานกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนดงักล่าวเขา้ไวใ้นสญัญาโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ลาํปางเช่นกนั 

 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคณุธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ซึง่เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจของบรษิัท เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจใน 

CEC เช่นกนั และมีคณุทวีศกัดิ์ นิมาพนัธ ์ซึ่งเป็นนอ้งชายของคณุเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์ซึ่งเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจในบริษัท 

เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจใน CEC รวมถึงมีกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท เป็นผูถื้อหุน้ใน CEC อีกดว้ย

ทาํให ้CEC เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท การว่าจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเขา้ข่ายเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียว

โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยเ์ร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) ซึ่งเมื่อคาํนวณขนาดรายการ 

พบว่ามูลค่าส่ิงตอบแทนตามสัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 

112.15 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 21.43 ลา้นบาท 

รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (รวมเรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งเมื่อรวมกบัประมาณการมลูค่างานกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบาล

เขลางคน์ครท่ีกาํจัด ณ บ่อกาํจัดขยะของเทศบาลนครลาํปางท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมของโครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลาํปาง มูลค่า 9.62 ลา้นบาทแลว้ จะมีมูลค่ารวมประมาณ 143.20 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ในการ

ประมาณการมลูค่างานกาํจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจัด ณ บ่อกาํจัดขยะของเทศบาลนคร

ลาํปางนัน้ ประมาณการโดยใชห้าค่าเฉล่ียต่อวนัของปรมิาณขยะจากเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดัไดข้องเดือนท่ีมีปรมิาณ

ขยะสงูท่ีสดุตัง้แต่เริ่มตน้ดาํเนินโครงการ จาํนวน 35.92 ตนัต่อวนั มาคณูดว้ยจาํนวนวนัตามสญัญาโครงการกาํจดัขยะมลู

ฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 1,614 วัน แลว้คูณดว้ยอัตราค่าบริการกาํจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามท่ีระบุใน

สัญญาท่ี 165.94 บาทต่อตัน รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบ

การเงินรวมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 374.43 ลา้นบาทแลว้ รายการ



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่3 

ดงักล่าวจะมีขนาดเท่ากบั รอ้ยละ 38.24 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัท ซึ่งรายการดงักล่าวขา้งตน้ มีมลูค่า

มากกว่า 20 ล้านบาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (โดย

กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเขา้ทาํรายการ จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์

นายสุรพล ศรีวีระสกุล และ นายพัฒนา สุวรรณสายะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท) จึงมีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 ท่ีจะจัดขึน้ในวันท่ี 29 มกราคม 

2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการใหส้ตัยาบนัในการเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล

นครลาํปาง และโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง 

 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2563 ยังมีมติอนุมัติการเขา้ซือ้หุน้สามัญของ CEC สัดส่วน 

รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ จากผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ลาํดบัท่ี 3-10 ตามตารางดา้นล่าง ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 

3,300 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทัง้สิน้ 23.10 ลา้นบาท โดยรายชื่อผูถื้อหุน้ของ CEC ตามรายชื่อในทะเบียนผูถื้อ

หุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 มีดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายกานต ์อภิญญาวชัรกลุ1 2,000 20.00 

2. นายทวศีกัดิ์ นิมาพนัธ์1 1,000 10.00 

3. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน์2 3,015 30.15 

4. นายกนก ศรีกนก2 1,500 15.00 

5. นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ์2 1,050 10.50 

6. นางสาวิตรี จิรพิพฒัน์2 750 7.50 

7. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ2 350 3.50 

8. นายพิชย สวุรรณสายะ2 210 2.10 

9. นายปรีชา เลาหเจรญิยศ3 75 0.75 

10. นายวิทยา เลาหเจรญิยศ3 50 0.50 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผูถ้ือหุน้ตั้งตน้ของ CEC และไม่ประสงคจ์ะขายหุน้ให้แก่บริษัทในครั้งนี ้ทั้งนี ้นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็น

นอ้งชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพันธ์ และ นายกานต ์อภิญญาวัชรกุล เป็นหลานชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพันธ์ โดยนาย

เฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2/ ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขายหุน้ใหแ้ก่บริษัท และเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทโดย:  

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 3 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 29.17 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท  

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 4 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 14.98 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 5 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 10.00 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 6 เป็นคู่สมรสของผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 4 และเป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 8.49 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษทั 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 7 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 3.50 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 8 เป็นบตุรชายของ นายพฒันา สวุรรณสายะ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 2.19 ของ 

  ทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

3/ ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขายหุน้ใหแ้ก่บริษัท โดยผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 9 และ 10 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 0.82 และ รอ้ยละ 1.39 ของ

ทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่4 

ทัง้นี ้การเขา้ซือ้หุน้สามญัของ CEC สดัส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ถือเป็นรายการไดม้า

ซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ี

เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและ

การปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยรายการดงักล่าวมีขนาด

รายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 8.02 โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบรษิัทท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ และงบการเงิน

ภายในของ CEC ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ทัง้นี ้บรษิัทไม่มีรายการไดม้าซึง่สินทรพัยอ่ื์นๆ ในชว่ง 6 เดือนท่ีผ่านมา 

ดงันัน้ รายการไดม้าซึง่สินทรพัยจ์ึงมีขนาดของรายการรวมทัง้สิน้ รอ้ยละ 8.02 ซึง่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 จึงไมถื่อเป็น

รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั บรษิัทจงึสามารถเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาด

หลกัทรพัย ์และไม่ตอ้งขออนมุตักิารเขา้ทาํรายการจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัแต่อยา่งใด  

 

อย่างไรก็ตาม จากตารางขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ของ CEC ลาํดับท่ี 3-8 ในตารางขา้งตน้ เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ

บริษัท การเขา้ซือ้หุน้จากบุคคลดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่ง

มูลค่าหุน้ของ CEC ท่ีบริษัทจะซือ้จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทขา้งตน้ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 22.69 ลา้นบาท โดยมี

สดัส่วนการถือหุน้ของบคุคลดงักล่าวขา้งตน้รวมกนั เท่ากบั รอ้ยละ 68.75 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC 

 

ซึ่งเมื่อคาํนวณขนาดรายการตามมูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 42.91 ลา้น

บาท เมื่อคาํนวณตามสดัส่วนของหุน้ท่ีบรษิัทจะซือ้จากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัขา้งตน้ ท่ี รอ้ยละ 68.75 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้

ของ CEC จะมีมลูค่าเท่ากับ 29.50 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทตามงบการเงิน

รวมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบัญชีแลว้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 374.43 ลา้นบาท รายการดังกล่าวมี

ขนาดเท่ากบัรอ้ยละ 7.88 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัท และเมื่อรวมกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนๆ ในช่วง 6 

เดือนท่ีผ่านมาอนัไดแ้ก่การเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในโครงการเก็บขนและโครงการกาํจดัขยะมลูฝอย

ในเขตเทศบาลนครลาํปางตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวข้า้งตน้ ซึ่งมีมลูค่าตามสญัญารวม เท่ากบั 143.20 ลา้นบาท (โครงการ

เก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 112.15 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และ โครงการกาํจดัขยะมลู

ฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 21.43 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และประมาณการมลูค่างานกาํจดัขยะมลูฝอย

ชุมชนใหก้ับเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะของเทศบาลนครลาํปางท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมของโครงการกาํจัด

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง มูลค่า 9.62 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

เท่ากบั รอ้ยละ 38.24 ทาํใหร้ายการท่ีเก่ียวโยงกนัในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมามีมลูค่าของรายการรวมทัง้สิน้ 172.70 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมเท่ากบั รอ้ยละ 46.12 ซึ่งรายการดงักล่าวขา้งตน้ มีมลูค่ามากกว่า 20 ลา้นบาท 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งขออนุมตัิการเขา้ทาํรายการจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเขา้ทาํ

รายการต่อตลาดหลักทรัพย ์และขออนุมัติการเขา้ทาํรายการต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท

จะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ

หรือผูร้บัมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสีย ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษิัทจึงไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเขา้

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว  

  



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่5 

บริษัทจึงไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท บียอนดแ์อดไวเซอร ์จาํกัด (“ท่ีปรกึษาทางการเงิน”) เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ 

เพ่ือแสดงความเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินไดพิ้จารณาถึง

เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ทาํรายการ และพิจารณาความเหมาะสมของราคาไดม้าโดยใชข้อ้มลูท่ีเผยแพร่ต่อ

สาธารณะทั่วไป เช่น แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และงบการเงินของบริษัท และ CEC เป็นตน้ รวมทัง้

ขอ้มลูและเอกสารท่ีไดร้บัจากบริษัท เช่น รายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ประมาณการทางการเงิน สมมติฐานในการ

จดัทาํประมาณการทางการเงิน และขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

การใหค้วามเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีว่าขอ้มูล สมมติฐาน และเอกสารท่ีไดร้บัเป็น

ขอ้มลูท่ีมีความเชื่อถือได ้ครบถว้นและถูกตอ้งตามความเป็นจริง และไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขภายหลงัจากท่ีท่ี

ปรกึษาทางการเงินไดร้บั ดงันัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจึงไม่สามารถรบัรองหรือรบัประกันความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์

ของขอ้มลูท่ีไดร้บัจากบริษัท บริษัทย่อย และผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินไดพิ้จารณาสภาวะเศรษฐกิจและ

ขอ้มูลท่ีสามารถรบัรูไ้ด ้ณ ขณะทาํการศึกษา ดังนั้น หากปัจจัยดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ อาจทาํให้

ความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินในครัง้นีอ้นัรวมถึงราคาหุน้ท่ีเหมาะสมเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

 

โดยในการประเมินความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการว่าจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการ

ดาํเนินโครงการนัน้ เน่ืองจากลกัษณะงานดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิารนอ้ยราย และมีลกัษณะเป็นการใหบ้รกิารเฉพาะ

กิจ อีกทัง้การใหบ้รกิารในแต่ละพืน้ท่ียงัมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก โดยมีปัจจยัทัง้ในดา้นความหนาแน่นของจาํนวน

ประชากรและขนาดของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงขอ้กาํหนดของหน่วยงานภาครฐัในพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาใน

การใหบ้รกิารในธุรกิจดงักล่าวแตกต่างกนัไป ดงันัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ด ้ท่ีปรกึษาทางการเงิน

จึงพิจารณาจากอตัรากาํไรท่ีบริษัทไดร้บัจากโครงการดงักล่าวเปรียบเทียบกับอตัรากาํไรเฉล่ียของธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งท่ี

บริษัทประมูลไดใ้นช่วงปี 2562-2563 โดยอัตรากาํไรท่ีไดจ้ากโครงการอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจท่ีรอ้ยละ 8.82 และ รอ้ยละ 

12.00 สาํหรบัโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขต

เทศบาลนครลาํปาง ตามลาํดับ โดยอัตรากาํไรดังกล่าวขา้งตน้เป็นอัตรากาํไรท่ีสงูกว่าอตัรากาํไรเฉล่ียของงานรบัเหมา

ก่อสรา้งท่ีบริษัทประมูลไดใ้นช่วงปี 2562-2563 ท่ี รอ้ยละ 7.12 นอกจากนี ้หากเปรียบเทียบกับการท่ีบริษัทจะดาํเนิน

โครงการดว้ยตนเองโดยอา้งอิงจากใบสรุปปริมาณงาน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็นการประมาณการค่าใชจ้่าย

ในการดาํเนินงานท่ีจะเกิดขึน้จากการดาํเนินการโครงการดว้ยตนเอง เช่น ค่าแรงงาน เงินเดือนของบุคลากร ค่าวัสดุ

อุปกรณต์่างๆ ค่าขนส่ง ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ตามปริมาณงานในหัวขอ้ต่างๆ ท่ีเจา้ของ

โครงการกาํหนดไว้ ประกอบการประมูลงานโครงการข้างตน้ทั้ง 2 โครงการแลว้ พบว่ามีอัตรากาํไรตลอดระยะเวลา

โครงการอยู่ท่ี รอ้ยละ 4.91  และ รอ้ยละ 4.72 สาํหรบัโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ 

โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง ตามลาํดบั ดงันัน้ การว่าจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการ

ดาํเนินโครงการนัน้ จะทาํใหบ้รษิัทไดร้บัผลตอบแทนท่ีสงูกว่าการดาํเนินการดว้ยตนเองอีกดว้ย 

  

สาํหรบัการประเมินหามลูค่าหุน้ท่ีเหมาะสมของ CEC ท่ีปรกึษาทางการเงินพิจารณาราคาหุน้ตามวิธีการประเมนิ 

4 วิธี ไดแ้ก่ 1). วิธีมลูค่าตามบญัชี 2). วิธีปรบัมลูค่าตามบญัชี 3). วิธีเปรียบเทียบกบักิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ 

4). วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยวิธีท่ีเหมาะสมท่ีนาํมาใชป้ระเมินมลูค่าหุน้ของ CEC ในครัง้นีไ้ดแ้กว่ิธีมลูคา่

ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยราคาหุน้ท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 3,489.08 ถึง 3,738.91 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่6 

กับราคาไดม้าท่ี 3,300 บาทต่อหุน้แลว้ จะเห็นว่าราคาหุน้ท่ีประเมินดว้ยวิธีขา้งตน้สงูกว่า (ตํ่ากว่า) ราคาไดม้าอยู่ 189.08 

ถึง  438.91 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.73 ถึง รอ้ยละ 13.30   

สาํหรบัขอ้ดีและขอ้ดอ้ยจากการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้สามารถสรุปไดด้งันี ้

 

รายการการเข้าทาํสัญญาว่าจ้าง CEC 

 

1. ข้อดีของการเข้าทาํรายการ  

1) สามารถควบคมุอตัราผลตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจไดต้ลอดระยะเวลาโครงการ 

2) ลดความเส่ียงจากการดาํเนินงานโครงการลงได ้

3) ลดภาระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ายท่ีจะเกิดจากการตอ้งลงทนุในสินทรพัยท่ี์จาํเป็นต่อการดาํเนินโครงการ

ดว้ยตนเอง 

4) สามารถดาํเนินการไดต้ามกาํหนดเวลาตามสญัญาและขอ้กาํหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ในสญัญาจา้ง 

5) ประหยดัทรพัยากรท่ีจะใชใ้นการพฒันาบคุลากรดา้นการจดัการขยะมลูฝอย 

2. ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ  

1) บรษิัทอาจไดร้บัอตัราผลตอบแทนท่ีสงูกว่าหากดาํเนินโครงการดว้ยตนเอง 

2) เสียโอกาสในการทดลองพฒันาทีมงานในธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยชมุชน 

3) มีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูร้บัจา้งช่วง 

3. ข้อดีของการเข้าทาํรายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

- ไม่ม ีเน่ืองจากเป็นการทาํรายการเฉพาะกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเท่านัน้ - 

4. ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับบุคคลภายนอก 

1) มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 

 

(สามารถศกึษารายละเอียดของขอ้ดีและขอ้ดอ้ยต่างๆ เพิ่มเติมไดใ้น ขอ้ “4.2. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการต่อ

บริษัท” และ ขอ้ “4.3. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยระหว่างการเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเทียบกบัการเขา้ทาํรายการกบั

บคุคลภายนอก”)  

 

ผลกระทบจากการทีท่ีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันและไม่ให้สัตยาบัน 

 

กรณีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน 

หากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 มีมติอนุมัติให้สัตยาบันในการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ 

หมายความว่า ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการท่ีบรษิัทเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินโครงการเก็บขน

ขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่7 

กรณีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบัน 

หากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 มีมติไม่อนุมัติให้สัตยาบันในการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ 

หมายความว่า ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีบรษิัทเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินโครงการเก็บ

ขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง  

โดยบริษัทจะตอ้งยกเลิกรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกล่าวในทันที ซึ่งอาจส่งผลต่อการดาํเนินการโครงการขา้งตน้ได ้โดย

บรษิัทอาจมีภาระค่าปรบัจากผูว้่าจา้งของโครงการ หรืออาจถกูบอกเลิกสญัญาได ้รวมไปถึงจะมีประวตัิในการดาํเนินงานท่ี

ไม่ดีกับหน่วยงานของภาครฐั ซึ่งจะส่งผลต่อการเขา้ประมลูงานอ่ืนๆ ของบริษัทในอนาคตอีกดว้ย นอกจากนี ้หากบริษัท

ยกเลิกรายการดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีท่ีบรษิัทรบัผิดชอบอยู่ได ้ซึ่งจะส่งผลต่อสขุอนามยั

ของประชาชนในพืน้ท่ีดงักล่าวไดอี้กดว้ย  

 

ในการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิหรือไม่อนมุตัิใหส้ตัยาบนัในครัง้นี ้กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

อนุมัติรายการดังกล่าว ยังต้องมีความรับผิดในการเข้าทาํรายการครั้งนี ้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงันี ้ 

 หมวดท่ี 3/1 การบรหิารกิจการของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและ 

ผูบ้รหิาร มาตรา 89/7 – 89/24 

 หมวดท่ี 12 บทกาํหนดโทษ มาตรา 281/1 – 281/10 และ มาตรา 317 

 

จากเหตุผลต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าผูถื้อหุน้ควรอนุมตัใิหส้ตัยาบนัในการ

เขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงดาํเนินโครงการในครัง้นี ้

 

ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มลู

และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินไดน้าํเสนอ อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจอนุมตัิหรือไม่อนมุตัิ

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

 

รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ CEC 

 

1. ข้อดีของการเข้าทาํรายการ  

1) ช่วยลดความเส่ียงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

2) เป็นการลงทนุในกิจการท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดี 

3) ช่วยเพ่ิมความพรอ้มในการดาํเนินธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยไดท้นัที 

4) ช่วยใหบ้ริษัทสามารถเพ่ิมโอกาสทางธรุกิจไดโ้ดยไม่มีภาระหนีสิ้นและดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการลงทนุ

ในธุรกิจใหม่ 

2. ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการ 

1) กระแสเงินสดของบรษิัทลดลง 

2) ความเส่ียงจากการบนัทึกการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของ CEC ในงบการเงินรวมของบรษิัท  
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3) เพ่ิมภาระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ายใหก้บับรษิัท (ในกรณีท่ีมีการกูย้ืมเงินมาชาํระค่าหุน้ CEC)  

3. ข้อดีของการเข้าทาํรายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

1) ไดม้าซึ่งหุน้ของ CEC ในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาท่ีเหมาะสม 

2) เจรจาต่อรองใหไ้ดเ้งื่อนไขในการเขา้ทาํรายการท่ีดี  

3) ติดตามหาผูร้บัผิดชอบไดใ้นกรณีท่ีมีปัญหาในภายหลงั 

4. ข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับ

บุคคลภายนอก 

1)  มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้

 

(สามารถศกึษารายละเอียดของขอ้ดีและขอ้ดอ้ยต่างๆ เพิ่มเติมไดใ้น ขอ้ “5.2. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเขา้ทาํรายการต่อ

บริษัท” และ ขอ้ “5.3. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยระหว่างการเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเทียบกบัการเขา้ทาํรายการกบั

บคุคลภายนอก”)  

 

จากเหตผุลต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเขา้ซือ้หุน้สามญั

ของ CEC ในครัง้นี ้ 

 

ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มลู

และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินไดน้าํเสนอ อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจอนุมตัิหรือไม่อนมุตัิ

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั  

 

ประเด็นต่างๆ ในการใหค้วามเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้สามารถสรุปได้

ดงันี ้
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1. ลักษณะและรายละเอียดของการเข้าทาํสัญญาว่าจ้าง CEC 

 

1.1. วัตถุประสงคแ์ละทีม่าของการทาํรายการ 

 

เน่ืองดว้ยในเดือนธันวาคม ปี 2562 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ไดร้บัการ

คัดเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นผูด้าํเนินโครงการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง เป็นระยะเวลา 57 

เดือน เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทไดท้าํการโอนธุรกิจจดัการขยะมลู

ฝอยชุมชนออกไปใหแ้ก่ บรษิัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จาํกัด (“CEC”) รวมถึงไดจ้าํหน่ายสินทรพัยท่ี์จาํเป็นใน

การดาํเนินธุรกิจดงักล่าว เช่น รถขนขยะ เป็นตน้ ออกไปใหแ้ก่ CEC และกิจการรว่มคา้ เชียงใหมร่มิดอย-ซีอารซ์ี เอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว (“กิจการร่วมค้า CRD-CEC”) ตั้งแต่เมื่อมีการจัดแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย“์) แลว้ หากบรษิัทตอ้งลงทนุรถขนขยะใหม่ รวมถึงพฒันาทีมงานขึน้มาใหม่

จะไม่คุม้ค่าการลงทุน บริษัทจึงไดด้าํเนินการเปิดประมลูเป็นการทั่วไปเพ่ือจดัหาผูร้บัจา้งช่วง ซึ่งเมื่อครบกาํหนดเวลา มี

เพียง CEC ท่ียื่นซองเขา้รว่มประมลูเพียงรายเดยีว ทัง้นี ้CEC ผ่านเกณฑค์ณุสมบตัิท่ีกาํหนด คือ มีรถเพ่ือใชเ้ก็บขนขยะมลู

ฝอย พรอ้มพนกังานขบัรถและพนกังานจดัเก็บขยะ 

 

เน่ืองจากลกัษณะงานดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิารนอ้ยราย และมีลกัษณะเป็นการใหบ้รกิารเฉพาะกิจ อีกทัง้

การใหบ้ริการในแต่ละพืน้ท่ียงัมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก โดยมีปัจจยัทัง้ในดา้นความหนาแน่นของจาํนวนประชากร

และขนาดของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกาํหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ีนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในการ

ใหบ้ริการในธุรกิจดงักล่าวแตกต่างกนัไป ดงันัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ด ้บริษัทจึงพิจารณาจาก

การท่ีบริษัทยงัมีกาํไรจากการทาํงานดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับความเส่ียงและความรบัผิดชอบ

ตามเงื่อนไขในสญัญาว่าจา้งของบรษิัทท่ีลดลง บรษิัทจงึไดจ้ดัจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินโครงการดงักล่าว  

 

ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2563 บริษัทไดร้บัการคดัเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นผูด้าํเนินโครงการกาํจดั

ขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง เป็นระยะเวลา 53 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 

2567 ซึ่งมีเพียงบรษิัทเป็นผูย้ื่นซองประมลูงานกับเทศบาลนครลาํปางเพียงรายเดียวเท่านัน้ โดยโครงการดงักล่าวเป็นงาน

ต่อเน่ืองจากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปางขา้งตน้ โดยมีพืน้ท่ีปฏิบัติงานต่อเน่ืองอยู่ในบริเวณ

เดียวกนั จึงน่าจะเกิดการส่งเสริมกนัทางธุรกิจ (Synergy) และ ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หากให ้

CEC เป็นผูด้าํเนินการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรษิัทดว้ย บรษิัทจึงไดส้อบถามไปยงั CEC ใหเ้สนอบรกิารเป็นผูร้บัจา้งช่วง ซึ่งจาก

ราคาท่ี CEC เสนอมาบริษัทยงัมีกาํไรจากโครงการดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจ บริษัทจึงไดจ้ดัจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วง

ในการดาํเนินโครงการดงักล่าว ในการเขา้ทาํรายการโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปางนี ้บรษิัทเห็นว่า

เป็นการดาํเนินการตามธุรกิจปกตขิองบรษิัท ในขณะท่ีบรษิัทยงัมีกาํไรจากการทาํงานดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจจากราคา

ท่ี CEC เสนอมา บริษัทจึงไดท้าํสัญญาว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงเป็นผูด้าํเนินโครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลาํปาง 

 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทไดล้งนามในสญัญากบัเทศบาลนครลาํปางแลว้ ไดร้บัแจง้จากเทศบาลนครลาํปางว่า

เทศบาลนครลาํปางไดม้ีการจดัทาํบันทึกขอ้ตกลงกับเทศบาลเมืองเขลางคน์ครซึ่งเป็นเทศบาลในพืน้ท่ีใกลเ้คียง เพ่ือให้
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เทศบาลนครลาํปางดาํเนินการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนจากเทศบาลเมืองเขลางคน์คร ณ บ่อขยะของเทศบาลนครลาํปาง 

และเทศบาลนครลาํปางไดม้อบหมายใหบ้ริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์

นครดว้ย โดยไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาใหร้วมงานกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางคน์ครเขา้ไวใ้นสญัญา

โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง บริษัทจึงไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาว่าจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้ง

ช่วง โดยไดร้วมงานกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนดงักล่าวเขา้ไวใ้นสญัญาโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ลาํปางเช่นกนั  

 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคณุธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ซึ่งเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจของบรษิัท เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจใน 

CEC เช่นกนั และมีคณุทวีศกัดิ์ นิมาพนัธ ์ซึ่งเป็นนอ้งชายของคณุเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์ซึ่งเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจในบริษัท 

เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจใน CEC รวมถึงมีกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท เป็นผูถื้อหุน้ใน CEC อีกดว้ย 

(สามารถศึกษารายละเอียด ไดใ้น “ขอ้ 1.5 บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษัท”) ทาํให ้CEC เป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิทั การว่าจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยเ์ร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) ซึ่งเมื่อคาํนวณขนาดรายการ พบว่ามลูค่าส่ิงตอบ

แทนตามสัญญาว่าจา้ง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 112.15 ลา้นบาท รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 21.43 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

(รวมเรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งเมื่อรวมกบัประมาณการมลูค่างานกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดั 

ณ บ่อกาํจัดขยะของเทศบาลนครลาํปางท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมของโครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง 

มลูค่า 9.62 ลา้นบาทแลว้ จะมีมลูค่ารวมประมาณ 143.20 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  (ในการประมาณการมลูค่างาน

กาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะของเทศบาลนครลาํปางนัน้ ประมาณการโดย

ใชห้าค่าเฉล่ียต่อวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจัดไดข้องเดือนท่ีมีปริมาณขยะสูงท่ีสุดตัง้แต่เริ่มตน้

ดาํเนินโครงการ จาํนวน 35.92 ตนัต่อวนั มาคูณดว้ยจาํนวนวนัตามสญัญาโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนคร

ลาํปาง จาํนวน 1,614 วนั แลว้คูณดว้ยอตัราค่าบริการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนตามท่ีระบุในสญัญาท่ี 165.94 บาทต่อตนั 

รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมท่ีสอบทานโดยผูส้อบ

บญัชีแลว้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 374.43 ลา้นบาทแลว้ รายการดงักล่าวจะมีขนาดเท่ากับ รอ้ยละ 

38.24 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวขา้งตน้ มีมูลค่ามากกว่า 20 ลา้นบาท ท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 7/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํ

รายการ จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์นายสรุพล ศรีวีระสกุล และ นายพฒันา 

สวุรรณสายะ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท) จึงมีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 ท่ีจะจดัขึน้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการใหส้ตัยาบนัในการเขา้ทาํ

สัญญาว่าจา้ง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง และโครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลาํปาง  
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1.2. วัน เดือน ปี ทีจ่ะทาํรายการ 

 

บริษัทไดท้าํสญัญาว่าจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินการโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนในเขต

เทศบาลนครลาํปาง เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 และ เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุายน 2563 บรษิัทไดท้าํสญัญาว่าจา้งให ้CEC เป็น

ผู้รับจ้างช่วงในการดาํเนินการโครงการกาํจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง ซึ่งการเขา้ทาํสัญญาทั้ง 2 

โครงการขา้งตน้นีน้บัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 ท่ีจัดขึน้ ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (โดยกรรมการท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการ จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์นายสรุพล ศรีวีระ

สกุล และ นายพฒันา สวุรรณสายะ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท) จึงไดม้ี

มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ท่ีจะจดัขึน้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การใหส้ตัยาบนัในการเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง และโครงการ

กาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง  

 

1.3. ประเภทและขนาดของรายการ 

 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม ประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภท

ธุรกิจปกติ ซึ่งเมื่อคาํนวณขนาดรายการ พบว่ามลูค่าส่ิงตอบแทนตามสญัญาว่าจา้ง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมลูฝอย

ในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 112.15 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล

นครลาํปาง จาํนวน 21.43 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (รวมเรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งเมื่อรวมกับประมาณการมลูค่างาน

กาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะของเทศบาลนครลาํปางท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมของ

โครงการกาํจัดขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง มูลค่า 9.62 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม แลว้ จะมีมูลค่ารวม

ประมาณ 143.20 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม (ในการประมาณการมลูค่างานกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้ับเทศบาลเข

ลางคน์ครท่ีกาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะของเทศบาลนครลาํปางนัน้ ประมาณการโดยใชห้าค่าเฉล่ียต่อวนัของปริมาณขยะจาก

เทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดัไดข้องเดือนท่ีมีปริมาณขยะสงูท่ีสดุตัง้แต่เริ่มตน้ดาํเนินโครงการ จาํนวน 35.92 ตนัต่อวนั มา

คณูดว้ยจาํนวนวนัตามสญัญาโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 1,614 วนั แลว้คณูดว้ยอตัรา

ค่าบริการกาํจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามท่ีระบุในสัญญาท่ี 165.94 บาทต่อตัน รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  เมื่อเปรียบเทียบกับ

มลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทตามงบการเงนิรวมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซึ่งมี

มูลค่าเท่ากับ 374.43 ลา้นบาท รายการดังกล่าวจึงมีขนาดเท่ากับรอ้ยละ 38.24 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของ

บริษัท ซึ่งมีมลูค่ารายการมากกว่า 20 ลา้นบาท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 12/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวนัท่ี 12 

พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ท่ีจะจดัขึน้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 

เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการใหส้ตัยาบนัในการเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนคร

ลาํปาง และโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง  
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สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิทั ณ สิน้วนัท่ี 30 กนัยายน 25631 = 374.43 ลา้นบาท 

   

เกณฑส์ูงสุดทีใ่ช้ในการพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั:   

มลูค่ามากกวา่  = 20.00 ลา้นบาท 

หรือ ขนาดรายการมากกวา่ รอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มตีวัตน

สทุธิของบรษิัท 
= 

รอ้ยละ 3.00 x 374.43 ลา้นบาท = 

11.23 ลา้นบาท 

ดังน้ัน เกณฑส์ูงสุดทีใ่ช้ในการพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั =  20.00 ล้านบาท 

   

ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัในการทาํสัญญาว่าจ้าง CEC:   

มลูค่าของสญัญาโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง = 112.15 ลา้นบาท 

มลูค่าของสญัญาโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง = 21.43 ลา้นบาท 

ประมาณการมลูคา่งานกาํจดัขยะมลูฝอยจากเทศบาลเขลางคน์ครท่ี

กาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะของเทศบาลนครลาํปาง2 
= 9.62 ลา้นบาท 

มูลค่าสัญญารวมทัง้ 2 สัญญา = 143.20 ล้านบาท 

หรือ คิดเป็น = 
143.20 = รอ้ยละ 38.24 

374.43  

หมายเหต:ุ 1/ สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ คาํนวณจาก สินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน หนีส้ิน และส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 

2/ ในการประมาณการมูลค่างานกาํจัดขยะมูลฝอยชุมชนใหก้ับเทศบาลเขลางคน์ครที่กาํจัด ณ บ่อกาํจัดขยะของเทศบาลนคร

ลาํปางนัน้ ประมาณการโดยใชห้าค่าเฉลี่ยต่อวนัของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางคน์ครที่กาํจดัไดข้องเดือนที่มีปริมาณขยะสูง

ที่สุดตัง้แต่เร่ิมตน้ดาํเนินโครงการ จาํนวน 35.92 ตนัต่อวนั มาคูณดว้ยจาํนวนวนัตามสญัญาโครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 1,614 วนั แลว้คูณดว้ยอตัราค่าบริการกาํจัดขยะมูลฝอยชมุชนตามที่ระบใุนสญัญาที่ 165.94 บาท

ต่อตนั รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

1.4. เกณฑท์ีใ่ช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 

มลูค่าส่ิงตอบแทนพิจารณาจากมลูค่าท่ีระบใุนสญัญาว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงในโครงการเก็บขนขยะมลู

ฝอย และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง ตลอดช่วงอายขุองสญัญา ซึ่งเท่ากบั 57 เดือน (เริ่มตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2567) และ 53 เดือน (เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 

2567) ตามลาํดบั โดยอา้งอิงจากราคาต่อนํา้หนกัของขยะมลูฝอยตามสญัญาว่าจา้ง และ ปรมิาณขยะมลูฝอยสงูสดุต่อวนั

ตามสญัญาว่าจา้ง ซึ่งสญัญาว่าจา้งเก็บขนและสญัญาว่าจา้งกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง มีมลูค่า

รวมตลอดอายสุญัญา เท่ากับ 112.15 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และ 21.43 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามลาํดบั 

ซึ่งเมื่อรวมกับประมาณการมูลค่างานกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนใหก้ับเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจัด ณ บ่อกาํจัดขยะของ

เทศบาลนครลาํปางท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเตมิของโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง มลูค่า 9.62 ลา้นบาท รวม

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ในการประมาณการมลูค่างานกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะ

ของเทศบาลนครลาํปางนัน้ ประมาณการโดยใชห้าค่าเฉล่ียต่อวนัของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดัไดข้อง

เดือนท่ีมีปริมาณขยะสูงท่ีสุดตัง้แต่เริ่มตน้ดาํเนินโครงการ จาํนวน 35.92 ตันต่อวัน มาคูณดว้ยจาํนวนวันตามสัญญา



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่13 

โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 1,614 วัน แลว้คูณดว้ยอัตราค่าบริการกาํจดัขยะมูลฝอย

ชุมชนตามท่ีระบุในสัญญาท่ี 165.94 บาทต่อตัน รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จะมีมูลค่ารวมเป็นมูลค่าสัญญาทั้งหมด เท่ากับ 

143.20 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  

 

1.5. บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัท 

 

ผูว้่าจา้ง: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จาํกดั (มหาชน) (‘บรษิัท”) 

ผูร้บัจา้ง: บรษิัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จาํกดั (“CEC”) 

ความสมัพนัธ:์ ผูถื้อหุน้ของ CEC เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดย

มีรายละเอียดของผูถื้อหุน้ของ CEC และความเก่ียวขอ้งระหวา่งผู้

ถือหุน้ของ CEC กบับรษิัท ดงัต่อไปนี ้

 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของ CEC ตามรายชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 มีดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายกานต ์อภิญญาวชัรกลุ1 2,000 20.00 

2. นายทวศีกัดิ์ นิมาพนัธ์1 1,000 10.00 

3. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน์2 3,015 30.15 

4. นายกนก ศรีกนก2 1,500 15.00 

5. นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ์2 1,050 10.50 

6. นางสาวิตรี จิรพิพฒัน์2 750 7.50 

7. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ2 350 3.50 

8. นายพิชย สวุรรณสายะ2 210 2.10 

9. นายปรีชา เลาหเจรญิยศ3 75 0.75 

10. นายวิทยา เลาหเจรญิยศ3 50 0.50 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผูถ้ือหุน้ตั้งตน้ของ CEC และไม่ประสงคจ์ะขายหุน้ให้แก่บริษัทในครั้งนี ้ทั้งนี ้นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็น

นอ้งชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพันธ์ และ นายกานต ์อภิญญาวัชรกุล เป็นหลานชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพันธ์ โดยนาย

เฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2/ เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทโดย:  

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 3 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 29.17 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท  

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 4 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 14.98 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 5 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 10.00 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 6 เป็นคู่สมรสของผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 4 และเป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 8.49 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษทั 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 7 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 3.50 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 8 เป็นบตุรชายของ นายพฒันา สวุรรณสายะ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 2.19 ของ 

  ทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

3/ ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 9 และ 10 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัสว่น รอ้ยละ 0.82 และ รอ้ยละ 1.39 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท ตามลาํดบั 
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1.6. คู่สัญญาและเงือ่นไขสาํคัญของสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

เน่ืองจากบริษัทไดร้บัคดัเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นผูด้าํเนินการโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนใน

เขตเทศบาลนครลาํปาง อีกทัง้ยงัไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นผูด้าํเนินการโครงการกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ลาํปาง โดย CEC ไดร้ับคัดเลือกจากบริษัทให้เป็นผูร้ับจ้างช่วงในการดาํเนินการโครงการทั้ง 2 โครงการข้างตน้ โดย

สามารถสรุปรายละเอียดสาํคญัของสญัญาของแต่ละโครงการระหว่างบรษิัทและ CEC ไดด้งันี ้

 

1) สญัญาจา้งเหมาเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง 

ผูว้่าจา้ง: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จาํกดั (มหาชน) 

ผูร้บัจา้ง: บรษิัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จาํกดั 

วนัท่ีของสญัญา: 27 ธันวาคม 2562 และบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2563  

ลกัษณะการว่าจา้ง: ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรบัจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ในเขต

เทศบาลนครลาํปาง 

ค่าจา้ง และการจ่ายเงิน: กําหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราต่อตันตามสัญญาจ้าง โดยให้พิจารณา

ปริมาณนํ้าหนักมูลฝอยท่ีใช้ในการคาํนวณสูงสุดไม่เกิน 85 ตันต่อวัน หาก

นํา้หนกัมลูฝอยท่ีผูร้บัจา้งดาํเนินการเก็บขนในวนัใดเกินกว่า 85 ตนั ผูว้่าจา้งจะ

คิดนํา้หนกัมลูฝอยใหเ้พียง 85 ตนั กรณีนํา้หนกัมลูฝอยวนัใดไม่ถึง 85 ตนั ผูว้่า

จา้งจะคิดนํา้หนกัมลูฝอยตามท่ีเก็บขนจรงิ 

ผู้ว่าจ้างตกลงท่ีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจา้งเป็นรายเดือน เมื่อไดร้บัเงิน

ค่าจา้งจากเทศบาลนครลาํปางในแต่ละเดือน และผูว้่าจา้งตกลงจะจ่ายเงิน

ค่าจา้งดังกล่าวใหแ้ก่ผูร้บัจา้งภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีไดร้บัเงินจากเทศบาล

นครลาํปาง 

อน่ึง ผูว้่าจา้งมีสิทธิหักเงินใดๆ ท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูว้่าจา้งออกจาก

เงินค่าจา้งท่ีผูว้่าจา้งจะตอ้งชาํระใหแ้กผู่ร้บัจา้งในแต่ละเดือนได ้โดยผูร้บัจา้งจะ

ไม่โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิน้ 

กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 

และสิทธิของผูว้่าจา้งใน

การบอกเลิกสญัญา: 

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทาํงานตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 และจะต้องทาํงานให้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยกาํหนดสิน้สุดสัญญาใน

วันท่ี 30 กันยายน 2567 ถ้าผู้รับจ้างมิไดล้งมือทาํภายในกาํหนดระยะเวลา 

หรือไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา หรือมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่าผูร้บั

จ้างไม่สามารถทาํงานให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลา หรือผู้รบัจ้างทาํผิด

สัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้

ลม้ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคาํสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

หรือผูค้วบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรกึษา ซึ่งไดร้บัมอบอาํนาจจากผูว้่าจา้ง ผูว้่า

จา้งมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญา และมีสิทธิจา้งผูร้บัจา้งรายใหม่เขา้ทาํงานของผู้

รบัจา้งใหล้ลุ่วงไปไดด้ว้ย โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายแทนผูว้่าจา้งทัง้สิน้ 

เมื่ อครบกําหนดรอบ 1 ปีของการปฏิบัติ งาน ผู้ว่ าจ้างมี สิท ธิแต่ งตั้ง

คณะกรรมการหรือผูแ้ทนของผูว้่าจา้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญา
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ของผูร้บัจา้ง หากผลการปฏิบตัิงานตามสญัญาของผูร้บัจา้งไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ หรือการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้งไม่บรรลวุตัถปุระสงคต์ามเจตนารมณ์

ของผูว้่าจา้ง หรือไม่ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณต์ามสัญญา ผูว้่าจา้งมีสิทธิ์ท่ีจะ

บอกเลิกสัญญาในระยะเวลาใดตามท่ีเห็นสมควรได ้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์

เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชนใ์ดๆ จากผูว้่าจา้งทัง้สิน้ 

หลักประกันการปฏิบัติ

ตามสญัญา: 

ผูร้บัจา้งไดว้างหลกัประกันเป็นเช็คคํา้ประกันเป็นจาํนวนเงิน 5,607,500 บาท 

โดยมีอายุการคํา้ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รบัจ้างจะหลุดพ้นจากหน้าท่ีและ

ความรบัผิดตามสัญญา และหากจาํนวนเงินในหลักประกันถูกหักลดนอ้ยลง

เพราะผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชาํระค่าปรบัหรือค่าเสียหาย เน่ืองจากการปฏิบตัิผิด

สัญญาไม่ว่ากรณีใด ผู้รับจ้างจะตอ้งหาหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจาํนวน

ดงักล่าวภายใน 7 วนั 

ความรบัผิดชอบในความ

ชาํรุดบกพรอ่งของงาน

จา้ง: 

ในกรณีท่ีมีความบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้จากงานตามสัญญา ซึ่งความ

บกพรอ่งหรือเสียหายนัน้ ไม่ว่าจะเกิดจากความบกพรอ่งของผูร้บัจา้ง พนกังาน 

ลกูจา้ง คนงาน หรือตวัแทนของผูร้บัจา้งก็ด ีหรืออนัเกิดจากการใชว้สัด ุอปุกรณ ์

และสมัภาระ หรือฝีมือท่ีไม่ถกูตอ้งตามสญัญา หรือใชส่ิ้งของไม่ดี หรือทาํไวไ้ม่

เรียบรอ้ย หรือทาํไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและตามหลกั

วิชาการ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบทาํการแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยโดยไม่ชกัชา้ โดยผูว้่า

จ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการนั้นแต่ประการใด หากผู้รับจ้างบิดพลิว้ไม่

กระทาํการดงักล่าว หรือไม่ทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยภายใน 7 วนั นบัแต่

วนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้ง หรือไม่ทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ย

ภายในเวลาท่ีผูว้่าจา้งกาํหนด ใหผู้ว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะทาํการนัน้เอง หรือจา้งผูอ่ื้น

ใหท้าํงานนัน้ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในกรณีดงักล่าวทัง้สิน้ และ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งชดใชค้่าปรบัใหแ้ก่ผูว้่าจา้งในอตัราวนัละ 10,000 บาททกุครัง้ท่ี

เกิดเร่ืองดังกล่าวนับแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจากผูว้่าจา้ง จนกว่าความ

บกพร่องหรือเสียหายดงักล่าวไดร้บัการแกไ้ขถกูตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ไม่เป็น

การตดัสิทธิ์ผูว้่าจา้งท่ีจะใชสิ้ทธ์ิเลิกสญัญาแต่ประการใด 

การรายงานผล

ประจาํเดือน: 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํรายงานผลงานประจาํเดือน ซึ่งกล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน

เก็บขนขยะมูลฝอย ท่ีไดเ้กิดขึน้ในช่วงของแต่ละเดือนอย่างละเอียด และส่ง

มอบรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูว้่าจา้งเพ่ือนาํส่งใหก้ับเทศบาลนครลาํปางภายใน 

7 วัน นับแต่วันสุดทา้ยของเดือน หากปรากฏว่ารายงานผลงานประจาํเดือน

ดงักล่าวไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ผูว้่าจา้งมีสิทธิ์ท่ีจะแกไ้ขแผนงานได้

ตามท่ีเห็นสมควร และผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 

การจา้งช่วง: ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่เอางานทัง้หมดหรือบางส่วนไปจา้งช่วงอีกต่อหน่ึงโดยไม่ได้

รบัความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้งก่อน ทัง้นี ้นอกจากในกรณีท่ีสัญญา

จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ความยินยอมดงักล่าวนัน้ไม่เป็นเหตใุหผู้ร้บัจา้ง หลดุ
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พน้จากความรบัผิด หรือพนัธะหนา้ท่ีตามสญัญา และผูร้บัจา้งจะยงัคงตอ้งรบั

ผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้บัจา้งช่วงหรือของตวัแทนหรือ

ลกูจา้งรบัจา้งช่วงนัน้ทกุประการ 

การควบคุมงานของผู้

รบัจา้ง: 

ผู้รับจ้างจะตอ้งควบคุมงานท่ีไดร้ับจา้งอย่างเอาใจใส่ดว้ยประสิทธิภาพและ

ความชาํนาญ และในระหว่างทาํงานท่ีรบัจา้งจะตอ้งจัดใหม้ีผูแ้ทนซึ่งทาํงาน

เต็มเวลาเป็นผูค้วบคุมงาน ผูค้วบคุมงานดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูแ้ทนไดร้บัมอบ

อาํนาจจากผูร้บัจา้ง คาํสั่ง หรือคาํแนะนาํต่างๆ ท่ีไดแ้จง้แก่ผูแ้ทน ผูไ้ดร้บัมอบ

อาํนาจนัน้ ใหถื้อว่าเป็นคาํสั่งหรือคาํแนะนาํท่ีไดแ้จง้แก่ผูร้บัจา้ง การแต่งตัง้ผู้

ควบคุมงานจะตอ้งทาํเป็นหนังสือและตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากผูว้่าจา้ง 

การเปล่ียนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทํามิได้หากไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจา้งก่อน 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนไดร้ับมอบอาํนาจนั้น โดยแจ้งเป็น

หนงัสือไปยงัผูร้บัจา้ง และผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการเปล่ียนตวัโดยพลนั โดยไม่คิด

ราคาเพ่ิมหรืออา้งเป็นเหตเุพ่ือขยายอายสุญัญาอนัเน่ืองมาจากสาเหตนีุ ้

ความรบัผิดของผูร้บัจา้ง: ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดต่ออุปัทวเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิด

จากการปฏิบัติงานของผูร้บัจา้ง และจะตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายจากการ

กระทาํของลกูจา้งของผูร้บัจา้ง และรวมถึงการดาํเนินคดีแกต้่างหรือว่าต่างใน

กรณีท่ีผูว้่าจา้งถูกบุคคลท่ีสามเรียกรอ้งหรือฟ้องคดีอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ

หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวดว้ย 

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผูร้บัจา้งไดท้าํขึน้ แมจ้ะเกิดขึน้เพราะเหตุ

สุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง

รบัผิดชอบโดยซ่อมแซมใหค้ืนดีหรือเปล่ียนใหใ้หม่ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง

เอง ความรบัผิดของผูร้บัจา้งดงักล่าวจะสิน้สดุลงเมื่อผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงานครัง้

สุดทา้ย ซึ่งหลังจากนัน้ผูร้บัจา้งคงตอ้งรบัผิดเพียงในกรณีชาํรุดบกพร่อง หรือ

ความเสียหายท่ีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดเวลาแลว้เสร็จและสิทธิของผูว้่าจา้งในการ

บอกเลิกสญัญาเท่านัน้ 

รายการคณุลกัษณะ

เฉพาะของงานเก็บขน

มลูฝอยคลาดเคล่ือน: 

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในรายการ

คุณลักษณะเฉพาะของงานเก็บขนมลูฝอยตามรายละเอียดแนบทา้ยสัญญา

โดยถ่ีถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายการคุณลักษณะเฉพาะนั้นผิดพลาดหรือ

คลาดเคล่ือนไปจากมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและหลกัการทางวิศวกรรม

หรือทางเทคนิค ผูร้บัจา้งตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง หรือผูต้รวจงานท่ีผูว้่าจา้งแต่งตัง้ โดยจะคิดค่าใชจ้่ายใดๆ เพ่ิมขึน้

จากผูว้่าจา้งไม่ได ้

ผูว้่าจา้งมีสิทธิ์ส่งรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียด

เก่ียวกับวิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยเพ่ิมขึน้ได ้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ว่าจ้างถ้า
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จาํเป็น เพ่ือใหง้านจา้งตามสัญญาดาํเนินไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและ

สัญญา โดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา โดยผูร้บัจา้งจะไม่คิดเอาเงินเพ่ิม

พิเศษจากผูว้่าจา้งอีก 

งานพิเศษและการแกไ้ข

งาน: 

ผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะสั่งใหผู้ร้บัจา้งทาํงานพิเศษซึ่งไม่ไดแ้สดงไวห้รือรวมอยู่ใน

เอกสารสญัญา หากงานพิเศษนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวตัถุประสงคข์อง

สัญญา นอกจากนี ้ผูว้่าจา้งยงัมีสิทธิสั่งใหเ้ปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขแบบรูปและ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ในเอกสารสญัญาดว้ย โดยไม่ทาํใหส้ญัญาเป็นโมฆะแต่อย่าง

ใด 

อตัราค่าจา้งหรือราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาใหก้าํหนดไวส้าํหรบังานพิเศษหรือ

งานท่ีเพ่ิม เติมขึน้ หรือตดัทอนลงทัง้ปวงตามคาํสั่งของผูว้่าจา้ง หากในสญัญา

ไม่ไดก้าํหนดไวถ้ึงอัตราค่าจา้งหรือราคาใดๆ ท่ีจะนาํมาใชส้าํหรบังานพิเศษ

หรืองานท่ีเพ่ิมขึน้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะไดต้กลงกันท่ีจะกาํหนด

อตัราหรือราคา รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้มี) กนัใหม่ เพ่ือความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีตกลงกนัไม่ได ้ผูว้่าจา้งจะกาํหนดอตัราจา้ง หรือราคาตายตวัตามแตผู่้

ว่าจา้งจะเห็นว่าเหมาะสมและเป็นธรรมได ้ซึ่งผูร้บัจา้งจะตอ้งยอมรบัโดยไม่มี

ขอ้โตแ้ยง้หรือคดัคา้นแต่ประการใด 

ค่าปรบั: หากผูร้บัจา้งหยุดทาํงานหรือไม่สามารถทาํงานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงื่อนไขท่ีกาํหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิไดบ้อกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง

จะตอ้งจ่ายค่าปรบัใหแ้ก่ผูว้่าจา้งตามอตัราท่ีกาํหนด 

ในระหว่างการปรบัตามวรรคหน่ึง หากผูว้่าจา้งเห็นว่าผูร้บัจา้งจะไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามสญัญาต่อไปได ้ผูว้่าจา้งจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาและใชสิ้ทธิของผู้

ว่าจา้งภายหลงับอกเลิกสญัญาก็ได ้โดยผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะปรบัผูร้บัจา้งจนถึง

วนับอกเลิกสญัญาไดอี้กดว้ย 

สิทธิของผูว้่าจา้ง

ภายหลงับอกเลิก

สญัญา: 

ในกรณีท่ีผูว้่าจา้งบอกเลิกสญัญา ผูว้่าจา้งอาจทาํงานนัน้เอง หรือว่าจา้งผูอ่ื้น

ใหท้าํงานนั้นต่อจนแลว้เสร็จได ้ผูว้่าจา้งหรือผูท่ี้รบัจา้งทาํงานนั้นต่อมีสิทธิใช้

เคร่ืองใชใ้นการทาํงาน ส่ิงท่ีสรา้งขึน้ชั่วคราวสาํหรบังานเก็บขนมลูฝอยและวสัดุ

ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะตอ้งสงวนเอาไวเ้พ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะ

เห็นสมควร เพ่ือใหง้านแลว้เสร็จตามสญัญา หรือจนกว่าจะมผีูร้บัจา้งรายใหม่

สามารถเขา้ทาํงานได ้โดยผูร้บัจา้งจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้น และไม่คิดค่าใชจ้า่ยแต่

ประการใด 

ในกรณีดังกล่าว ผูว้่าจา้งมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทัง้หมด

หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบใน

ค่าเสียหายซึ่งเป็นจาํนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบตัิงาน และค่าเสียหาย

ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ในการทาํงานนัน้ต่อใหแ้ลว้เสรจ็ตาม
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สญัญา และค่าใชจ้่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถา้มี) ซึ่งผูว้่าจา้งจะหกัเอาจาก

เงินประกนัผลงานหรือจาํนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัจา้งก็ได ้

การหกัเงินค่าจา้ง: ค่าปรบัหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึน้จากผูร้บัจา้งตามสัญญา ผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะ

หกัเอาจากจาํนวนเงนิค่าจา้งท่ีคา้งจา่ย หรือบงัคบัจากหลกัประกนัผลงานของผู้

รบัจา้ง หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาก็ได ้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไวจ้่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแลว้ยัง

เหลืออยู่อีกเท่าใด ผูว้่าจา้งจะคืนใหแ้ก่ผูร้บัจา้งทัง้หมด 

 

2) สญัญาจา้งเหมากาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนของเทศบาลนครลาํปาง 

ผูว้่าจา้ง: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จาํกดั (มหาชน) 

ผูร้บัจา้ง: บรษิัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จาํกดั 

วนัท่ีของสญัญา: 22 มิถุนายน 2563 และบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 

(บริษัทไดม้ีการส่งหนงัสือแจง้ให ้CEC เริ่มดาํเนินการตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2563 โดยสญัญาจะมีผลยอ้นหลงัตัง้แตว่นัท่ีในหนงัสือแจง้ใหเ้ริ่มดาํเนินการ)  

ลกัษณะการว่าจา้ง: ผูว้่าจา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งเหมาบริการกาํจดัขยะมลูฝอย ใน

เขตเทศบาลนครลาํปางและขยะมลูฝอยชมุชนจากเทศบาลเมืองเขลางคน์คร 

ค่าจา้ง และการจ่ายเงิน: 1) ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างกาํจัดมูลฝอยของ

เทศบาลนครลาํปาง โดยกาํหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราต่อตันตาม

สัญญาจา้ง โดยใหพิ้จารณาปริมาณนํา้หนกัมูลฝอยท่ีใชใ้นการคาํนวณ

สูงสุดไม่เกิน 80 ตันต่อวัน หากนํา้หนักมูลฝอยในวันใดเกินกว่า 80 ตัน 

ผูว้่าจา้งจะคิดนํา้หนกัมลูฝอยใหเ้พียง 80 ตนั กรณีนํา้หนกัมลูฝอยวนัใดไม่

ถึง 80 ตนั ผูว้่าจา้งจะคิดนํา้หนกัมลูฝอยตามใบชั่งนํา้หนกัเป็นรายคันใน

แต่ละวนั 

2) ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างกาํจัดมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองเขลางคน์คร โดยกาํหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราต่อตัน

ตามสญัญาจา้ง โดยใหพิ้จารณาตามปรมิาณขยะท่ีผ่านเคร่ืองชั่งในแต่ละ

วนั 

ผู้ว่าจ้างตกลงท่ีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจา้งเป็นรายเดือน เมื่อไดร้บัเงิน

ค่าจา้งจากเทศบาลนครลาํปางและเทศบาลเมืองเขลางคน์ครในแต่ละเดือน 

ผูว้่าจา้งตกลงจะจ่ายเงินค่าจา้งดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัจา้งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดร้บัเงินจากเทศบาลนครลาํปางและเทศบาลเมืองเขลางคน์คร 

อน่ึง ผูว้่าจา้งมีสิทธิหักเงินใดๆ ท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูว้่าจา้งออกจาก

เงินค่าจา้งท่ีผูว้่าจา้งจะตอ้งชาํระใหแ้กผู่ร้บัจา้งในแต่ละเดือนได ้โดยผูร้บัจา้งจะ

ไม่โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิน้ 
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กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 

และสิทธิของผูว้่าจา้งใน

การบอกเลิกสญัญา: 

ผูร้บัจา้งตอ้งเริ่มทาํงานตัง้แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 และจะตอ้งทาํงานให้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยกาํหนดสิน้สุดสัญญาใน

วันท่ี 30 กันยายน 2567 ถ้าผู้รับจ้างมิไดล้งมือทาํภายในกาํหนดระยะเวลา 

หรือไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา หรือมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่าผูร้บั

จ้างไม่สามารถทาํงานให้แลว้เสร็จภายในกาํหนดเวลา หรือผู้รบัจ้างทาํผิด

สัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้

ลม้ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตัิตามคาํสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

หรือผูค้วบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งไดร้บัมอบอาํนาจจากผูว้่าจา้ง ผูว้่า

จา้งมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญา และมีสิทธิจา้งผูร้บัจา้งรายใหม่เขา้ทาํงานของผู้

รบัจา้งใหล้ลุ่วงไปไดด้ว้ย โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายแทนผูว้่าจา้งทัง้สิน้ 

เมื่ อครบกําหนดรอบ 1 ปีของการปฏิบัติ งาน ผู้ว่ าจ้างมี สิท ธิแต่ งตั้ง

คณะกรรมการหรือผูแ้ทนของผูว้่าจา้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญา

ของผูร้บัจา้ง หากผลการปฏิบตัิงานตามสญัญาของผูร้บัจา้งไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ หรือการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้งไม่บรรลวุตัถปุระสงคต์ามเจตนารมณ์

ของผูว้่าจา้ง หรือไม่ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณต์ามสัญญา ผูว้่าจา้งมีสิทธิ์ท่ีจะ

บอกเลิกสัญญาในระยะเวลาใดตามท่ีเห็นสมควรได ้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์

เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชนใ์ดๆ จากผูว้่าจา้งทัง้สิน้ 

หลักประกันการปฏิบัติ

ตามสญัญา: 

ผูร้บัจา้งไดน้าํหลักประกันเป็นเช็คคํา้ประกันเป็นจาํนวนเงิน 1,091,200 บาท 

โดยมีอายุการคํา้ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รบัจ้างจะหลุดพ้นจากหน้าท่ีและ

ความรบัผิดตามสัญญา และหากจาํนวนเงินในหลักประกันถูกหักลดนอ้ยลง

เพราะผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชาํระค่าปรบัหรือค่าเสียหาย เน่ืองจากการปฏิบตัิผิด

สัญญาไม่ว่ากรณีใด ผู้รับจ้างจะตอ้งหาหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจาํนวน

ดงักล่าวภายใน 7 วนั 

ความรบัผิดชอบในความ

ชาํรุดบกพรอ่งของงาน

จา้ง: 

ในกรณีท่ีมีความบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้จากงานตามสัญญา ซึ่งความ

บกพรอ่งหรือเสียหายนัน้ ไม่ว่าจะเกิดจากความบกพรอ่งของผูร้บัจา้ง พนกังาน 

ลกูจา้ง คนงาน หรือตวัแทนของผูร้บัจา้งก็ด ีหรืออนัเกิดจากการใชว้สัด ุอปุกรณ ์

และสมัภาระ หรือฝีมือท่ีไม่ถกูตอ้งตามสญัญา หรือใชส่ิ้งของไม่ดี หรือทาํไวไ้ม่

เรียบรอ้ย หรือทาํไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและตามหลกั

วิชาการ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบทาํการแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยโดยไม่ชกัชา้ โดยผูว้่า

จ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการนั้นแต่ประการใด หากผู้รับจ้างบิดพลิว้ไม่

กระทาํการดงักล่าว หรือไม่ทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยภายใน 7 วนั นบัแต่

วนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้ง หรือไม่ทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ย

ภายในเวลาท่ีผูว้่าจา้งกาํหนด ใหผู้ว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะทาํการนัน้เอง หรือจา้งผูอ่ื้น

ใหท้าํงานนัน้ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในกรณีดงักล่าวทัง้สิน้ และ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งชดใชค้่าปรบัใหแ้ก่ผูว้่าจา้งในอตัราวนัละ 10,000 บาททกุครัง้ท่ี
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เกิดเร่ืองดังกล่าวนับแต่วันท่ีไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจากผูว้่าจา้ง จนกว่าความ

บกพร่องหรือเสียหายดงักล่าวไดร้บัการแกไ้ขถกูตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ไม่เป็น

การตดัสิทธิ์ผูว้่าจา้งท่ีจะใชสิ้ทธ์ิเลิกสญัญาแต่ประการใด 

การรายงานผล

ประจาํเดือน: 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํรายงานผลงานประจาํเดือน ซึ่งกล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน

กาํจดัขยะมลูฝอย ท่ีไดเ้กิดขึน้ในช่วงของแต่ละเดือนอย่างละเอียด และส่งมอบ

รายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูว้่าจา้งเพ่ือนาํส่งใหก้บัเทศบาลนครลาํปางภายใน 7 วนั 

นบัแต่วนัสดุทา้ยของเดือน หากปรากฏว่ารายงานผลงานประจาํเดือนดงักล่าว

ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขแผนงานไดต้ามท่ี

เห็นสมควร และผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 

การจา้งช่วง: ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่เอางานทัง้หมดหรือบางส่วนไปจา้งช่วงอีกต่อหน่ึงโดยไม่ได้

รบัความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูว้่าจา้งก่อน ทัง้นี ้นอกจากในกรณีท่ีสัญญา

จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ความยินยอมดงักล่าวนัน้ไม่เป็นเหตใุหผู้ร้บัจา้ง หลดุ

พน้จากความรบัผิด หรือพนัธะหนา้ท่ีตามสญัญา และผูร้บัจา้งจะยงัคงตอ้งรบั

ผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้บัจา้งช่วงหรือของตวัแทนหรือ

ลกูจา้งรบัจา้งช่วงนัน้ทกุประการ 

การควบคมุงานของผู้

รบัจา้ง: 

ผู้รับจ้างจะตอ้งควบคุมงานท่ีไดร้ับจา้งอย่างเอาใจใส่ดว้ยประสิทธิภาพและ

ความชาํนาญ และในระหว่างทาํงานท่ีรบัจา้งจะตอ้งจัดใหม้ีผูแ้ทนซึ่งทาํงาน

เต็มเวลาเป็นผูค้วบคุมงาน ผูค้วบคุมงานดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูแ้ทนไดร้บัมอบ

อาํนาจจากผูร้บัจา้ง คาํสั่ง หรือคาํแนะนาํต่างๆ ท่ีไดแ้จง้แก่ผูแ้ทน ผูไ้ดร้บัมอบ

อาํนาจนัน้ ใหถื้อว่าเป็นคาํสั่งหรือคาํแนะนาํท่ีไดแ้จง้แก่ผูร้บัจา้ง การแต่งตัง้ผู้

ควบคุมงานจะตอ้งทาํเป็นหนังสือและตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากผูว้่าจา้ง 

การเปล่ียนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทํามิได้หากไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากผูว้่าจา้งก่อน 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนไดร้ับมอบอาํนาจนั้น โดยแจ้งเป็น

หนงัสือไปยงัผูร้บัจา้ง และผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการเปล่ียนตวัโดยพลนั โดยไม่คิด

ราคาเพ่ิมหรืออา้งเป็นเหตเุพ่ือขยายอายสุญัญาอนัเน่ืองมาจากสาเหตนีุ ้

ความรบัผิดของผูร้บัจา้ง: ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดต่ออุปัทวเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิด

จากการปฏิบัติงานของผูร้บัจา้ง และจะตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายจากการ

กระทาํของลกูจา้งของผูร้บัจา้ง และรวมถึงการดาํเนินคดีแกต้่างหรือว่าตา่งใน

กรณีท่ีผูว้่าจา้งถูกบุคคลท่ีสามเรียกรอ้งหรือฟ้องคดีอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ

หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวดว้ย 

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผูร้บัจา้งไดท้าํขึน้ แมจ้ะเกิดขึน้เพราะเหตุ

สุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง

รบัผิดชอบโดยซ่อมแซมใหค้ืนดีหรือเปล่ียนใหใ้หม่ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง

เอง ความรบัผิดของผูร้บัจา้งดงักล่าวจะสิน้สดุลงเมื่อผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงานครัง้
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สุดทา้ย ซึ่งหลังจากนัน้ผูร้บัจา้งคงตอ้งรบัผิดเพียงในกรณีชาํรุดบกพร่อง หรือ

ความเสียหายท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดเวลาแลว้เสร็จและสิทธิของผูว้่าจา้งในการ

บอกเลิกสญัญาเท่านัน้ 

รายการคณุลกัษณะ

เฉพาะของงานกาํจดัมลู

ฝอยคลาดเคล่ือน: 

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในรายการ

คุณลักษณะเฉพาะของงานตามรายละเอียดแนบทา้ยสัญญาโดยถ่ีถว้นแลว้ 

หากปรากฏว่ารายการคณุลกัษณะเฉพาะนัน้ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจาก

มาตรฐานคณุภาพส่ิงแวดลอ้มและหลกัการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูร้บั

จ้างตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ

ผูต้รวจงานท่ีผูว้่าจา้งแต่งตัง้ โดยจะคิดค่าใชจ้่ายใดๆ เพ่ิมขึน้จากผูว้่าจา้งไม่ได ้

ผูว้่าจา้งมีสิทธิ์ส่งรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือกาํหนดหลักเกณฑเ์พ่ิมขึน้ได ้ เพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ว่าจ้างถ้าจาํเป็น เพ่ือให้งานจา้งตามสัญญาดาํเนินไปอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมายและสญัญา โดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา โดยผูร้บั

จา้งจะไม่คิดเอาเงินเพ่ิมพิเศษจากผูว้่าจา้งอีก 

งานพิเศษและการแกไ้ข

งาน: 

ผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะสั่งใหผู้ร้บัจา้งทาํงานพิเศษซึ่งไม่ไดแ้สดงไวห้รือรวมอยู่ใน

เอกสารสญัญา หากงานพิเศษนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวตัถุประสงคข์อง

สัญญา นอกจากนี ้ผูว้่าจา้งยงัมีสิทธิสั่งใหเ้ปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขแบบรูปและ

ขอ้กาํหนดต่างๆ ในเอกสารสญัญาดว้ย โดยไม่ทาํใหส้ญัญาเป็นโมฆะแต่อย่าง

ใด 

อตัราค่าจา้งหรือราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาใหก้าํหนดไวส้าํหรบังานพิเศษหรือ

งานท่ีเพ่ิมเติมขึน้ หรือตดัทอนลงทัง้ปวงตามคาํสั่งของผูว้่าจา้ง หากในสญัญา

ไม่ไดก้าํหนดไวถ้ึงอัตราค่าจา้งหรือราคาใดๆ ท่ีจะนาํมาใชส้าํหรบังานพิเศษ

หรืองานท่ีเพ่ิมขึน้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะไดต้กลงกันท่ีจะกาํหนด

อตัราหรือราคา รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้มี) กนัใหม่ เพ่ือความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีตกลงกนัไม่ได ้ผูว้่าจา้งจะกาํหนดอตัราจา้ง หรือราคาตายตวัตามแตผู่้

ว่าจา้งจะเห็นว่าเหมาะสมและเป็นธรรมได ้ซึ่งผูร้บัจา้งจะตอ้งยอมรบัโดยไม่มี

ขอ้โตแ้ยง้หรือคดัคา้นแต่ประการใด 

ค่าปรบั: หากผูร้บัจา้งหยุดทาํงานหรือไม่สามารถทาํงานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงื่อนไขท่ีกาํหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิไดบ้อกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง

จะตอ้งจ่ายค่าปรบัใหแ้ก่ผูว้่าจา้งตามอตัราท่ีกาํหนด 

ในระหว่างการปรบัตามวรรคหน่ึง หากผูว้่าจา้งเห็นว่าผูร้บัจา้งจะไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามสญัญาต่อไปได ้ผูว้่าจา้งจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาและใชสิ้ทธิของผู้

ว่าจา้งภายหลงับอกเลิกสญัญาก็ได ้โดยผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะปรบัผูร้บัจา้งจนถึง

วนับอกเลิกสญัญาไดอี้กดว้ย 
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สิทธิของผูว้่าจา้ง

ภายหลงับอกเลิก

สญัญา: 

ในกรณีท่ีผูว้่าจา้งบอกเลิกสญัญา ผูว้่าจา้งอาจทาํงานนัน้เอง หรือว่าจา้งผูอ่ื้น

ใหท้าํงานนั้นต่อจนแลว้เสร็จได ้ผูว้่าจา้งหรือผูท่ี้รบัจา้งทาํงานนั้นต่อมีสิทธิใช้

เคร่ืองใชใ้นการทาํงาน ส่ิงท่ีสรา้งขึน้ชั่วคราวสาํหรบังานและวสัดุต่างๆ ซึ่งเห็น

ว่าจะตอ้งสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามท่ีจะเห็นสมควร 

เพ่ือใหง้านแลว้เสร็จตามสญัญา หรือจนกว่าจะมีผูร้บัจา้งรายใหม่สามารถเขา้

ทาํงานได ้โดยผูร้บัจา้งจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้น และไม่คิดค่าใชจ้่ายแต่ประการใด 

ในกรณีดังกล่าว ผูว้่าจา้งมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทัง้หมด

หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบใน

ค่าเสียหายซึ่งเป็นจาํนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบตัิงาน และค่าเสียหาย

ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ในการทาํงานนัน้ต่อใหแ้ลว้เสรจ็ตาม

สญัญา และค่าใชจ้่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถา้มี) ซึ่งผูว้่าจา้งจะหกัเอาจาก

เงินประกนัผลงานหรือจาํนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัจา้งก็ได ้

การหกัเงินค่าจา้ง: ค่าปรบัหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึน้จากผูร้บัจา้งตามสัญญา ผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะ

หกัเอาจากจาํนวนเงนิค่าจา้งท่ีคา้งจา่ย หรือบงัคบัจากหลกัประกนัผลงานของผู้

รบัจา้ง หรือบงัคบัจากหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาก็ได ้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแลว้ยัง

เหลืออยู่อีกเท่าใด ผูว้่าจา้งจะคืนใหแ้ก่ผูร้บัจา้งทัง้หมด 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของการเข้าซือ้หุ้น CEC 

 

2.1. วัตถุประสงคแ์ละทีม่าของการทาํรายการ 

 

เน่ืองดว้ยเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อ

ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิหบ้รษิัทเขา้ซือ้หุน้สามญัของ CEC จากผูถื้อหุน้เดมิ 

จาํนวนรวม 7,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC จากผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ลาํดบัท่ี 

3-10 ตามตารางดา้นล่าง โดยมีมลูค่าซือ้ขายหุน้รวมทัง้สิน้ 23.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นราคาซือ้ขายหุน้ละ 3,300.00 บาท 

ซึ่งภายหลงัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว CEC จะมีฐานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทโดยรายชื่อผูถื้อหุน้ของ CEC ตามรายชื่อ

ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 มีดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายกานต ์อภิญญาวชัรกลุ1 2,000 20.00 

2. นายทวศีกัดิ์ นิมาพนัธ์1 1,000 10.00 

3. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน์2 3,015 30.15 

4. นายกนก ศรีกนก2 1,500 15.00 

5. นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ์2 1,050 10.50 

6. นางสาวิตรี จิรพิพฒัน์2 750 7.50 

7. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ2 350 3.50 

8. นายพิชย สวุรรณสายะ2 210 2.10 

9. นายปรีชา เลาหเจรญิยศ3 75 0.75 

10. นายวิทยา เลาหเจรญิยศ3 50 0.50 

รวม 10,000 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผูถ้ือหุน้ตั้งตน้ของ CEC และไม่ประสงคจ์ะขายหุน้ให้แก่บริษัทในครั้งนี ้ทั้งนี ้นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็น

นอ้งชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพันธ์ และ นายกานต ์อภิญญาวัชรกุล เป็นหลานชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพันธ์ โดยนาย

เฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2/ ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขายหุน้ใหแ้ก่บริษัท และเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทโดย:  

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 3 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 29.17 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท  

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 4 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 14.98 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 5 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 10.00 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 6 เป็นคู่สมรสของผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 4 และเป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 8.49 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษทั 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 7 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 3.50 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 8 เป็นบตุรชายของ นายพฒันา สวุรรณสายะ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 2.19 ของ 

  ทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

3/ ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขายหุน้ใหแ้ก่บริษัท โดยผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 9 และ 10 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 0.82 และ รอ้ยละ 1.39 ของ 

ทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท ตามลาํดบั 
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 ทั้งนี ้จากตารางขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ของ CEC ลาํดับท่ี 3-8 เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท การเขา้ซือ้หุน้จาก

บคุคลดงักล่าวจึงเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งมลูค่าหุน้ของ CEC ท่ีบรษิัท

จะซือ้จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับบริษัทขา้งตน้ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 22.69 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคล

ดงักล่าวขา้งตน้รวมกนั เท่ากบั รอ้ยละ 68.75 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC  

 

ซึ่งเมื่อคาํนวณขนาดรายการตามมูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 42.91 ลา้น

บาท ตามสดัส่วนของหุน้ท่ีบริษัทจะซือ้จากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันขา้งตน้ ท่ี รอ้ยละ 68.75 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC 

จะมีมลูค่าเท่ากับ 29.50 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทตามงบการเงินรวมท่ีสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ 374.43 ลา้นบาท รายการดงักล่าวมีขนาดเท่ากบั

รอ้ยละ 7.88 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิทั และเมื่อรวมกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนๆ ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่าน

มาอนัไดแ้ก่การเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในโครงการเก็บขนและโครงการกาํจดัมลูฝอยในเขตเทศบาล

นครลาํปางตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวข้า้งตน้ ซึ่งมีมลูค่าตามสญัญารวม เท่ากบั 143.20 ลา้นบาท (โครงการเก็บขนขยะมลู

ฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 112.15 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และ โครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลาํปาง จาํนวน 21.43 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และประมาณการมูลค่างานกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชน

ใหก้ับเทศบาลเขลางคน์ครท่ีกาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะของเทศบาลนครลาํปางท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมของโครงการกาํจดัขยะมลู

ฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง มลูค่า 9.62 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) และมีขนาดรายการเท่ากบั รอ้ยละ 38.24 ทาํให้

รายการท่ีเก่ียวโยงกันมีมลูค่าของรายการรวมทัง้สิน้ 172.70 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมเท่ากบั 

รอ้ยละ 46.12 ซึ่งรายการดงักล่าวขา้งตน้ มีมลูค่ามากกว่า 20 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งขออนุมตัิการเขา้ทาํ

รายการจากคณะกรรมการบรษิัท เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์และขออนมุตักิารเขา้

ทาํรายการต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งในการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ บรษิัทจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่

ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุหรือผูร้บัมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่

นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสีย ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 7/2563 ท่ีจดัขึน้ ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

(โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเขา้ทาํรายการ จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์นายเฉลิมศกัดิ์ นิมา

พันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และ นายพัฒนา สุวรรณสายะ ไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท) จึงไดม้ีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 ในวันท่ี 29 มกราคม 2564 เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว 

 

 ทัง้นี ้การเขา้ทาํรายการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ CEC สดัส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ถือ

เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทาํ

รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 โดย

รายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 8.02 โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบรษิัทท่ีสอบทานโดยผูส้อบ

บัญชีแลว้ และงบการเงินภายในของ CEC ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ทั้งนี ้บริษัทไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ่ื์นๆ 

ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ดงันัน้ รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ึงมีขนาดของรายการรวมทัง้สิน้ รอ้ยละ 8.02 ซึ่งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 
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15.00 จึงไม่ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั บริษัทจึงสามารถเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผย

ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย ์และไม่ตอ้งขออนมุตักิารเขา้ทาํรายการจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทแต่อย่างใด  

สาํหรบัวัตถุประสงคใ์นการเขา้ซือ้หุน้ของ CEC ในครัง้นี ้เน่ืองจาก CEC มีทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้นการ

จดัการขยะมลูฝอย โดยมีความรูแ้ละประสบการณก์ารทาํงานในธุรกิจดงักล่าวมายาวนานกว่า 15 ปี รวมไปถึงความพรอ้ม

ในดา้นสินทรพัยท่ี์จาํเป็นท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และบริษัทเห็นว่าธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยน่าจะช่วยใหก้่อใหเ้กิดรายได้

อย่างสมํ่าเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดบัท่ีน่าพอใจ บนความเส่ียงท่ีบริษัทน่าจะสามารถบรหิารจดัการได ้อนั

น่าจะเพ่ิมผลกาํไรและสรา้งกระแสเงินสดใหแ้ก่บรษิัท อนัจะช่วยสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว นอกจากนี ้

การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ยังช่วยลดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) ระหว่างบริษัท และ CEC ท่ี

อาจเกิดขึน้ในอนาคตไดอี้กดว้ย 

 

อน่ึง ผูถื้อหุน้ท่ีเหลืออีก รอ้ยละ 30.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายหุน้ใหแ้ก่บรษิัทในครัง้นี ้มี

จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ นายกานต ์อภิญญาวัชรกุล และ นายทวีศักดิ์ นิมาพนัธ ์โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ใน CEC รอ้ยละ 

20.00 และ 10.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ตามลาํดบั โดย นายกานต ์อภิญญาวชัรกุล เป็นหลานชายของ นาย

เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ์และ นายทวีศกัดิ์ นิมาพนัธ ์เป็นนอ้งชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ์ 

เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษัทตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทัง้นี ้นายกานต ์อภิญญาวชัรกุล และ นายทวีศกัดิ์ นิมาพนัธ ์

เป็นผูถื้อหุน้ตัง้ตน้ของ CEC โดยถือหุน้ของ CEC ดว้ยสดัส่วนคงท่ีมาตัง้แต่ ปี 2557 จนถึงปัจจบุนั นอกจากนี ้นายทวีศกัดิ์ 

นิมาพนัธ ์ยังเป็นบุคลากรหลัก (Key Person) ในการดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการจัดการขยะมลูฝอยชุมชนของ CEC อีกดว้ย 

ทัง้นี ้นายทวีศกัดิ์ นิมาพนัธ ์นบัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับรษิัท และไม่มีความประสงคท่ี์จะขายหุน้ใหแ้ก่บรษิัทในครัง้นี ้

 

2.2. วัน เดือน ปี ทีจ่ะทาํรายการ 

 

ภายหลังจากท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งจะจัดประชุมในวันท่ี 29 

มกราคม 2564 แล้ว บริษัทจะเข้าซือ้หุ้นสามัญของ CEC จํานวน 7,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 70.00 ของหุ้นท่ี

จาํหน่ายแลว้ของ CEC โดยมีมลูค่าซือ้ขายหุน้รวมทัง้สิน้ 23.10 ลา้นบาท โดยจะชาํระเป็นเงินสดทัง้หมด ทัง้นี ้บรษิัทจะทาํ

รายการแลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2564 หรือในวนั และ/หรือ เวลาตามท่ีบริษัทและผูข้ายหุน้ของ CEC จะไดต้ก

ลงกนั 

 

2.3. ประเภทและขนาดของรายการ 

 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทสินทรพัยห์รือบรกิาร ตามประกาศเร่ืองรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ซึ่งเมื่อคาํนวณขนาดรายการโดยนาํตามมลูค่าตามบญัชีของ CEC ณ สิน้วันท่ี 30 กันยายน 2563 ท่ี 42.91 

ลา้นบาท มาคาํนวณตามสดัส่วนของหุน้ของ CEC ท่ีบริษัทจะซือ้จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันขา้งตน้ท่ีสดัส่วน รอ้ยละ 68.75 

ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC จะไดม้ลูค่าเท่ากบั 29.50 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของ

บริษัทตามงบการเงินรวมท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 374.43 ลา้นบาท 

รายการดังกล่าวจึงมีขนาดเท่ากับรอ้ยละ 7.88 ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับการว่าจา้ง 

CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในโครงการเก็บขนและกาํจดัมลูฝอยในจงัหวดัลาํปางตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวก้่อนหนา้นี ้ซึ่งมีขนาด
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รายการเท่ากบัรอ้ยละ 38.24 ทาํใหร้ายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีขนาดของรายการรวมทัง้สิน้ประมาณ 172.70 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 46.12 ซึ่งรายการดงักล่าวขา้งตน้ มีมลูค่ามากกว่า 20 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งขออนมุตัิการเขา้

ทาํรายการจากคณะกรรมการบรษิัท เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์และขออนมุตักิาร

เขา้ทาํรายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งในการประชุมผูถื้อหุน้นั้น บริษัทจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน

เสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุหรือผูร้บัมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายธีรพัฒน ์จิรพิพัฒน ์นายเฉลิม

ศกัดิ์ นิมาพนัธ ์นายสรุพล ศรีวีระสกลุ และนายพฒันา สวุรรณสายะ กรรมการ 4 ท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุม

และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) จึงไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 

ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว 

 

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิทั ณ สิน้วนัท่ี 30 กนัยายน 25631 = 374.43 ลา้นบาท 

   

เกณฑส์ูงสุดทีใ่ช้ในการพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั:   

มลูค่ามากกวา่  = 20.00 ลา้นบาท 

หรือ ขนาดรายการมากกวา่ รอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มตีวัตน

สทุธิของบรษิัท 
= 

รอ้ยละ 3.00 x 374.43 ลา้นบาท = 

11.23 ลา้นบาท 

ดังน้ัน เกณฑส์ูงสุดทีใ่ช้ในการพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั =  20.00 ล้านบาท 

   

ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัในการเข้าซือ้หุน้สามัญของ CEC:   

มลูค่าของหุน้สามญัของ CEC ท่ีจะเขา้ซือ้จากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

บรษิัท 
= 22.69 ลา้นบาท 

หรือ สดัส่วนของหุน้ท่ีจะเขา้ซือ้ท่ีถือครองโดยบคุคลเก่ียวโยงกนักบับรษิัท  = รอ้ยละ 68.75 

มลูค่าตามบญัชีของ CEC ณ สิน้วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 = 42.91 ลา้นบาท 

ขนาดรายการตามมลูคา่ตามบญัชขีอง CEC ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 = 
รอ้ยละ 68.75 x 42.91 ลา้นบาท = 

29.50 ลา้นบาท 

ดังน้ัน ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกันในการเข้าซือ้หุน้สามัญของ 

CEC 
= 29.50 ล้านบาท 

   

โดยคิดเป็น = 
29.50 = รอ้ยละ 7.88 

374.43  

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนๆ ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา = รอ้ยละ 38.24 

รวมขนาดรายการเกี่ยวโยงกนั ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา = 
ร้อยละ 38.24 + ร้อยละ 7.88  

= ร้อยละ 46.12 

หมายเหต:ุ 1/ สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ คาํนวณจาก สินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน หนีส้ิน และส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่27 

นอกจากนี ้การเขา้ทาํรายการดงักล่าวถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนัยสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบียนในการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยรายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบั รอ้ยละ 8.02 โดยคาํนวณจากงบ

การเงินรวมของบริษัทท่ีสอบทานโดยผูส้อบบัญชีแลว้ และงบการเงินภายในของ CEC ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ทั้งนี ้

บริษัทไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ่ื์นๆ ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา ดงันัน้ รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยจ์ึงมีขนาดของรายการ

รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 8.02 ซึ่งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 จึงไม่ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั บรษิัทจึงสามารถเขา้

ทาํรายการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัย ์และไม่ตอ้งขออนมุตักิารเขา้ทาํรายการจากท่ีประชุมผู้

ถือหุน้ของบรษิัทแต่อย่างใด 

 

เกณฑร์ายการได้มา

หรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย ์

รายละเอียด 
การคาํนวณ 

(ล้านบาท) 

ขนาด

รายการ 

(ร้อยละ) 

1. มลูค่าสินทรพัย ์
NTA1 ของบริษัทที่ทาํรายการตามสดัสว่นที่ไดม้าหรือจาํหน่ายไป 

NTA1 ของบริษัทและบริษัทย่อย 

42.91 x 70% 

374.43 
8.02 

2. กาํไรสทุธิจากการ

ดาํเนินงาน 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานของบริษทัที่ทาํรายการตามสดัสว่นที่ไดม้าหรือจาํหน่ายไป 

กาํไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย 
N/A N/A 

3. มลูค่ารวมของสิ่ง

ตอบแทน 

มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชาํระใหห้รือไดร้บั 

สินทรพัยร์วมของบริษัทและบริษทัย่อย 

23.10  

806.32 
2.86 

4. มลูค่าหุน้ที่บริษัท

ออกเพ่ือชาํระค่า

สินทรพัย ์

มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่บริษัทออกใหเ้พ่ือเป็นสิ่งตอบแทนการไดส้ินทรพัย ์

มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่ออกจาํหน่ายแลว้ของบริษัท 
N/A N/A 

หมายเหต:ุ  1/ NTA = สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ คาํนวณจาก สินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน หนีส้ิน และส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย  

 

2.4. เกณฑท์ีใ่ช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 

บริษัทจะเขา้ซือ้หุน้สามญัของ CEC จาํนวน 7,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ 

CEC จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 8 ราย ซึ่งมีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท จาํนวน 6 ราย โดยมีมลูค่า

ซือ้ขายหุน้รวม 23.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นราคาหุน้ละ 3,300 บาท ทั้งนี ้ราคาซือ้ขายหุน้สามญัของ CEC เกิดจากการ

เจรจาต่อรองกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 

 

โดยการจ่ายชาํระเงินค่าหุน้ของ CEC จะแบ่งชาํระเป็น 4 งวด ดงันี ้

 

1) ชาํระค่าหุน้งวดท่ี 1 จาํนวน 9.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของมลูค่าซือ้ขายหุน้ทัง้หมด ภายใน 30 

วนันบัจากวนัท่ีการซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ ์

2) ชาํระค่าหุน้งวดท่ี 2 จาํนวน 4.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของมลูค่าซือ้ขายหุน้ทัง้หมด ในวนัท่ี 30 

ธันวาคม 2564 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่28 

3) ชาํระค่าหุน้งวดท่ี 3 จาํนวน 4.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของมลูค่าซือ้ขายหุน้ทัง้หมด ในวนัท่ี 30 

ธันวาคม 2565 

4) ชาํระค่าหุน้งวดท่ี 4 (งวดสุดท้าย) จาํนวน 4.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของมูลค่าซือ้ขายหุ้น

ทัง้หมด ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2566 

 

อน่ึง ผูซ้ือ้และผูข้ายเขา้ใจและตกลงร่วมกันว่า ในกรณีท่ีผูข้ายสามารถแสดงเอกสารหลกัฐานจนเป็นท่ีพอใจของ

ผูซ้ือ้ไดว้่า CEC พน้จากหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใดๆ เก่ียวกับภาระผูกพันอนัอาจจะเกิดขึน้จากการกระทาํของ CEC 

เช่น เอกสารท่ีระบุการพน้จากความรบัผิดชอบ และ/หรือ ภาระผูกพัน จากการดาํเนินการโครงการท่ีออกโดยเจา้ของ

โครงการท่ี CEC ดาํเนินการอยู่หรือดาํเนินการเสรจ็สิน้ไปแลว้ ก่อนวนัซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์ก่อนวนัครบกาํหนดชาํระค่าหุน้

ในงวดท่ี 2 – 4 จาํนวนรวม 13.86 ลา้นบาท และผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ยเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหถื้อว่าราคาซือ้ขายหุน้ท่ีเหลืออยู่

ถึงกาํหนดชาํระ และผูซ้ือ้ตกลงชาํระราคาซือ้ขายหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ย

เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

 

2.5. บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัท 

ผูซ้ือ้: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จาํกดั (มหาชน) 

ผูข้าย: 1) นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์

จาํนวนหุน้ท่ีจะขาย: 3,015 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30.15 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้

ของ CEC 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท: กรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้

ในสัดส่วนรอ้ยละ 29.17 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วของ

บรษิัท ณ วนัท่ี 9 ธันวาคม 2563 
 

 2) นายกนก ศรีกนก 

จาํนวนหุน้ท่ีจะขาย: 1,500 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้

ของ CEC 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท: ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 

14.98 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 9 

ธันวาคม 2563 
 

 3) นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์

จาํนวนหุน้ท่ีจะขาย: 1,050 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10.50 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้

ของ CEC 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท: กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นใน

สดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 9 ธันวาคม 2563 
 

 4) นางสาวิตรี จิรพิพฒัน ์

จาํนวนหุน้ท่ีจะขาย: 750 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแลว้

ของ CEC 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่29 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท: คู่สมรสของนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน ์ซึ่งเป็นกรรมการ

บรษิัทและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท และเป็นผูถื้อหุน้ของ

บริษัทโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.49 ของหุ้นท่ี

จาํหน่ายแลว้ของบรษิัท ณ วนัท่ี 9 ธันวาคม 2563 
 

 5) นายสรุพล ศรีวีระสกลุ 

จาํนวนหุน้ท่ีจะขาย: 350 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 3.50 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแลว้

ของ CEC 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท: กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นใน

สัดส่วนรอ้ยละ 3.50 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 9 ธันวาคม 2563 
 

 6) นายพิชย สวุรรณสายะ 

จาํนวนหุน้ท่ีจะขาย: 210 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 2.10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแลว้

ของ CEC 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท: บุตรของนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเป็นกรรมการ

บรษิัท และผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 2.19 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ของบริษัท ณ วันท่ี 9 

ธันวาคม 2563 
 

 

2.6. คู่สัญญาและเงือ่นไขสาํคัญของสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

 

สญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างผูข้ายหุน้ CEC และบรษิัท 

 

ผูซ้ือ้: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จาํกดั (มหาชน) 

ผูข้าย: 1. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์

2. นายกนก ศรีกนก 

3. นางสาวิตรี จิรพิพฒัน ์

4. นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์

5. นายสรุพล ศรีวรีะสกลุ 

6. นายพิชย สวุรรณสายะ 

7. นายปรีชา เลาหเจรญิยศ 

8. นายวิทยา เลาหเจรญิยศ 

วนัท่ีของสญัญา: 30 พฤศจิกายน 2563 

หุน้ท่ีจะทาํการซือ้ขาย: หุ้นสามัญจํานวน 7,000 หุ้น ของ บริษัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

จาํกัด (“CEC”) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 70.00 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด

ของ CEC โดยมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ราคาซือ้ขายหุน้: ราคาหุน้ละ 3,300 บาท คิดเป็นราคาซือ้หุน้ท่ีขายทัง้หมด 23,100,000 บาท 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่30 

การชาํระราคาซือ้ขาย: ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์ผูซ้ือ้ตกลงชาํระราคาซือ้หุน้

ตามสัญญางวดแรกให้แก่ผู้ขายรวมเป็นจํานวนทั้งสิ ้น 9,240,000 โดย

แคชเชียรเ์ช็คสั่งจ่ายผูข้าย  

ส่วนราคาซือ้ขายหุน้ท่ีเหลือ จาํนวนรวม 13,860,000 บาท จะแบ่งชาํระเป็น 3 

งวด โดยแคชเชียรเ์ช็คสั่งจ่ายผูข้าย ตามรายละเอียดดงันี ้

- ชําระราคาซื ้อขายหุ้นงวดที่  2 จํานวน 4,620,000 บาท ในวันท่ี 30 

ธันวาคม 2564 

- ชําระราคาซื ้อขายหุ้นงวดที่  3 จํานวน 4,620,000 บาท ในวันท่ี 30 

ธันวาคม 2565 

- ชําระราคาซื ้อขายหุ้นงวดที่  4 จํานวน 4,620,000 บาท ในวันท่ี 30 

ธันวาคม 2566 

 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูข้ายสามารถแสดงเอกสารหลกัฐานจนเป็นท่ีพอใจของผูซ้ือ้ได้

ว่า CEC พ้นจากหน้าท่ีและความรับผิดใดๆ เก่ียวกับภาระผูกพันอันอาจจะ

เกิดขึน้จากการกระทาํของ CEC ก่อนวันซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันครบ

กาํหนดชาํระค่าซือ้ขายหุน้ในงวดท่ี 2 – 4 และผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ยเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ใหถื้อว่าราคาซือ้ขายหุน้ท่ีเหลืออยู่ถึงกาํหนดชาํระ และผูซ้ือ้ตกลงชาํระ

ราคาซือ้ขายหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูซ้ือ้ไดต้ก

ลงดว้ยเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

เงื่อนไขบงัคบัก่อน: ผู้ซื ้อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกํากับดูแลท่ี

เก่ียวขอ้งใด ๆ ใหผู้ซ้ือ้ซือ้และรบัโอนหุน้ตามสญัญานีจ้ากผูข้าย และดาํเนินการ

อ่ืนใดเพ่ือปฏิบตัิตามหนา้ท่ีของผูซ้ือ้ตามสญัญา 

คาํรบัรองของผูข้าย: - ผูข้ายมีสิทธิและอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายในการเขา้ทาํสญัญา รวมถึง

การขายและโอนหุน้ตามสญัญาใหผู้ซ้ือ้ 

- ผูข้ายเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในหุน้ตามสัญญาซึ่งปลอดจากภาระผูกพัน 

ขอ้จาํกดั และขอ้เรียกรอ้งใดๆ 

- หุน้ตามสัญญาจะเป็นหุน้สามัญของ CEC ซึ่งถือโดยผูข้ายและไดม้ีการ

ชาํระค่าหุน้แลว้ครบถว้น 

- ผูข้ายมิไดต้กเป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์ 

- สัญญาลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนในนามผูข้าย 

และมีผลใชบ้งัคบัต่อผูข้ายตามเงื่อนไขท่ีระบใุนสญัญาทกุประการ 

- CEC ได้มีการจัดทาํและบันทึกรายการทางบัญชี พรอ้มยื่นงบดุลโดย

ถกูตอ้งตลอดมา และไม่มีการคา้งชาํระภาษี 

- รายการทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของ CEC เป็นไปตามท่ีแสดงในงบดลุซึ่งไดร้บั

การตรวจสอบโดยสาํนกังานบญัชีท่ีเชื่อถือได ้และเป็นรายการท่ีถกูตอ้ง 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่31 

- ผูข้ายรบัรองดว้ยว่า ภายหลงัจากวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบูรณ ์ผูข้ายตก

ลงใหค้วามรว่มมือแก่ผูซ้ือ้ทกุประการท่ีจาํเป็นในการดาํเนินการใหบ้ริษัทฯ 

จดทะเบียนเพ่ิมเติมกรรมการของบริษัทฯ ตามจาํนวนและรายชื่อท่ีผูซ้ือ้

กําหนดแต่ไม่เกิน 3 (สาม) คน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย ์

คาํรบัรองของผูซ้ือ้: - ผู้ซือ้เป็นบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งและยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดย

สมบูรณภ์ายใตก้ฎหมายไทยซึ่งมีสิทธิและอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ในการเขา้ทาํสญัญา รวมถึงการดาํเนินการซือ้และรบัโอนหุน้ตามสญัญา

จากผูข้าย 

- ผูซ้ือ้ไม่ไดอ้ยู่ในสถานะเป็นบคุคลลม้ละลายหรือมีหนีสิ้นลน้พน้ตวั 

- สญัญาลงลายมือชื่อโดยบคุคลผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนในนามผูซ้ือ้ และ

มีผลใชบ้งัคบัต่อผูซ้ือ้ตามเงื่อนไขท่ีระบใุนสญัญาทกุประการ 

- หาก CEC ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจาก

กิจการรว่มคา้ เชียงใหม่รมิดอย-ซอีารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการ

ร่วมคา้ CRD-CEC”) ให้ถือเสมือนว่าผลตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุน

ดังกล่าวเป็นของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ทั้งจาํนวน แต่ไม่รวมถึงเงิน

ลงทนุท่ี CEC ไดจ้่ายไปเพ่ือการลงทนุในกิจการรว่มคา้ CRD-CEC จาํนวน 

1.90 ลา้นบาท 

ข้อตกลงละเว้นกระทํา

การของผู้ขายก่อนการ

ซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ:์ 

ภายหลังจากวันท่ีทาํสัญญาจนถึงวันท่ีการซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะ

ดาํเนินการให ้CEC ละเวน้กระทาํการดงัต่อไปนี ้

- ก่อให้เกิด หรือตกลงท่ีจะก่อใหเ้กิดภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพยสิ์นของ 

CEC เวน้แต่เป็นการดาํเนินการตามการคา้ปกติ 

- จาํหน่าย จ่าย โอน หรือกระทาํการอ่ืนใดอันจะทาํใหท้รพัยสิ์นของ CEC 

หรือมูลค่าของทรัพย์สินของ CEC ลดน้อยหรือด้อยค่าลงไปอย่างมี

นยัสาํคญัเกินกว่าการสึกหรอหรือเส่ือมสภาพตามปกติของทรพัยสิ์นนัน้ๆ 

เวน้แต่การดาํเนินการตามการคา้ปกติของ CEC 

- ซือ้สงัหาริมทรพัย ์และ/หรืออสงัหาริมทรพัยโ์ดยมีเงื่อนไขการเช่าซือ้ และ/

หรือการซือ้ขายเงินผ่อนระยะยาว 

- เปล่ียนแปลง ปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน (แล้วแต่กรณี) และ/หรือ

ประโยชนอ่ื์นใดใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของ CEC รวมถึงการ

ว่าจา้งพนกังานอาวโุสใหม ่

- เพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของ CEC รวมถึงจ่ายเงินหรือประโยชนใ์ดๆ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CEC เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลของ CEC ซึ่งได้

กระทาํขึน้ก่อนและเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรของ CEC ก่อนวนัท่ี 1 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่32 

มกราคม 2564 ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขการสาํรองเงินทนุท่ี

กฎหมายกาํหนด 

- เขา้ทาํสัญญา และ/หรือ ขอ้ตกลงใดอันเป็นสาระสาํคัญ เวน้แต่เป็นการ

ดาํเนินการตามการคา้ปกต ิ

- จาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ ใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้ หรือสรา้งภาระผูกพนัใดๆ 

เหนือหุน้ตามสญัญา 

ขอ้ตกลงชดใชแ้ละ

รบัผิดชอบ: 

นับแต่วันท่ีสัญญามีผลผูกพัน รวมทั้งภายหลังจากวันท่ีการซื ้อขายเสร็จ

สมบูรณ ์ผูข้ายตกลงปกป้องมิใหผู้ซ้ือ้ และ/หรือ CEC ตอ้งเสียหายหรือมีความ

รบัผิดไม่วา่ในประการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงความรบัผิดท่ีเกิดจากการ

ผิดสัญญา การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การเรียกคืนเงิน การขอให้ชดใช้

ค่าเสียหาย ภาระภาษีอากร และ/หรือ เหตอ่ืุนใดทกุประการ อนัเกิดขึน้หรือเป็น

ผลมาจากการดาํเนินการของ CEC ก่อนวนัท่ีสญัญามีผลผกูพนั (ไม่ว่าความรบั

ผิดในเหตดุงักล่าวขา้งตน้จะเกิดขึน้กอ่นหรือหลงัสญัญามีผลผกูพนัก็ตาม) ทัง้นี ้

หากผูซ้ือ้ และ/หรือ CEC ตอ้งมีความเสียหายหรือความรบัผิดอย่างใดๆ ตาม

เหตุท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ขายตกลงชดใช้ให้แก่ผู้ซือ้ และ/หรือ CEC อย่างเต็ม

จํานวนทุกประการภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับคาํบอกกล่าวเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรจากผูซ้ือ้ 

การบอกเลิกสญัญา: คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิเลิกสญัญาฉบบันีโ้ดยการบอกกล่าวเป็นหนงัสือ

ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง หากเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

- คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา และ/หรือ คํารับรองในข้อท่ีเป็น

สาระสาํคญั และคู่สญัญาอีกฝ่ายไดบ้อกกล่าวใหแ้กไ้ขแลว้ไม่ดาํเนินการ

แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีได้รับคําบอกกล่าวเป็น

หนังสือ โดยไม่มีเหตุอันสมควรใด  ๆ  โดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีมิไดผิ้ดสัญญา

อาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวไดต้ามท่ีคู่สัญญาฝ่ายท่ีมิได้ผิด

สัญญาเห็นสมควร ทั้งนี ้ย่อมไม่เส่ือมสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่าเสียหาย และ/

หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืนใดอนัจะพึงเรียกไดจ้ากการผิดสญัญา 
- คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตกเป็นผู้ล้มละลาย ถูกคําสั่ งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาด ถูกคาํสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจการ หรือยินยอมใหผู้อ่ื้นเขา้จดัการทรพัยสิ์น

ของคู่สญัญาทัง้หมด หรือดาํเนินการชาํระบญัชี หรือเลิกบรษิัท 

การโอนสิทธิ: ผู้ซือ้มีสิทธิโอนสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญาฉบับนีใ้ห้แก่บุคคลอ่ืนใด โดยแจง้

ความประสงคด์งักล่าว พรอ้มเอกสารและรายละเอียดของบคุคลหรือนิติบุคคล

ท่ีจะรบัโอนใหแ้ก่ผูข้ายเป็นการล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 3 วันทาํการ ก่อนวันซือ้

ขายเสรจ็สมบรูณ ์
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2.7. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพยท์ีจ่ะได้มา 
2.7.1. รายละเอียดสินทรัพย ์

 

สินทรพัยท่ี์บริษัทจะไดม้าในครัง้นีไ้ดแ้ก่หุน้สามญัของบริษัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จาํกัด (“CEC”) 

โดยปัจจบุนั CEC มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,000,000 บาทซึ่งออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้ทัง้จาํนวน โดยแบ่งเป็น

หุน้สามัญจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยดาํเนินธุรกิจจัดการขยะมลูฝอยชุมชน ซึ่ง ณ ปัจจุบนั 

CEC มีสญัญาในการดาํเนินโครงการจดัการขยะมลูฝอย จาํนวน 2 สญัญา ไดแ้ก่ 1) สญัญาจา้งเหมาโครงการเก็บขนขยะ

มูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ 2) โครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง โดยทั้ง 2 สัญญาจะ

สิน้สุดระยะเวลาของสัญญาใน วันท่ี 30 กันยายน 2567 สาํหรบัโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง 

CEC จะดาํเนินการเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนจากครวัเรือนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลาํปางโดยรถขนขยะ และนาํไปทิง้ยงั

บ่อขยะในพืน้ท่ีท่ีทางเทศบาลนครลาํปางจดัเตรียมไว ้และสาํหรบัโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปางนัน้  

CEC จะดาํเนินการกาํจดัขยะมลูฝอยทั่วไปท่ีไดเ้ก็บขนมาจากครวัเรือนต่างๆ โดยการฝังกลบขยะมลูฝอย (Landfill) ตาม

หลกัวิชาการ ในบ่อขยะซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีท่ีทางเทศบาลนครลาํปางจดัเตรียมไว ้และสาํหรบัขยะติดเชือ้จะดาํเนินการกาํจดัโดย

การเผาในเตาเผาท่ีเทศบาลนครลาํปางจดัเตรียมไวใ้ห ้

 

ทัง้นี ้CEC จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 กันยายน 2557 เพ่ือดาํเนินธุรกิจจดัการขยะมลูฝอย โดยมีบรษิัทถือ

หุ้นคิดเป็นรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 บริษัทและ CEC ไดจ้ัดตั้งกิจการร่วมคา้

เชียงใหม่ริมดอย-ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการร่วมคา้ CRD-CEC”) โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 5 และ CEC 

ลงทนุรอ้ยละ 95 เพ่ือเขา้ประมลูและใหบ้รกิารจดัเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ี 4 แขวง ไดแ้ก่ แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค ์แขวง

กาวิละ และแขวงศรีวิชยั จงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์จึงไดม้ีการแยกหน่วยธุรกิจเก่ียวกบั

ขยะมลูฝอยออกจากบริษัทใหช้ดัเจน และเพ่ือใหบ้ริษัทสามารถมุ่งเนน้และพฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการส่วนงาน

รบัเหมาก่อสรา้งซึ่งเป็นธุรกิจหลักไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมถึงเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการนาํบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย ์เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัทจึงมีมติอนุมัติขายเงินลงทุนใน CEC ทั้ง

จาํนวนใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ เวลานั้นตามสัดส่วน โดยบริษัทไดข้ายหุน้ของ CEC ท่ีถือครองอยู่ออกในปี 2558 ท่ี

ราคาหุน้ละ 70.00 บาทต่อหุน้ ตามมลูค่าท่ีชาํระแลว้ของหุน้ของ CEC ณ เวลาดงักล่าว นอกจากนี ้เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 

2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติว่าจะไม่ทาํธุรกิจใหบ้ริการเก่ียวกบัขยะมลูฝอยอีกต่อไป ยกเวน้โครงการท่ียงัผูกพนัอยู่ใน

ปัจจบุนั กล่าวคือ เมื่อครบสญัญาดงักล่าว บริษัทจะไม่มีรายไดจ้ากธุรกิจประเภทนีอี้กต่อไป ดงันัน้ ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 

2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทจึงมีมติอนมุตัิในหลกัการท่ีจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใหบ้รกิารเก่ียวกับ

ขยะมลูฝอยท่ีไม่ใชง้านทัง้หมดใหแ้ก่ CEC  

 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยยงัเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจและสามารถสรา้งรายไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ 

รวมถึงมีผลตอบแทนการลงทุนในระดบัท่ีน่าสนใจบนความเส่ียงท่ีสามารถบริหารจดัการได ้เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทกลบัมาทาํธุรกิจใหบ้ริการ

เก่ียวกบัขยะมลูฝอย เพ่ือขยายฐานรายไดข้องบรษิทัและลดความเส่ียงจากธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และในวนัท่ี 12 มิถนุายน 

2562 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีมติอนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเสนอ ภายหลงัจากท่ีไดร้บัอนมุตัิการแกไ้ขนโยบาย

การทาํธุรกิจเก่ียวกบัขยะมลูฝอยแลว้ บรษิัทจึงไดเ้ขา้รว่มประมลูงานเก็บขนขยะมลูฝอยของสาํนกังานเทศบาลนครลาํปาง 
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และไดร้บัการคัดเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นผูด้าํเนินโครงการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง เป็น

ระยะเวลา 57 เดือน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 และต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2563 

บรษิัทไดร้บัการคดัเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นผูด้าํเนินโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง เป็น

ระยะเวลา 53 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2567 โดยบรษิัทไดท้าํสญัญาว่าจา้ง CEC ให้

เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินการโครงการทัง้ 2 โครงการขา้งตน้ 

 

2.7.2. โครงสร้างกลุ่มบริษัทของ CEC 

 

โครงสรา้งการถือหุน้ก่อนการเขา้ทาํรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งการถือหุน้หลังการเขา้ทาํรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจการร่วมคา้ CRD-CEC จดัตัง้ขึน้ เพ่ือประกอบกิจการจดัเก็บขยะมูลฝอยปฏิกูลต่างๆ และทาํลายกาํจดัขยะ

ปฏิกูล ปัจจุบนัใหบ้ริการเก็บขนขยะมลูฝอยใหแ้ก่สาํนกังานเทศบาลนครเชียงใหม่ ครอบคลมุพืน้ท่ีแขวงนครพิงค ์แขวงศรี

วิชยั แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ โดยสญัญาสิน้สดุในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แต่เทศบาลนครเชียงใหมไ่ดท้าํการขยาย

ระยะเวลาสญัญาออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

2.7.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ CEC 

 

CEC ประกอบธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยชมุชน โดยปัจจบุนั CEC ไดร้บัสญัญาจา้งจากบรษิัทใหด้าํเนินการเก็บขน

และกาํจดัขยะมลูฝอย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ซีอารซ์ี เอน็ไวรอนเมนทอล 

เคยีว จาํกดั 

กิจการรว่มคา้ CRD-CEC 

บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย 

จาํกดั (มหาชน) 

5.00% 95.00% 

บริษัท ซีอารซ์ี เอน็ไวรอนเมนทอล 

เคยีว จาํกดั 

กิจการรว่มคา้ CRD-CEC 

บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย 

จาํกดั (มหาชน) 

5.00% 95.00% 

70.00% 
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ลักษณะงาน พืน้ทีใ่ห้บริการ ระยะเวลาว่าจ้าง 

งานเก็บขนขยะมลูฝอย เขตเทศบาลนครลาํปาง 1 ม.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2567 

งานกาํจดัขยะมลูฝอย 
ขยะท่ีเก็บขนไดใ้นเขตเทศบาลนครลาํปาง และ 

ขยะจากเทศบาลเมืองเขลางคน์คร 
1 พ.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2567 

 

 
                 ภาพแสดงพืน้ทีเ่ก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง 

 

ขัน้ตอนในการดาํเนินงานเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชน สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดพ้อสงัเขป ดงันี ้
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สาํหรบัขัน้ตอนในการดาํเนินงานกาํจัดขยะมลูฝอยชมุชน สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดพ้อสงัเขป ดงันี ้

 

หมายเหตุ: 1/ งานอ่ืนๆ ประกอบดว้ย คดัแยก/รวบรวม/จัดเก็บขยะพิษ งานพ่นสารเคมีกาํจัดแมลง งานคลุมขยะมูลฝอยดว้ยผา้เต็นท ์งานพ่น

นํา้หมกัชีวภาพ งานปรบัปรุงภมิูทศันโ์ดยรอบบ่อขยะ งานสบูนํา้ชะขยะไปยงับ่อบาํบดั งานบาํบดันํา้เสียจากบ่อขยะ ฯลฯ 

  

2.7.4. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 

ภาพจากรายงานสถานการณส์ถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ท่ีจดัทาํขึน้โดยส่วน

ขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พบว่าอตัราการเกิดขยะมลูฝอยชุมชนในประเทศไทยนัน้ มีอตัราเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 มีอตัรา

การเกิดขยะมูลฝอยชุมชน เท่ากับ 1.18 กิโลกรมัต่อคนต่อวนั เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้ท่ี 1.15 กิโลกรมัต่อคนต่อวัน โดยมี

สาเหตมุาจากการขยายตวัของชมุชนเมือง ปรมิาณการบรโิภคท่ีเพ่ิมขึน้ การปรบัเปล่ียนวถีิชีวิตจากสงัคมเกษตรกรรมมาสู่

สงัคมเมือง รวมไปถึงความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อยผ่านระบบออนไลน ์
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ที่มา: กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณขยะมลูฝอยรวมของประเทศไทยพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย

ชุมชน จาํนวน 28.71 ลา้นตนั ซึ่งเพ่ิมขึน้จากในปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 2.79 แมว้่าขยะมลูฝอยชมุชนจาํนวนดงักล่าวจะมี

สดัส่วนการกาํจดัอย่างถูกตอ้งและนาํกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ในสดัส่วนท่ีสงู แต่ยงัคงเหลือปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนท่ี

ยงัคงถกูกาํจดัไม่ถกูตอ้งอีกจาํนวนหน่ึง ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 22.22 ของปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชนท่ีเกิดขึน้ในปี 2562 

 

 
 

ที่มา: กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

สาํหรบัการเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนนัน้ ในปี 2562 กรมควบคุมมลพิษไดท้าํการสาํรวจพบว่ามีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นท่ีดาํเนินการเก็บขนขยะมลูฝอย ทัง้ท่ีมีรถเป็นของตนเอง หรือ ว่าจา้งเอกชนเป็นผูด้าํเนินการ หรือ มอบหมาย
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ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นขา้งเคียงเป็นผูด้าํเนินการเก็บขนให ้มีจาํนวนทัง้สิน้ 4,987 แห่ง หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 

64 ของจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทัง้ประเทศ โดยส่วนท่ีเหลืออีก รอ้ยละ 36 นัน้ ไม่มีการเก็บขนขยะมลูฝอย โดย

จะใหป้ระชาชนในพืน้ท่ีดาํเนินการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรือนเอง 

 

ณ สิน้ปี 2562 ประเทศไทยมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนท่ียังเปิด

ดาํเนินการอยู่ รวม 2,691 แห่ง แบ่งเป็นสถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอย 2,666 แห่ง และสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอยชมุชน จาํนวน 

25 แห่ง โดยสัดส่วนของสถานท่ีกาํจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนของภาครฐั หรือ องคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีสดัส่วนสงูถึง รอ้ยละ 86 ของจาํนวนสถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนและสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย

ชุมชนทัง้หมดท่ียงัเปิดดาํเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม สถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนขา้งตน้ท่ีสามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งมีเพียง 409 แห่ง หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 15.34 ของสถานท่ีกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนทัง้หมดเท่านัน้ 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าประเทศไทยยงัมีขยะมลูฝอยชมุชนท่ีไม่ถกูดาํเนินการจดัเก็บอยู่อีกเป็นจาํนวนมาก 

รวมถึงขยะมลูฝอยชุมชนท่ีถูกกาํจัดอย่างไม่ถูกตอ้งและสถานท่ีกาํจัดขยะมูลฝอยชุมชนท่ียงัดาํเนินการไม่ถูกตอ้งยงัมี

ปริมาณท่ีสูงอยู่ ทาํใหภ้าครฐั โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดม้ีการจัดทาํแผน

แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ขึน้ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการดาํเนินการ

แกปั้ญหาการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศ บรูณาการการดาํเนินงานรว่มกนัของหน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน และประชาชน รวมทัง้จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) สามารถจดัทาํแผนปฏิบตัิการจดัการขยะมลู

ฝอยของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกับสภาพปัญหาและการดาํเนินการจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้กรมควบคุม

มลพิษยงัไดม้กีารจดัทาํตวัชีว้ดั (KPI) ของปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชนท่ีไดร้บัการจดัการอยา่งถกูตอ้ง และมีการตัง้เป้าหมาย

และตรวจติดตามตวัชีว้ดัดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอเป็นรายจงัหวดั ซึ่งเป็นการผลกัดนัใหห้น่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ

จงัหวดัดาํเนินการบรหิารจดัการกบัขยะมลูฝอยชมุชนท่ีเกิดขึน้อย่างจรงิจงัมากยิ่งขึน้   

 

นอกจากนี ้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น ไดด้าํเนินการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนผ่าน

แผนปฏิบตัิการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน “จงัหวดัสะอาด” เพ่ือมุ่งเนน้การจดัการขยะมลูฝอยชมุชนใหค้รอบคลมุทัง้ตน้ทาง 

กลางทาง และปลายทาง และส่งเสริมใหใ้ชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า มุง้เนน้การลดใชถ้งุพลาสติกและโฟม และส่งเสรมิใหใ้ช้

งานผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มแทน โดยดาํเนินการต่อเน่ืองมาตัง้แต่ ปี 2561 ทั่วประเทศไทย 

 

จากข้อเท็จจริงท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเปิดโอกาสให้มีธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการกับขยะมูลฝอยชุมชนโดย

ภาคเอกชนผ่านการว่าจา้งจากหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งมากยิ่งขึน้ เพ่ือใหด้าํเนินการบรหิารและจดัการกบัขยะมูลฝอย

ชมุชนใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการและมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจบุนั มีการเปิดประมลูการว่าจา้งเอกชนเพ่ือใหด้าํเนินการ

บริหารและจดัการกับขยะมลูฝอยชุมชนโดยหน่วยงานของภาครฐั เช่น องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละพืน้ท่ี อย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้เอกชนท่ีมีความรู ้ความชํานาญ และพรอ้มด้วยบุคลากรและเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีจําเป็น เข้ามา

ดาํเนินการบรหิารจดัการกบัขยะมลูฝอยชมุชนในส่วนท่ีตนรบัผิดชอบใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการ ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิารเอกชนท่ี

มีความชาํนาญในธุรกิจดงักล่าวอยู่ยงัมีจาํนวนไม่มาก จึงทาํใหย้งัไม่มีการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
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2.7.5. โครงสร้างรายได้ของ CEC 

  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 งวด 9 เดือน 2563  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินปันผลรบั 23.75 94.48 18.53 70.28 29.93 66.25 25.65 52.38 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 1.24 4.92 7.18 27.23 14.47 32.04 23.03 47.03 

รายไดอ่ื้น 0.15 0.60 0.66 2.49 0.78 1.72 0.29 0.59 

รวม 25.14 100.00 26.36 100.00 45.17 100.00 48.97 100.00 

 

2.7.6. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ CEC 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของ CEC ตามรายชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเขา้ทาํรายการ ภายหลังการเข้าทาํรายการ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 7,000 70.00 

2. นายกานต ์อภิญญาวชัรกลุ1 2,000 20.00 2,000 20.00 

3. นายทวศีกัดิ์ นิมาพนัธ์1 1,000 10.00 1,000 10.00 

4. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน์2 3,015 30.15   

5. นายกนก ศรีกนก2 1,500 15.00   

6. นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ์2 1,050 10.50   

7. นางสาวิตรี จิรพิพฒัน์2 750 7.50   

8. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ2 350 3.50   

9. นายพิชย สวุรรณสายะ2 210 2.10   

10. นายปรีชา เลาหเจรญิยศ3 75 0.75   

11. นายวิทยา เลาหเจรญิยศ3 50 0.50   

รวม 10,000 100.00 10,000 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผูถ้ือหุน้ตั้งตน้ของ CEC และไม่ประสงคจ์ะขายหุ้นให้แก่บริษัทในครั้งนี  ้โดย นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็น

นอ้งชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์และ นายกานต ์อภิญญาวชัรกลุ เป็นหลานชายของนายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์ซึ่งนายเฉลิม

ศกัดิ์ นิมาพนัธ ์เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2/ เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทโดย:  

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 4 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 29.17 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท  

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 5 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 14.98 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 6 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 10.00 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 7 เป็นคู่สมรสของผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 4 และเป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 8.49 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษทั 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 8 เป็นกรรมการบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 3.50 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

 ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 9 เป็นบตุรชายของ นายพฒันา สวุรรณสายะ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษทั และผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 2.19 ของ 

  ทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท 

3/ ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที่ 10 และ 11 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 0.82 และ รอ้ยละ 1.39 ของทนุที่ออกและชาํระแลว้ของบริษัท  

  ตามลาํดบั 
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2.7.7. คณะกรรมการบริษัทของ CEC 

รายชื่อคณะกรรมการของ CEC ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 มีจาํนวน 2 ท่าน แสดงไดด้งัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ กรรมการ 

2. นายทวศีกัดิ์ นิมาพนัธ ์ กรรมการ 

 

โดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามไดแ้ก่ นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์และ นายทวีศกัดิ์ นิมาพนัธ ์ลงลายมือชื่อร่วมกนั 

พรอ้มประทบัตราบริษัท และมี นายทวีศกัดิ์ นิมาพนัธ ์เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ทัง้นี ้ภายหลงัการเขา้ทาํรายการ บริษัทจะ

แต่งตัง้กรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากบรษิัท จาํนวนไม่เกิน 3 ท่าน เป็นกรรมการเพ่ิมเติมใน CEC  

 

2.7.8. สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
2.7.8.1. งบการเงนิ 

 

ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงินของ CEC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.41  2.27  2.53  17.11  2.46  5.72  6.03  12.36 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  1.09  6.02  2.28  15.40  2.33  5.41  5.45  11.18 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง  -     -  -  -  7.00  16.29  7.00  14.35 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  1.51  8.30  4.80  32.51  11.79  27.43  18.48  37.89 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้  1.90  10.47  1.90  12.86  1.90  4.42  1.90  3.90 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ-ที่ดิน - - - -  23.27  54.14  23.27  47.70 

อปุกรณแ์ละยานพาหนะ  14.75  81.22  7.97  53.92  5.59  13.01  4.80  9.85 

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  0.00  0.02  0.11  0.71  0.43  1.00  0.32  0.66 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  16.65  91.70  9.97  67.49  31.19  72.57  30.29  62.11 

รวมสินทรัพย ์  18.16  100.00  14.78  100.00  42.98  100.00  48.78  100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  0.91  5.01  0.71  4.78  1.41  3.27  5.16  10.57 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัยท์ี่ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 

 10.31  56.79  2.35  15.88 - - - - 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย - - - - - - 0.13 0.26 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  11.22  61.80  3.05  20.66  1.41  3.27%  5.28  10.83 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัยร์ะยะยาว  3.44  18.93 - - - - - - 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน - -  0.10  0.66  0.20  0.46  0.59  1.21 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  3.44  18.93  0.10  0.66  0.20  0.46  0.59  1.21 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่41 

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหนี้สิน  14.66  80.72  3.15  21.32  1.60  3.73  5.87  12.03 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบียน 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้  0.70  3.86  0.70  4.74  0.70  1.63  0.70  1.44 

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม         

จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย  0.10  0.55  0.10  0.68  0.10  0.23  0.10  0.21 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   2.70  14.87  10.83  73.27  40.57  94.41  42.11  86.33 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  3.50  19.27  11.63  78.68  41.37  96.27  42.91  87.97 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  18.16  100.00  14.78  100.00  42.98  100.00  48.78  100.00 

  

ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงินของ กิจการร่วมคา้ CRD-CEC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7.55   10.43   13.51   20.35   9.77   19.25   4.10   12.13  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  13.31   18.38   13.42   20.21   12.85   25.32   7.79   23.07  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  20.85   28.81   26.93   40.56   22.62   44.57   11.89   35.20  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

อปุกรณ ์  49.12   67.87   38.63   58.17   28.09   55.35   21.85   64.68  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  2.40   3.32   0.80   1.20   -     -     -     -    

เงินประกนั  -     -     0.04   0.06   0.04   0.08   0.04   0.12  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  51.52   71.19   39.47   59.44   28.13   55.43   21.89   64.80  

รวมสินทรัพย ์  72.37  100.00   66.40  100.00   50.74  100.00   33.78  100.00  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  4.86   6.71   4.35   6.55   5.42   10.67   4.49   13.28  

เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ่งปี 

 1.76   2.43   1.76   2.65   0.16   0.32   -     -    

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี 

 13.76   19.01   14.50   21.83   8.33   16.42   -     -    

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย  2.19   3.03   2.56   3.85   2.68   5.28   1.59   4.71  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  22.57   31.19   23.17   34.89   16.59   32.70   6.08   17.99  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาว  1.65   2.28   0.03   0.04   -     -     -     -    

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  22.83   31.54   8.33   12.55   -     -     -     -    

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  1.90   2.62   2.84   4.28   3.71   7.32   4.04   11.95  



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่42 

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ประมาณการค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   -     -     -     -     -     20.20   59.81  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  26.38   36.45   11.20   16.87   3.71   7.32   24.24   71.76  

รวมหนี้สิน  48.95   67.63   34.37   51.76   20.30   40.01   30.32   89.74  

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

เงินลงทนุจาก บจ. ซีอารซี์ เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว (“CEC”) 

 1.90   2.63   1.90   2.86   1.90   3.74   1.90   5.62  

เงินลงทนุจาก บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 

(“CRD”) 

 0.10   0.14   0.10   0.15   0.10   0.20   0.10   0.30  

กาํไรสะสมยงัไม่ไดแ้บ่ง  21.42   29.60   30.03   45.22   28.44   56.05   1.46   4.33  

ส่วนของผู้ร่วมค้า  23.42   32.36   32.03   48.23   30.44   59.99   3.46   10.25  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ร่วมค้า  72.37  100.00   66.40  100.00   50.74  100.00   33.78  100.00  

 

ตารางแสดงรายการงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ CEC สาํหรบังวดปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถึง งวด 9 

เดือน  ปี 2563  

งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้                   

เงินปันผลรบั  23.75  94.48  18.53  70.28  29.93  66.25 21.85 74.60  25.65  52.38 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

และบริการ 
 1.24  4.92  7.18  27.23  14.47  32.04 7.29 24.90  23.03  47.03 

รายไดอ่ื้น  0.15  0.60  0.66  2.49  0.78  1.72 0.15 0.50  0.29  0.59 

รวมรายได้  25.14  100.00  26.36  100.00  45.17  100.00 29.29 100.00  48.97  100.00 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย           

ตน้ทนุจากการใหเ้ช่า

และบริการ 
 1.07  4.27  8.09  30.71  15.19  33.63 7.25 24.77  20.56  41.98 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1.39  5.55  0.14  0.53  0.23  0.52 0.11 0.37  0.26  0.52 

รวมค่าใช้จ่าย  2.47  9.81  8.23  31.24  15.43  34.15 7.36 25.14  20.81  42.50 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน

ภาษีเงินได ้
 22.67  90.19  18.13  68.76  29.75  65.85 21.93 74.86  28.16  57.50 

ภาษีเงินได ้ - -  -    -  -    - - -  0.62  1.27 

กาํไรสุทธิ 22.67 90.19 18.13 68.76 29.75 65.85 21.93 74.86 27.53 56.23 

 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่43 

ตารางแสดงรายการงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของ กิจการรว่มคา้ CRD-CEC สาํหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ถึง งวด 9 เดือน  ปี 2563  

งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้                   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  111.26   99.90   114.32   99.77   117.17   99.90   87.54   99.90   77.15   99.87  

รายไดอ่ื้น  0.11   0.10   0.27   0.23   0.11   0.10   0.09   0.10   0.10   0.13  

รวมรายได้  111.37   100.00   114.59   100.00   117.28   100.00   87.62   100.00   77.24   100.00  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย           

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ  65.00   58.36   63.90   55.77   65.19   55.58   49.41   56.39   41.55   53.79  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  14.49   13.01   14.50   12.65   14.69   12.52   10.93   12.47   30.82   39.89  

รวมค่าใช้จ่าย  79.49   71.38   78.40   68.42   79.88   68.11   60.34   68.86   72.37   93.68  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน

ต้นทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได ้

 31.88   28.62   36.19   31.58   37.40   31.89   27.28   31.14   4.88   6.32  

ตน้ทนุทางการเงิน  2.46   2.21   1.69   1.48   0.89   0.76   0.74   0.85   0.14   0.18  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน

ภาษีเงินได ้

 29.42   26.41   34.50   30.10   36.51   31.13   26.54   30.29   4.74   6.14  

ภาษีเงินได ้  5.51   4.94   6.39   5.58   6.60   5.63   4.76   5.44   4.71   6.10  

กาํไรสุทธิ  23.91   21.47   28.11   24.53   29.92   25.51   21.78   24.85   0.03   0.04  

 

2.7.8.2. อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงินของ CEC 
2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง        

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  0.13   1.57   8.36   3.50  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า)  0.13   1.58   3.40   2.17  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 46.13 15.64 19.60 12.59 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  7.80   23.01   18.37   21.45  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้  (เทา่)  2.28   9.99   14.33   6.26  

ระยะเวลาชาํระหนี ้(วนั)  157.96   36.02   25.12   43.14  

Cash Cycle (วนั)  (150.16)  (13.01)  (6.75)  (21.69) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 95.74 69.31 66.37 58.02 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (รอ้ยละ) 90.18 68.76 65.86 57.50 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 90.18% 68.78% 65.86% 56.22% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 640.40% 239.75% 112.27% 83.90% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน 

    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 208.30% 110.11% 103.03% 77.07% 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่44 

อัตราส่วนทางการเงินของ CEC 
2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 1295.38% 239.74% 112.27% 88.98% 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า) 2.31 1.60 1.56 1.07 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  (เท่า) 4.19  0.27  0.04  0.14  

 

2.7.8.3. คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

1) ผลการดาํเนินงาน 

 

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 CEC มีกาํไรสทุธิ จาํนวน 22.67 ลา้นบาท 18.13 ลา้นบาท และ 29.75 ลา้นบาท 

ตามลาํดับ และในงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 27.53 ลา้นบาท โดยในปี 2561 CEC มีผลกาํไรสุทธิ

ลดลงอนัมีเหตมุาจากเงินปันผลรบัซึ่งเป็นรายไดห้ลกัของ CEC ท่ีลดลง จาก 23.75 ลา้นบาท ในปี 2560 เหลือ 18.53 ลา้น

บาท ในปี 2561 หรือลดลง รอ้ยละ 22.00 สาํหรบัในปี 2562 CEC มีผลกาํไรสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 29.75 ลา้นบาท คิดเป็นการ

เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 61.54 จากปี 2561 เน่ืองจากมีเงินปันผลรบัท่ีเพ่ิมขึน้ และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเพ่ิมขึน้ดว้ย

เช่นกนั สาํหรบั ในงวด 9 เดือน ปี 2563 CEC มีกาํไรสทุธิ จาํนวน 27.53 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากงวด 9 เดือน ปี 2562 ท่ีมี

กาํไรสุทธิอยู่ท่ี 21.93 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 17.39 อันเป็นผลมาจากการเริ่มดาํเนินการโครงการเก็บขน และ 

โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนของเทศบาลนครลาํปาง ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563  

 

 รายได ้

 

CEC มีรายไดห้ลกัมาจากเงินปันผลรบัจาก กิจการร่วมคา้ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

จาํกดั ซึ่งดาํเนินโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบาลนครเชยีงใหม่ และรายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร ซึ่งเป็น

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะในการเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชน และ รายไดจ้ากการจดัหาแรงงาน และใน

ปี 2563 CEC มีรายไดจ้ากการรบัจา้งช่วงเก็บขนและกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเทศบาลนครลาํปาง สาํหรบัรายไดอ่ื้นนัน้ 

เป็นรายไดจ้ากดอกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคารและเงินใหกู้ย้ืมจากบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงกาํไรจากการขายสินทรพัย ์

 

ในปี 2560 CEC มีรายไดร้วม เท่ากบั 25.14 ลา้นบาท และในปี 2561 มีรายไดร้วมเท่ากบั 26.36 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้

เล็กนอ้ยจากปี 2561 อนัเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเพ่ิมขึน้จาก 1.24 ลา้นบาท ในปี 

2560 เป็น 7.18 ลา้นบาท ในปี 2561 หรือ เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 480.74 แมว้่าจะมีเงินปันผลรบัท่ีลดลงก็ตาม สาํหรบัรายไดท่ี้

เพ่ิมขึน้อย่างมากในปี 2562 ซึ่งมีรายไดร้วม เท่ากับ 45.17 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 71.38 นัน้ เป็นผลมาจากเงินปัน

ผลรบัท่ีเพ่ิมขึน้จาก 18.53 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 29.93 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเพ่ิมขึน้จาก 

7.18 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 14.47 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 101.63 ในปี 2562  

ในงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีรายไดร้วม เท่ากับ 48.97 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั 29.29 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนั

ของปีก่อน หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 67.19 อนัเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารจากการ
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ท่ี CEC ไดถู้กว่าจา้งเหมาช่วงใหด้าํเนินการโครงการ ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 เป็นตน้มา ทาํใหม้ีรายไดใ้นส่วนนีเ้พ่ิมขึน้เป็น 

23.03 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั 7.29 ลา้นบาท ในงวด 9 เดือน ปี 2562 

 

 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

 

ตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบรกิารของ CEC ประกอบไปดว้ยตน้ทนุในการใหบ้รกิารรบัจา้งเก็บขน และกาํจดัขยะมลู

ฝอยชุมชน ตน้ทุนในการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะในการเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชน และตน้ทุนในการจดัหาแรงงาน 

โดยในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 CEC มีตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการเท่ากับ 1.07 ลา้นบาท 8.09 ลา้นบาท  และ 

15.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 654.33 และ รอ้ยละ 87.71 ตามลาํดบั โดยตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึน้นัน้

สอดคลอ้งกบัรายไดใ้นการใหเ้ช่าและบรกิารท่ีเพ่ิมขึน้  

สาํหรบังวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการ จาํนวน 20.56 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ 7.25 

ลา้นบาท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 183.36 ซึ่งตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบรกิารท่ีเพ่ิมขึน้เป็น

การเพ่ิมขึน้จากการรบัจา้งเหมาช่วงเพ่ือดาํเนินงานโครงการ ในปี 2563 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2560 ถึง 2562 เท่ากบั 1.39 ลา้นบาท 0.14 ลา้นบาท และ 0.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

และ ในงวด 9 เดือนของปี 2563 มีค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เท่ากบั 0.26 ลา้นบาท ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2560 มี

ค่าสงูกว่าปีอ่ืนๆ มีสาเหตุมาจากในปี 2560 CEC มีการจดัซือ้ยานพาหนะเขา้มาจาํนวนมากเพ่ือเตรียมสาํหรบัการดาํเนิน

ธุรกิจดา้นขยะมลูฝอย จึงทาํใหเ้กิดมีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัซือ้ยานพาหนะดงักล่าว รวมไปถึงมีการซือ้ซองขอ้มลู

โครงการขยะมลูฝอยต่างๆ เพ่ือเตรียมการประมลูงานในปีดงักล่าวดว้ย ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ในปี 2561 ถึง งวด 9 เดือน 

ปี 2563 มีการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ตามรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการท่ีเพ่ิมขึน้จากกิจกรรมการดาํเนินงานดา้นขยะมลูฝอย

ชมุชนของ CEC ท่ีเพ่ิมขึน้ 

 

2) ฐานะทางการเงนิ 

 

 สินทรัพย ์

 

CEC มีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2560 ถึง 2562 เท่ากับ 18.16 ลา้นบาท 14.78 ลา้นบาท และ 42.97 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั และ ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เท่ากับ 48.78 ลา้นบาท โดยมีสินทรพัยห์ลกัประกอบไปดว้ย อสงัหาริมทรพัย์

เพ่ือการลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง และอุปกรณ์และยานหาพนะ ทั้งนี ้สินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึน้อย่างมี

นยัสาํคญัในปี 2562 เกิดมาจากการท่ี CEC เพ่ิงจดัซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุนเขา้มา และ มีการใหบ้รษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง

กูย้ืมระยะสัน้  

 

ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 CEC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 0.41 ลา้นบาท 2.53 

ลา้นบาท 2.46 ลา้นบาท และ 6.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2.27 รอ้ยละ 17.11 รอ้ยละ 5.72 และ รอ้ยละ 
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12.36 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดย ณ สิน้ปี 2562 และ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 CEC มีเงนิใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งคงคา้งเท่ากบั 7.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 16.29 และ รอ้ยละ 14.35 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั 

 

ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 CEC มีมลูค่าเงินลงทนุใน กิจการรว่มคา้ CRD-CEC เท่ากบั 1.90 ลา้น

บาทคงท่ีตลอดช่วงเวลา และ ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีอปุกรณแ์ละยานพาหนะ เท่ากบั 14.75 ลา้นบาท 

7.97 ลา้นบาท 5.59 ลา้นบาท และ 4.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมลูค่าท่ีลดลงอย่างมีนยัสาํคญัในปี 2561 จาํนวน 6.78 

ลา้นบาท หรือคิดการลดลงเป็นรอ้ยละ 45.97 เกิดจากการจาํหน่ายยานพาหนะบางส่วนออกไป ส่วนมูลค่าท่ีลดลงในปี

ต่อมาเกิดจากการตดัค่าเส่ือมราคาทรพัยสิ์นเป็นหลกั ทัง้นี ้ในปี 2562 CEC มีการจดัซือ้อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุเขา้

มา จาํนวน 23.27 ลา้นบาท จึงทาํใหสิ้นทรพัยร์วมของ CEC เพ่ิมสงูขึน้อย่างมีนยัสาํคญัดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 

 หนีส้ิน 

 

CEC มีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 จาํนวน 14.66 ลา้นบาท 3.15 ลา้นบาท 1.60 ลา้น

บาท และ 5.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยหนีสิ้นหลกัประกอบไปดว้ย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น และ เจา้หนีซ้ือ้สินทรพัย์

ท่ีเกิดจากการจดัซือ้อุปกรณแ์ละยานพาหนะเขา้มาเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานในปี 2560 ทัง้นี ้ในปี 2561 ไดม้ีการชาํระคืน

เจา้หนีซ้ือ้สินทรพัย ์จาํนวน 11.40 ลา้นบาท ทาํใหม้ลูค่าเจา้หนีซ้ือ้สินทรพัยล์ดลงเหลือ 2.35 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2562 CEC 

ไดท้าํการชาํระคืนยอดคงเหลือดงักล่าวจนครบจาํนวน ทาํใหไ้ม่มียอดคงคา้งของเจา้หนีซ้ือ้สินทรพัยใ์นปี 2562 

 

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 CEC มีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น จาํนวน 5.16 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 10.57 

ของสินทรพัยร์วม ซึ่งเพ่ิมขึน้มาจาก ณ สิน้ปี 2562 ท่ีมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น จาํนวน 1.41 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมขึน้

ดงักล่าวมีสาเหตมุาจากตน้ทนุการใหบ้รกิารท่ีเพ่ิมขึน้จากการเริ่มดาํเนินการโครงการ ในปี 2563 

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

CEC มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ สิน้ปี 2560 ถึง ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เป็นจาํนวน 3.50 ลา้นบาท 11.63 ลา้น

บาท 41.37 ลา้นบาท และ 42.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.27 รอ้ยละ 78.68 รอ้ยละ 96.27 และ รอ้ย

ละ 87.97 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้เกิดจากกาํไรสะสมท่ีเพ่ิมขึน้จากผลกาํไรสทุธิของ 

CEC ตลอดช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
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3. ข้อมูลบริษัท 

 

3.1. ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท 

 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 26 มิถุนายน 2533 

ดว้ยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 0.50 ลา้นบาท โดยนายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์และกลุ่มเพ่ือนวิศวกร สถาปนิก และนกัธุรกิจชาว

เชียงใหม่  เพ่ือประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง โดยเริ่มตน้จากการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งบา้นจดัสรรใหก้บับรษิัทพฒันา

อสงัหาริมทรพัยใ์นจงัหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยายขอบเขตเพ่ิมเติมงานรบัเหมาก่อสรา้งอาคารส่ิงปลูกสรา้งประเภทต่าง ๆ 

ใหก้ับลกูคา้หน่วยงานราชการและเอกชนในเวลาต่อมา ณ ปัจจุบนั บริษัทใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งทัง้อาคารและส่ิงปลกู

สรา้ง และระบบสาธารณูปโภค บริษัทเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 

โดยใชช้ื่อย่อหลกัทรพัยว์่า “CRD” 

 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว จํานวน 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

500,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีจดทะเบียนไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

 

3.2. โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
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ขอ้มลูโดยสรุปของบรษิัทในกลุ่มและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงันี ้

ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกจิ 

เงนิร่วม

ลงทนุรวม 

(ล้านบาท) 

เงนิร่วม

ลงทนุของ

บริษัท 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน

การถือหุน้  

(%) 

กิจการรว่มคา้เชียงใหม่รมิ

ดอย – อาร.์ เค. เจ. 

(“กจิการรว่มคา้ CRD-

RKJ”) 

ธุรกิจก่อสรา้งระบบรวบรวมและบาํบดันํา้เสีย 

ใหก้บัเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรีุ 

โดยดาํเนินการก่อสรา้งในชว่งปี 2559 ถึง ปี 

2562 

- - 60.00 

กิจการรว่มคา้เชียงใหม่รมิ

ดอย – ซีอารซ์ี เอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว (“กิจการ

รว่มคา้ CRD-CEC”) 

ธุรกิจจดัเก็บขยะมลูฝอยภายในเขตเทศบาล

เชียงใหม่ จาํนวน 4 แขวง ตามสญัญา ตัง้แต่ 

ปี 2558 ถึง ปี 2563 

2.00 0.10 5.00 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 

3.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

บรษิัทมีรูปแบบการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

1. รับเหมาก่อสรา้งอาคารและส่ิงปลูกสรา้งทั่วไป ได้แก่ การให้บริการรับเหมาก่อสรา้งงานวิศวกรรมโยธา งาน

สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบท่ีลกูคา้กาํหนด ซึ่งดาํเนินธุรกิจในนามบรษิัท ทัง้นี ้ในส่วนของ

งานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) อาทิ ระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร ระบบประปา และ

ระบบสขุาภิบาล เป็นตน้ บรษิัทจะใชก้ารว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีมีประสบการณใ์นแต่ละระบบงานเขา้มารบัจา้งทาํงาน ซึ่ง

จะอยู่ภายใตก้ารควบคมุคณุภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบรษิัทท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์

อย่างใกลช้ิด ทัง้นีบ้รษิัทยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคา้เจา้ของโครงการในฐานะผูร้บัเหมาหลกั (Main Contractor) 

 

2. รบัเหมาก่อสรา้งงานระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ การใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งและติดตัง้ระบบรวบรวมและบาํบดันํา้

เสีย ระบบประปา งานก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าแรงสงู (Sub Station) งานปรบัปรุงระบบจาํหน่ายไฟฟ้าเป็นสายเคเบิล้ใต้

ดิน งานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ขนาดเล็กและระบบงานชลประทาน งานก่อสรา้งอาคารโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

นํา้โครงการไฟฟ้าพลังนํา้ งานติดตั้งและทดสอบเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าพลังงานนํา้พรอ้มอุปกรณ์ ตามแบบท่ีลูกคา้

กาํหนด โดยบริษัทรบัผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา สาํหรบังานระบบอ่ืน อาทิ ระบบบาํบดันํา้เสีย ระบบผลิต

ไฟฟ้าแรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละ

ระบบงานเขา้มารบัจา้งทาํงาน ซึ่งจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู ้

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์อย่างใกลช้ิด ซึ่งบรษิัทสามารถเขา้รบังานไดโ้ดยตรง โดยบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบ



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่49 

ต่อลูกคา้เจา้ของโครงการในฐานะผูร้บัเหมาหลัก (Main Contractor) หรือเขา้รบังานในนามกิจการร่วมคา้ (“Joint 

Venture”) โดยบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคา้เจา้ของโครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือในนามกิจการคา้

รว่ม (“Joint Operation”) ซึ่งบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคา้เจา้ของโครงการตามส่วนงานท่ีทาํ โดย Joint Venture 

หรือ Joint Operation บรษิัทจะรว่มลงทนุกบับคุคลภายนอกตามความเหมาะสม 

 

รายไดข้องบรษิัทจากรูปแบบการใหบ้รกิารทัง้ 2 ประเภทขา้งตน้สามารถจาํแนกไดด้งันี ้

ประเภทรายได ้
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง           

- กลุ่มอาคาร/สิ่งปลกูสรา้ง 1,213.04 90.28 634.42 50.71 1,066.52 79.12 850.23 81.08 378.12 60.37 

- กลุ่มงานระบบสาธารณปูโภค 130.58 9.72 616.58 49.29 281.48 20.88 198.49 18.92 248.17 39.63 

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 100.00 1,251.00 100.00 1,348.00 100.00 1,048.72 100.00 626.29 100.00 

ที่มา: บริษัท 

 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีการร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอก เพ่ือเขา้รบังานและใหบ้ริการ จาํนวน 2 โครงการ 

ไดแ้ก ่

1).  กิจการรว่มคา้เชียงใหม่รมิดอย – อาร.์ เค. เจ. เป็นการจดัตัง้ขึน้ระหว่างบรษิัทกบับรษิัท อาร.์เค.เจ.เอ็น

จิเนียริ่ง จาํกัด (“R.K.J.”) ซึ่ง R.K.J. ไม่มีความเก่ียวขอ้งใด ๆ กับผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารของ

บริษัท โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนรอ้ยละ 40 เพ่ือการเขา้ประมลูงานก่อสรา้งระบบ

รวบรวมและบาํบัดนํา้เสีย ใหก้ับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจการร่วมคา้ดังกล่าวไดร้บั

คดัเลือกในเดือนเมษายน 2559 และสิน้สดุสญัญาเมื่อเดือนเมษายน 2562 

2).  กิจการร่วมคา้เชียงใหม่ริมดอย – ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว เป็นการจดัตัง้ขึน้ระหว่างบริษัทกบั

บริษัท ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จาํกัด (“CEC”) ซึ่ง CEC เป็นบริษัทท่ีมีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของ

บรษิัทถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 68.75 ของทนุจดทะเบียน โดยบรษิัทลงทนุรอ้ยละ 5 และ CEC ลงทนุ

รอ้ยละ 95 เพ่ือการเขา้ประมูลงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเชียงใหม่จาํนวน 4 แขวง 

สญัญางานของกิจการรว่มคา้ดงักล่าวจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 แต่เทศบาลนครเชียงใหม่

ไดท้าํการขยายระยะเวลาสญัญาออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 

ทัง้นี ้เมื่อตน้ปี 2563 บริษัทไดเ้ริ่มกลบัมาดาํเนินการในธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยชุมชนอีกครัง้ โดยไดร้บัเลือกให้

เป็นผูด้าํเนินการในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครลาํปาง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 57 เดือน 

(สิน้สุดในวนัท่ี 30 กันยายน 2567) และหลังจากนั้นยงัไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูด้าํเนินการในการกาํจดัขยะของเทศบาลนคร

ลาํปางอีกดว้ย โดยมีระยะเวลาของสญัญา 53 เดือน (สิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน 2567)  นอกจากนัน้ บรษิัทยงัไดร้บัเลือก

ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ดอีกดว้ย โดยมีระยะเวลาของสัญญา 60 เดือน 

(ตัง้แต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2569) 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่50 

3.4. โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 9 เดือน 2562 9 เดือน 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการรบัเหมา

ก่อสรา้ง 
1,343.62  97.24 1,251.00  98.70 1,348.00  96.97 1,048.72  98.16   626.29   96.37  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ/1 23.18  1.68 - - - - -  -     19.24   2.96  

รายได้รวม 1,366.80  98.92 1,251.00 98.70 1,348.00 96.97 1,048.72  98.16   645.53   99.33  

รายไดอ่ื้น2 13.68  0.99 15.00  1.18 40.70  2.93 18.72  1.75   4.36   0.67  

ส่วนแบ่งเงินลงทนุในกิจการ

รว่มคา้ 
1.24  0.09 1.45  0.12 1.35  0.10 0.95  0.09   0.01   0.00  

รวมทัง้หมด 1,381.72 100.00 1,267.45 100.00 1,390.05 100.00 1,068.39  100.00   649.90   100.00  

หมายเหต:ุ 1/  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ หมายถึง รายไดจ้ากการใหบ้ริการเกี่ยวกบัขยะมลูฝอยซึ่งดาํเนินการในนามของบริษัท 

 2/  รายไดอ่ื้น หมายถึง กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุรายไดค้่าเช่า และรายไดด้อกเบีย้รบั 

 

3.5. ภาวะอุตสาหกรรม 
3.5.1. ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง 

 

จากขอ้มลูของ สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  การลงทุนรวมในประเทศไทยลดลง 

ทัง้ในไตรมาสท่ี 1 และ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 โดยมีอตัราการลดลงเท่ากบั รอ้ยละ 6.5 และ รอ้ยละ 8.0 ตามลาํดบั 

โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการลงทุนภาครฐัและภาคเอกชน รอ้ยละ 9.3 และ รอ้ยละ 5.4 ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 

2563 ตามลาํดบั  สาํหรบัในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 การลงทนุภาครฐัเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 12.5 อย่างไรก็ตาม การลงทนุ

ของภาคเอกชนลดลงในอตัราเท่ากบั รอ้ยละ 15.0 ทาํใหช้่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีอตัราการลงทนุรวมในประเทศ

ท่ีลดลงอยู่ท่ี รอ้ยละ 7.2   

 

 
ที่มา: สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

 

สาํหรบัอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 นัน้ มีอตัราลดลงท่ี รอ้ยละ 9.9 อย่างไรก็ตาม 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 มีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ท่ี รอ้ยละ 7.4 ตามการขยายตวัของการก่อสรา้งภาครฐัท่ีมีอตัราการ



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่51 

ขยายตัวท่ี รอ้ยละ 22.3 ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 โดยโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการโครงสรา้ง

พืน้ฐาน (Infrastructure) 

 

 
ที่มา: สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

 

สาํหรบัการก่อสรา้งภาคเอกชนนัน้มีอตัราท่ีลดลง อนัเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้แต่

ช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของผู้บริโภคส่งผลให้กําลังซือ้

ภายในประเทศลดลง นอกจากนี ้กาํลงัซือ้อสงัหารมิทรพัยจ์ากชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีนท่ีลดลงจากการ

ไม่สามารถเดินทางมาซือ้หรือโอนอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้กอปรกบัแนวโนม้การชะลอตวัลงอย่างมากของเศรษฐกิจโลกทาํ

ใหผู้ป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัยบ์างส่วนเล่ือนการเปิดตวัโครงการใหม่ออกไป อีกทัง้ความกังวลในการระบาดของ

โรค COVID-19 ทาํให้ความต้องการใชพื้น้ท่ีสาํนักงานให้เช่า พืน้ท่ีใช้สอยในห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงโรงงาน

อตุสาหกรรมลดลง โดยมอีตัราการลดลงในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ท่ี รอ้ยละ 2.1   

 

ทัง้นี ้จากการคาดการณข์อง Economic Intelligent Center (EIC) ของ ธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) 

อตุสาหกรรมการก่อสรา้งของประเทศไทย จะมีการหดตวัลงเล็กนอ้ยท่ี รอ้ยละ 1.0 สืบเน่ืองมาจากผลของการขยายตวั

เพ่ิมขึน้ของโครงการก่อสรา้งภาครฐัท่ียงัมีอตัราการขยายตวัไดจ้ากโครงการเมกะโปรเจกคต์่างๆ ท่ีดาํเนินการก่อสรา้ง

อยู่ และโครงการท่ีกาํลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต  

 

อย่างไรก็ตาม แนวโนม้ของการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศนั้น ขึน้อยู่กับความสาํเร็จในการควบคุม

และป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของภาครฐั  รวมไปถึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการคา้โลกในช่วงท่ีเหลือของปี 2563  

 

สาํหรบัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมกอ่สรา้งนัน้ มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้จากการท่ีมีจาํนวนโครงการก่อสรา้ง

ใหม่เขา้สู่ตลาดลดลงจากสภาวะดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ รวมไปถึงความตอ้งการของบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งท่ีตอ้งการ

จะประมลูงานและมีโครงการในมอืท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือใหส้ามารถผ่านพน้ช่วงวกิฤตไปได ้ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในดา้นราคาท่ี

รุนแรงขึน้ ซึ่งนาํไปสู่การลดลงของจาํนวนบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายเล็กท่ีมีสภาพ

คล่องนอ้ยจะไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้อย่างไรก็ตาม จากการลดราคาคา่ก่อสรา้งของบรษิัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งนัน้ 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    
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ทาํใหบ้รษิัทผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยต์่างๆ ท่ียงัคงมีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีสภาพคล่องคงเหลือ เริ่มทยอย

กลับมาพิจารณาเปิดตวัโครงการใหม่ หรือเริ่มกลับมาดาํเนินการก่อสรา้งโครงการเดิมท่ีมีการก่อสรา้งคา้งไวต้่อได ้

จากเดิมท่ีมีการหยดุหรือชะลอแผนการพฒันาโครงการออกไปในช่วงก่อนหนา้ ซึ่งนบัเป็นสญัญาณท่ีดีในการเริ่มฟ้ืน

ตวัของอตุสาหกรรมการก่อสรา้งภายในประเทศ 

 

3.5.2. ธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 

โปรดดรูายละเอียดของภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยชมุชน ใน “ขอ้ 2.7.4. ภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจ

จดัการขยะมลูฝอยชมุชน“ 

 

3.6. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรกของบรษิัท ณ วนัท่ี 9 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.       นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ 145,850,000  29.17  

2.       นายกนก ศรีกนก 74,900,000  14.98  

3.       นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์ 50,000,000  10.00  

4.       นางสาวิตรี จิรพิพฒัน ์ 42,450,000  8.49  

5.        นายวเิชยีร ศรีมนิุนทรนิ์มิต 25,111,200  5.02  

6.       นายสรุพล ศรีวีระสกลุ 17,500,000  3.50  

7.       นายพฒันา สวุรรณสายะ 10,926,526  2.19  

8.       นายวทิยา เลาหเจรญิยศ 6,926,800  1.39  

9.       บรษิัท ไทยเอ็นวีดอีาร ์จาํกดั 4,533,500  0.91  

10.    นายพงศกร พานิชยะมนตรี  4,424,400  0.88  

รวม 10 รายแรก 382,622,426  76.52  

ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 117,377,574  23.48  

รวม 500,000,000  100.00  

ที่มา: บริษัท 

 

3.7. คณะกรรมการบริษัท 

 

รายชื่อคณะกรรมการของบรษิัท ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 มีจาํนวนทัง้สิน้ 11 ท่าน แสดงไดด้งัต่อไปนี ้ 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายเทิดศกัดิ์ โกไศยกานนท ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายประวตัิ สิรภิทัโรดม รองประธานกรรมการ 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    
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รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

3. นายธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายสรุพล ศรีวีระสกลุ กรรมการ 

5. นายเฉลิมศกัดิ์ นิมาพนัธ ์ กรรมการ 

6. นายพฒันา สวุรรณสายะ กรรมการ 

7. นายสรุศกัดิ์ ศิรวิิโรจนกลุ กรรมการ 

8. นางสาวฐิดา จาํเรญิพฤกษ ์ กรรมการ 

9. นายอนนัต ์สิรแิสงทกัษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นายพงษ์อินทร ์รกัอรยิะธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

11. นางนฤมล กิมภากรณ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ที่มา: บริษัท 

 

3.8. สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

3.8.1. งบการเงนิ  

ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์                 

สินทรัพยห์มุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  61.25   6.01   34.51   3.80   19.51   2.04   8.32   1.03  

เงินลงทนุชั่วคราว - เงินฝากประจาํ  30.00   2.94   0.11   0.01   0.11   0.01   0.13   0.02  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  285.18   27.99   196.73   21.69   364.95   38.14   296.87   36.82  

รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ  352.48   34.60   344.53   37.99   243.35   25.43   216.43   26.84  

วสัดคุงเหลือ  46.41   4.56   58.09   6.41   47.40   4.95   18.86   2.34  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  775.32   76.10   633.96   69.91   675.32   70.57   540.62   67.05  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

เงินฝากประจาํที่ตดิภาระคํา้ประกนั 55.03  5.40  77.32  8.53  64.21  6.71  50.73  6.29  

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 1.27  0.12  1.74  0.19  1.52  0.16  0.18  0.02  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 150.99  14.82  159.39  17.58  155.17  16.21  143.42  17.79  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2.18  0.21  1.50  0.17  2.16  0.23  2.61  0.32  

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 6.40  0.63  5.34  0.59  8.91  0.93  22.29  2.76  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23.73  2.33  27.39  3.02  49.60  5.18  46.30  5.74  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 3.88  0.38  0.21  0.02  0.11  0.01  0.17  0.02  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 243.47  23.90  272.89  30.09  281.67  29.43  265.70  32.95  

รวมสินทรัพย ์ 1,018.79  100.00  906.85  100.00  956.98  100.00  806.32  100.00  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    
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งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 
75.50 7.41 84.22 9.29 173.97 18.18  153.86   19.08  

ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ - - - - 39.58 4.14  19.79   2.45  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 295.61 29.02 205.90 22.70 168.36 17.59  99.02   12.28  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 7.00 0.73  7.00   0.87  

เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงินที่ครบกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี 
6.46 0.63 2.30 0.25 0.55 0.06  0.72   0.09  

เงินรบัล่วงหนา้จากผูว้่าจา้งและรายไดค้่า

ก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ 
85.05 8.35 49.50 5.46 37.49 3.92  58.91   7.31  

เจา้หนีเ้งินประกนัผลงาน 44.61 4.38 50.92 5.62 61.48 6.42  62.71   7.78  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.34 0.03 0.16 0.02 - -   -    

ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 9.54 0.94 11.35 1.25 1.46 0.15  7.13   0.88  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 517.11 50.76 404.35 44.59 489.90 51.19  409.14   50.74  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 2.86 0.28 0.55 0.06 - -  0.64   0.08  

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13.79 1.35 14.62 1.61 18.80 1.96  19.10   2.37  

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 6.61 0.65 0.86 0.09 0.26 0.03  1.53   0.19  

รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหนา้ 2.40 0.24 0.80 0.09 - -  -     -    

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.66 2.52 16.83 1.85 19.06 1.99  21.27   2.64  

รวมหนี้สิน 542.77 53.28 421.18 46.44 508.96 53.18  430.42   53.38  

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบียน 250.00 - 250.00 - 250.00 -  250.00   -  

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมลูค่าแลว้ 250.00 24.54 250.00 27.57 250.00 26.12  250.00   31.01  

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 129.98 12.76 129.98 14.33 129.98 13.58  129.98   16.12  

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม         

จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 14.00 1.37 16.00 1.76 16.00 1.67  16.00   1.98  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  82.04 8.05 89.70 9.89 52.05 5.44  (20.08)  (2.49) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 476.02 46.72 485.68 53.56 448.03 46.82  375.90  46.62  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018.79 100.00 906.85 100.00 956.99 100.00 806.32 100.00 

 

ตารางแสดงรายการงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบังวดปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถึง งวด 9 เดือน  ปี 

2563  

งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการรบัเหมา

ก่อสรา้ง 
1,343.62 98.30 1,251.00 100.00 1,348.00 100.00 1,048.72   100.00   626.29   97.02  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23.18 1.70 - - - -  -     -     19.24   2.98  



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    
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งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้ 1,366.80 100.00 1,251.00 100.00 1,348.00 100.00 1,048.72   100.00   645.53   100.00  

ตน้ทนุในการรบัเหมา

ก่อสรา้ง 
1,231.36 90.09 1,156.21 92.42 1,340.69 99.46 1,003.04   95.64   665.48   103.09  

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ 21.49 1.57 - - - -  -     -     17.87   2.77  

รวมต้นทุน 1,252.85 91.66 1,156.21 92.42 1,340.69 99.46 1,003.04   95.64   683.35   105.86  

กาํไรข้ันต้น 113.95 8.34 94.79 7.58 7.32 0.54  45.68   4.36   (37.82)  (5.86) 

รายไดอ่ื้น 13.68 1.00 15.00 1.20 40.71 3.02  18.72   1.79   4.36   0.68  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 127.63 9.34 109.79 8.78 48.02 3.56  64.40   6.14   (33.46)  (5.18) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 66.01 4.83 67.07 5.36 66.64 4.94  51.80   4.94   39.88   6.18  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 6.71 0.49 4.56 0.36 8.44 0.63  5.54   0.53   6.18   0.96  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 54.91   4.02   38.16   3.05   (27.06)  (2.01)  7.06   0.67   (79.52)  (12.32) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ลงทนุในการรว่มคา้ 
 1.24   0.09   1.45   0.12   1.35   0.10   0.95   0.09   0.01   0.00  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

รวมส่วนแบ่งกาํไรจาก

เงินลงทุนในกิจการ

ร่วมค้า 

 56.15   4.11   39.61   3.17   (25.70)  (1.91)  8.00   0.76   (79.51)  (12.32) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษี

เงินได ้
 12.24   0.90   9.59   0.77   (3.46)  (0.26)  2.91   0.28   (13.38)  (2.07) 

กาํไร/(ขาดทุน) 

สาํหรับงวด 
43.91 3.21 30.02 2.40 (22.24) (1.65)  5.09   0.49   (66.13)  (10.24) 

 

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด สาํหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถึง งวด 9 เดือน  ปี 2563 

งบกระแสเงินสด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 9 เดือน 2562 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 56.15  39.61  (25.70)  8.00 (79.51) 

รายการปรบักระทบกาํไร(ขาดทนุ)เป็นเงินสดสทุธิใชไ้ปใน 

กิจกรรมดาํเนินงาน 
   

 
 

กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู - - (3.45) (5.55) 0.23 

ค่าเสื่อมราคา  17.61  15.12  17.39 12.99 11.47 

ค่าตดัจาํหนา่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  0.64   0.68  0.97 0.73 0.72 

ค่าเสื่อมราคาสินทรพัยส์ิทธิการใช ้    0.00 0.61 

ค่าตดัจาํหนา่ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย - 2.28 0.49 0.49 0.38 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายที่ดินและ 

อปุกรณ ์
 (3.48)   (1.21)  (18.08) 

(0.10) 
0.47 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่56 

งบกระแสเงินสด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 9 เดือน 2562 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบีย้รบั (0.41) (1.28) (0.70) (0.51) (0.03) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทนุจากเงินลงทนุในการรว่มคา้  (1.24)  (1.45) (1.35) (0.95) (0.01) 

ประมาณการหนีส้ินเพ่ิมขึน้  2.24  10.52  2.29 1.89 8.03 

ผลประโยชนพ์นกังาน  1.21   1.54  3.68 3.50 0.88 

เงินปันผลรบัจากกิจการรว่มคา้    0.00 0.00 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 6.71  4.56  8.44 5.54 6.18 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  (31.09)  78.90  (168.37) (172.95) 67.56 

รายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ  (222.67) 7.94 101.19 30.62 26.91 

วสัดคุงเหลือ  (12.77)   (11.68)  10.69 10.37 28.54 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 0.25 - 0.10 (0.11) (0.06) 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 117.12  (89.72)  (37.72) 44.80 (69.05) 

เงินรบัล่วงหนา้จากผูว้่าจา้งและรายไดค้่าก่อสรา้งรบั

ล่วงหนา้ 
 52.23  (35.55)  (12.00) 3.81 21.42 

เจา้หนีเ้งินประกนัผลงาน 16.01  6.31  10.55 9.04 1.23 

ประมาณการหนีส้ิน  (24.85)  (14.47) (12.78) (11.72) (1.09) 

รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหนา้  (1.60)  (1.60) (0.80) (0.80) 0.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอาย ุ - (0.23) - 0.00 (0.58) 

จ่ายภาษีเงินได ้  (20.07)  (25.65) (33.04) (23.29) (13.82) 

รบัคืนภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย - 10.91 10.18 10.19 16.73 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (48.01) (4.47) (148.02) (74.00) 27.22 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝากประจาํที่ตดิภาระคํา้ประกนัลดลง(เพ่ิมขึน้)  (17.97)  (22.29) 13.11 8.98 13.48 

เงินลงทนุชั่วคราวลดลง(เพ่ิมขึน้) (30.00) 29.89 (0.00) (0.00) (0.02) 

เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 0.41 0.99 0.70 0.51 0.32 

เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ ์  (17.44)  (24.05) (18.39) (15.93) (0.60) 

เงินสดรบัจากการจาํหนา่ยที่ดิน และอปุกรณ ์ 9.04  15.24  26.87 4.56 0.19 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  (0.75)  - (1.62) (1.62) (0.03) 

เงินปันผลรบัจากกิจการรว่มคา้  1.25  0.98  1.58 1.15 1.35 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (55.46) 0.76 22.25 (2.35) 14.69 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (6.78) (4.55) (7.31) (4.90) (6.24) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินเพ่ิมขึน้ 
 (42.34) 8.71 89.75 

64.23 
(20.11) 

ตั๋วแลกเงินระยะสัน้เพ่ิมขึน้    38.65  38.92 (20.00) 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้    7.00  20.00 0.00 

เงินสดจ่ายคืนเจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน  (5.44)  (6.46) (2.31) (2.13) (0.76) 

รบัชาํระค่าหุน้เพ่ิมทนุ 204.98 - - - - 

เงินสดจ่ายเงินปันผล - (20.75) (15.00) (15.00) (6.00) 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่57 

งบกระแสเงินสด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 9 เดือน 2562 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 150.42 (23.04) 110.78 101.13 (53.11) 

      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี  14.31   61.26  34.51 34.51 19.51 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  46.95 (26.75) (15.00) 24.78 (11.19) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี  61.25   34.51  19.51 59.28 8.32 

 

3.8.1.1. อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง        

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.50 1.57 1.38 1.32  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 1.41 1.42 1.28 1.28  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.12) (0.02) (0.35) (0.10) 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 5.63 6.88 8.76 2.78 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 64 52 41  97  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้  (เทา่) 9.84 9.68 12.37 9.40  

ระยะเวลาชาํระหนี ้(วนั) 37 37 29 29  

Cash Cycle (วนั) 27 15 12 69 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) (54.72) (9.03) (156.46) 27.22 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 8.34 7.58 0.54  (5.86) 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (รอ้ยละ) 4.60 3.53 (1.28)  (11.36) 

อตัรากาํไรอ่ืน (รอ้ยละ) 0.99 1.18 2.93  0.67  

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (รอ้ยละ) (87.05) (0.44) 906.37  (37.12) 

อตัรากาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 3.18 2.37 (1.60)  (10.18) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 12.49 6.24 (4.76)  (22.69) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน 
    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 5.27 3.12 (2.39)  (10.60) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 39.58 29.18 (2.44)  (50.53) 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า) 1.66 1.32 1.49  1.10  

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 1.14 0.87 1.14  1.15  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (เท่า) (5.33) 1.12 (17.94)  (6.33) 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash 

basis) (เท่า) 
(2.32) (0.18) -4.38  (11.64) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) 50.101 54.471 11.852  -    

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่58 

หมายเหต:ุ    1/  อตัราการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัปี 2560 และ 2561 คาํนวณจากเงินปันผลจ่าย หารดว้ยกาํไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกั

เงินสาํรองตามกฎหมาย 

        2/  อตัราการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัปี 2562 คาํนวณจากเงินปันผลจ่าย (คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมตัิจากที่ประชมุสามญั

ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563) หารดว้ยกาํไรสะสมส่วนที่ยงัไม่จดัสรร ณ 31 ธันวาคม 2562 (งบเฉพาะกิจการ) 

 

3.8.2. คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 

3.8.2.1. ผลการดาํเนินงาน 

 

ในปี 2560 บริษัทมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 43.91 ลา้นบาท ในปี 2561 บริษัทมีผลกาํไรสุทธิ 30.02 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2560 จาํนวน 13.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.64 เป็นผลเน่ืองมาจากรายไดร้วมท่ีลดลง ทั้งในส่วนรายได้

จากการก่อสรา้ง และรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีขาดหายไปในปี 2561 เน่ืองจากเป็นปีสิน้สดุสญัญางานใหบ้ริการจดัเก็บ

และกาํจดัขยะมลูฝอย สาํหรบัในปี 2562 บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิ (22.24) ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 52.26 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 174.09 เน่ืองจากสัดส่วนตน้ทุนการรบัเหมาก่อสรา้งเพ่ิมขึน้มากกว่าสัดส่วนท่ีรายไดจ้ากการ

รบัเหมาก่อสรา้งเพ่ิมขึน้ 

 
ทั้งนี ้ งวด 9 เดือนของปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ (66.13) ล้านบาท ซึ่งลดลง 71.23 ล้านบาท จากงวด

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 1,398.32 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจ้ากการรบัเหมากอ่สรา้งท่ีลดลงมากใน

งวด 9 เดือนของปี 2563 

 

 รายได ้

 

บริษัทมีรายไดห้ลกัมาจากการรบัเหมาก่อสรา้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การรบัเหมาก่อสรา้งอาคารส่ิง

ปลกูสรา้งทั่วไป และ การรบัเหมาก่อสรา้งงานระบบสาธารณปูโภค บรษิัทมีลกูคา้ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยในปี 2560 

ถึง 2562 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างคิดเป็น ร้อยละ 97.33 ร้อยละ 98.82 และ ร้อยละ 97.07 ของรายได้รวม 

ตามลาํดบั และงวด 9 เดือนปี 2563 เท่ากบั รอ้ยละ 96.37 ของรายไดร้วม 

 

ในปี 2560 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 1,380.48 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง จาํนวน 1,343.62 

ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ จาํนวน 23.18 ลา้นบาท และ รายไดอ่ื้นจาํนวน 13.68 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก

รายไดด้อกเบีย้รบั ในปี 2561 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 1,266.00 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง จาํนวน 

1,251.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการต่อเน่ือง 817.17 ลา้นบาท และ รายไดจ้ากโครงการใหม่ 433.83 ลา้นบาท 

สดัส่วนรายไดภ้าครฐับาลและภาคเอกชนคิดเป็น 47:53 ตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งลดลง 92.62 ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากโครงการต่อเน่ืองลดลงในสัดส่วนท่ี

มากกว่ารายไดจ้ากโครงการใหมท่ี่เพ่ิมขึน้ บรษิัทมีรายไดอ่ื้นจาํนวน 15.00 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้ 1.32 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.62 เน่ืองจากมีรายไดด้อกเบีย้เงินฝากเพ่ิมขึน้จากเงินท่ีระดมทนุจาก IPO  
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ในปี 2562 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากับ 1,388.71 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้ง จาํนวน 1,348.00 

ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากโครงการต่อเน่ือง 580.17 ลา้นบาท และรายไดจ้ากโครงการใหม่ 767.83 ลา้นบาท โดยรายได้

ภาครฐับาลและภาคเอกชนคิดเป็นสดัส่วน 22:78 ตามลาํดบั รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งเพ่ิมขึน้ 97.00 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 7.75 จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากมีรายไดจ้ากโครงการใหม่เพ่ิมขึน้ บริษัทมีรายไดอ่ื้นจาํนวน 40.70 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้ 25.71 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 171.38 เน่ืองจากมีรายไดจ้ากการชนะคดีฟ้องรอ้งลกูหนีก้ารคา้ 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์และรายไดค้่าบรหิารโครงการ 

 

สาํหรบั งวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากบั 649.89 ลา้นบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกบัรายไดร้วมในงวด 

9 เดือนปี 2562 ท่ีมีรายไดร้วมเท่ากับ 1,067.44 ลา้นบาท หรือลดลง (417.55) ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ (39.12) โดยมี

สาเหตมุาจากรายไดจ้ากการรบัเหมากอ่สรา้งท่ีลดลงจากการท่ีลกูคา้หลายโครงการชะลอแผนงานกอ่สรา้งออกไปเน่ืองจาก

การแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 ทาํใหบ้รษิัทไม่สามารถดาํเนินงานก่อสรา้งไดอ้ย่างตอ่เน่ืองจงึไม่สามารถรบัรูร้ายไดข้อง

งานโครงการเหล่านั้นได ้อย่างไรก็ตาม ในงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมมาจากการดาํเนิน

โครงการเก็บขน และ กาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนเทศบาลนครลาํปาง ซึ่งเริ่มดาํเนินการช่วงตน้ปี 2563 เป็นตน้มา โดยมรีายได้

ในส่วนนี ้เท่ากบั 19.24 ลา้นบาท 

 

 ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 

 

ตน้ทุนการรบัเหมาก่อสรา้งในปี 2560 ถึง 2562 เท่ากับ 1,231.36 ลา้นบาท 1,156.21 ลา้นบาท และ 1,340.69 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ในปี 2561 ตน้ทนุการรบัเหมาก่อสรา้งลดลงจากปีกอ่นหนา้ 75.15 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.10 ตาม

รายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งท่ีลดลง ในปี 2562 ตน้ทนุการรบัเหมาก่อสรา้งเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้ 184.48 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 15.96 โดยเพ่ิมขึน้ตามรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งท่ีเพ่ิมขึน้ แต่เพ่ิมในสดัส่วนท่ีมากกว่า เป็นผลมาจากงาน

ก่อสรา้งบางโครงการมีความล่าชา้และบางโครงการใหญ่มีการขยายระยะเวลาออกไป จึงทาํใหต้น้ทนุโครงการสงูขึน้ อีกทัง้

งานโครงการใหม่ท่ีไดร้บัมามอีตัรากาํไรขัน้ตน้ท่ีตํ่าลง เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง 

 

สาํหรบังวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้ง เท่ากับ 665.48 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 337.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.65 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการ

รบัเหมาก่อสรา้ง ทัง้นี ้ในงวด 9 เดือนปี 2563 บรษิัทมีตน้ทนุในการใหบ้รกิารเพ่ิมขึน้ จาํนวน 17.87 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีเพ่ิมขึน้ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ถึง 2562 เท่ากับ 66.01 ล้านบาท 67.07 ล้านบาท และ 66.64 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2561 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้ 1.06 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.60 เน่ืองจากมี

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าท่ีปรกึษาต่างๆ ค่าการประชาสมัพนัธ ์เพ่ิมขึน้ตามลาํดบั ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

ลดลงจากปีก่อนหนา้ 0.44 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.65 เน่ืองมาจากการลดค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานลง 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่60 

สาํหรบังวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร เท่ากับ 39.88 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากงวด 9 เดือนปี 

2562 ท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร เท่ากับ 51.80 ลา้นบาท หรือลดลง 11.92 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 23.02 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีลดลง 

 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

 

ตน้ทนุทางการเงินในปี 2560 ถึง 2562 เท่ากบั 6.71 ลา้นบาท 4.56 ลา้นบาท และ 8.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย

ในปี 2561 ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อนหนา้ 2.14 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.97 เน่ืองจากภาระดอกเบีย้จ่ายของ

เงินกูย้ืมธนาคารลดลง จากการเรียกชาํระหนีจ้ากงานเอกชนส่วนใหญ่ไดเ้ร็ว ตน้ทุนทางการเงินในปี 2562 เพ่ิมขึน้ 3.88 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 85.00 จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัมีการกูย้ืมเงินระยะสัน้เพ่ิมขึน้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน

ในกิจการสาํหรบังวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน เท่ากับ 6.18 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 0.64 ลา้นบาท จากงวด

เดียวกนัของปีก่อน หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 11.54 เน่ืองจากบรษิัทมีการกูย้ืมเงินระยะสัน้เพ่ิมขึน้เพ่ือใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใน

กิจการ 

 

3.8.2.2. ฐานะทางการเงนิ 

 

 สินทรัพย ์

 

บริษัทมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  เท่ากับ 1,018.79 ลา้นบาท 906.85 ลา้นบาท 

956.98 ลา้นบาท และ 806.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสินทรพัยห์ลกัประกอบไปดว้ย ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น รายได้

ท่ียังไม่ไดเ้รียกชาํระ ท่ีดินอาคารและอุปกรณ ์โดย ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  บริษัทมีลูกหนีก้ารคา้และ

ลกูหนีอ่ื้นเท่ากับ 285.18 ลา้นบาท 196.73 ลา้นบาท 364.95 ลา้นบาท และ 296.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 27.99 รอ้ยละ 21.69 รอ้ยละ 38.14 และ รอ้ยละ 36.82 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 ลกูหนีก้ารคา้

และลกูหนีอ่ื้นลดลงจากปีก่อนหนา้ 88.46 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.02 เน่ืองจากบรษิทัสามารถเรียกเกบ็ค่าจา้งตามงวด

งานภายหลงัส่งมอบงานตามสญัญาจา้งไดด้ีกว่าปีก่อนหนา้ ณ สิน้ปี 2562 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้จากปีก่อน

หน้า 168.22 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 85.51 โดยเพ่ิมขึน้ตามรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ และเน่ืองจากงานเอกชนส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาสญัญาการก่อสรา้งเรว็กว่างานภาครฐั ทาํใหม้ลูค่าในการส่งมอบงานแต่ละครัง้มีมลูค่าสงู และ ณ สิน้ไตรมาสท่ี 

3 ปี 2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนลดลงจาก ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 68.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 18.65 

เน่ืองมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการรบัเหมาก่อสรา้งอนัเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

 

บริษัทมีรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  เท่ากับ 352.48 ลา้นบาท 344.53 

ลา้นบาท 243.35 ลา้นบาท และ 216.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 34.60 รอ้ยละ 37.99 รอ้ยละ 25.43 และ รอ้ย

ละ 26.84 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระลดลง 7.94 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

2.25 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้  และ ณ สิน้ปี 2562 รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระลดลง 101.19 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 29.37 

เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ เน่ืองจากสามารถเรียกชาํระเงินจากลกูคา้โครงการรบัเหมาก่อสรา้งต่างๆ ไดด้ีขึน้ ณ สิน้ไตรมาสท่ี 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่61 

3 ปี 2563 บริษัทมีรายได้ท่ียังไม่ได้เ รียกชําระ เท่ากับ 216.43 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 11.06 จากณ สิ ้นปี 2562 

เน่ืองมาจากการลดลงของรายไดค้่ารบัเหมาก่อสรา้งในช่วงเวลาดงักล่าว 

 

ณ สิน้ปี 2560 ถึง ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณเ์ท่ากับ 150.99 ลา้นบาท 159.39 

ลา้นบาท 155.17 ลา้นบาท และ 143.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 14.82 รอ้ยละ 17.58 รอ้ยละ 16.21 และ รอ้ย

ละ 17.79 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณเ์พ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้ 8.40 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 5.56 จากการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณก์่อสรา้ง เคร่ืองใชส้าํนกังาน และยานพาหนะ ณ สิน้ปี 2562 ท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณล์ดลงจากปีก่อนหนา้ 4.22 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.65 และ 

 

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณล์ดลงจาก ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 11.74 ลา้นบาท หรือ คิด

เป็นรอ้ยละ 7.57 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการตดัค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณต์่างๆ 

 

 หนีส้ิน 

 

บรษิัทมีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เท่ากบั 542.77 ลา้นบาท 421.18 ลา้นบาท 508.96 

ลา้นบาท และ 430.42 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น และเงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   

 

ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 บริษัทมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นเท่ากบั 295.61 ลา้นบาท 205.90 

ลา้นบาท 168.36 ลา้นบาท และ 99.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 54.46 รอ้ยละ 48.89 รอ้ยละ 33.08 และ รอ้ย

ละ 23.01 ของหนีสิ้นรวม ตามลาํดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นลดลงจากปีก่อนหนา้ 89.71 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 30.35 จากการชาํระคืนเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น และ ณ สิน้ปี 2562 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นลดลง

จากปีก่อนหนา้ 37.54 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.23 อนัเน่ืองมาจากบริษัทเริ่มมีการขยายการรบังานโครงการใหม่ไปยงั

พืน้ท่ีอ่ืนๆ ของประเทศท่ีคู่คา้ยงัไม่มีความคุน้เคยกับบริษัท ทาํใหย้งัไม่ไดร้บัเครดิตการคา้จากคู่คา้ในพืน้ท่ีดงักล่าว ณ สิน้

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นลดลงจาก ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 69.34 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 41.18 

โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของตน้ทุนในการรบัเหมาก่อสรา้งท่ีลดลงอย่างมีนยัสาํคญัจากผลการชะลอการก่อสรา้งใน

โครงการต่างๆ เน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

 

ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน เท่ากับ 

75.50 ลา้นบาท 84.22 ลา้นบาท 173.97 ลา้นบาท และ 153.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 13.91 รอ้ยละ 20.00 

รอ้ยละ 34.18 และ รอ้ยละ 35.75 ของหนีสิ้นรวม ตามลาํดับ ณ สิน้ปี 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้ 8.71 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.54 จากการใชว้งเงินจากเงนิเบิกเกนิบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้ 

เพ่ือใชเ้ป็นเงินหมนุเวียนภายในกิจการ ณ สิน้ปี 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้

จากปีก่อนหนา้ 89.75 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 106.57 จากการกูย้ืมเงินเพ่ือใชห้มนุเวยีนภายในกิจการ สาํหรบั ณ สิน้ไตร

มาสท่ี 3 ปี 2563 มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจาก ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 20.11 ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.56 จากการชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  เป็นจาํนวน 476.02 ลา้นบาท 485.68 

ลา้นบาท 448.03 ลา้นบาท และ 375.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 9.65 ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.99 เน่ืองจากมีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจ ทาํใหก้าํไรสะสมเพ่ิมขึน้ ณ สิน้ปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้

ลดลง 37.65 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.40 เน่ืองจากผลขาดทุนจากการดาํเนินธุรกิจ สาํหรบั ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 

ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 72.13 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.10 เน่ืองจากผลขาดทนุจากการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งทาํใหก้าํไรสะสม

ของบรษิัทลดลง 

 

3.8.2.3. สภาพคล่อง 

 

ณ สิน้ปี 2560 บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 61.25 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดสทุธิใชไ้ป

ในกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากับ 48.01 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระเพ่ิมขึน้ เงิน

สดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีจาํนวน 55.46 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึน้ และการ

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินมีจาํนวน 150.42 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

เงินรบัค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุสทุธิของบรษิัท  

 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2561 จาํนวน 34.51 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดสทุธิใช้

ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากบั 4.47 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการชาํระเงินคืนเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น เงิน

สดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ เท่ากบั 0.76 ลา้นบาท เน่ืองมาจากเงินสดรบัจากเงินลงทนุชั่วคราวท่ีลดลง และเงินสดรบั

จากการจาํหน่ายท่ีดินและอุปกรณ ์เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 23.04 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการ

จ่ายเงินปันผล และการจ่ายคืนเจา้หนีต้ามสญัญาเช่าการเงินและดอกเบีย้  

 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 19.51 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินสดสทุธิใช้

ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน เท่ากับ 148.02 ลา้นบาท จากผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน และการบนัทึกลูกหนีก้ารคา้และ

ลูกหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 22.25 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากการ

จาํหน่ายท่ีดินและอุปกรณ ์และเงินสดรบัจากเงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํา้ประกันท่ีลดลง เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม

จดัหาเงิน เท่ากับ 110.78 ลา้นบาท มาจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ และตั๋วแลก

เงินระยะสัน้เพ่ิมขึน้ 

 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เท่ากับ 8.32 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจาก ณ 

สิน้ปี 2562 เท่ากับ 11.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 57.35 อนัมีสาเหตุหลกัมาจากการชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและ

เงินกูย้ืมระยะสัน้ และ ตั๋วแลกเงนิ 
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4. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทาํสัญญาว่าจ้าง CEC  

 

4.1. วัตถุประสงคแ์ละความจาํเป็นในการทาํรายการ 

 

การเขา้ทาํรายการขอสัตยาบันในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันในการว่าจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการ

ดาํเนินการโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร

ลาํปาง (รวมเรียกว่า “โครงการ”) ในครัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ถือหุน้ของบริษัทไดพิ้จารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขา้ทาํ

รายการดงักล่าว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  

 

ทัง้นี ้เน่ืองจากภายหลงัการทราบผลการคดัเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหบ้รษิัทเป็นผูด้าํเนินการโครงการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง เป็นระยะเวลา 57 เดือน เริ่มตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2567 แลว้ บริษัทไดท้าํการประกาศหาผูร้บัจา้งช่วงเพ่ือดาํเนินการโครงการดังกล่าว อันมีสาเหตุมาจากการท่ี

บริษัทไม่สามารถดาํเนินการเองได ้เน่ืองจากไดท้าํการโอนธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยชมุชนท่ีเคยดาํเนินการอยู่ออกไปใหแ้ก่ 

CEC ตัง้แต่เมื่อมีการจดัแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย“์) 

แลว้ ทัง้บุคลากรและสินทรพัยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงาน  อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกาํหนดเวลาท่ีบริษัทประกาศไว ้ปรากฏว่ามี

เพียง CEC ท่ียื่นซองเขา้รว่มประมลูเพียงรายเดียวเท่านัน้ ทัง้นี ้CEC ผ่านเกณฑค์ณุสมบตัิท่ีกาํหนด คือ มีรถเพ่ือใชเ้ก็บขน

ขยะมลูฝอย พรอ้มพนกังานขบัรถและพนกังานจดัเก็บขยะ  

 

เน่ืองจากลกัษณะงานดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิารนอ้ยราย และมีลกัษณะเป็นการใหบ้รกิารเฉพาะกิจ อีกทัง้

การใหบ้ริการในแต่ละพืน้ท่ียงัมคีวามแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก โดยมีปัจจยัทัง้ในดา้นความหนาแน่นของจาํนวนประชากร

และขนาดของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกาํหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ีนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในการ

ใหบ้ริการในธุรกิจดงักล่าวแตกต่างกนัไป ดงันัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ด ้บริษัทจึงพิจารณาจาก

การท่ีบริษัทยงัมีกาํไรจากการทาํงานดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับความเส่ียงและความรบัผิดชอบ

ตามเงื่อนไขในสญัญาว่าจา้งของบรษิัทท่ีลดลง บรษิัทจงึไดจ้ดัจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินโครงการดงักล่าว  

 

ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2563 บริษัทไดร้บัการคดัเลือกจากเทศบาลนครลาํปางใหเ้ป็นผูด้าํเนินโครงการกาํจดั

ขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง เป็นระยะเวลา 53 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 

2567 ซึ่งมีเพียงบรษิัทเป็นผูย้ื่นซองประมลูงานกับเทศบาลนครลาํปางเพียงรายเดียวเท่านัน้ โดยโครงการดงักล่าวเป็นงาน

ต่อเน่ืองจากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปางขา้งตน้ โดยมีพืน้ท่ีปฏิบัติงานต่อเน่ืองอยู่ในบริเวณ

เดียวกนั จึงน่าจะเกิดการส่งเสริมกนัทางธุรกิจ (Synergy) และ ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หากให ้

CEC เป็นผูด้าํเนินการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรษิัทดว้ย บรษิัทจึงไดส้อบถามไปยงั CEC ใหเ้สนอบรกิารเป็นผูร้บัจา้งช่วง ซึ่งจาก

ราคาท่ี CEC เสนอมาบริษัทยงัมีกาํไรจากโครงการดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจ บริษัทจึงไดจ้ดัจา้ง CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วง

ในการดาํเนินโครงการดงักล่าว ในการเขา้ทาํรายการโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปางนี ้บรษิัทเห็นว่า

เป็นการดาํเนินการตามธุรกิจปกตขิองบรษิัท ในขณะท่ีบรษิัทยงัมีกาํไรจากการทาํงานดงักล่าวในระดบัท่ีน่าพอใจจากราคา

ท่ี CEC เสนอมา บริษัทจึงไดท้าํสัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็นผู้รับจ้างช่วงเพ่ือดาํเนินโครงการกาํจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลาํปาง 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่64 

จากการว่าจา้ง CEC ทัง้ 2 รายการขา้งตน้ บริษัทยงัคงไดร้บัอตัรากาํไรอยู่ท่ีระดบัท่ีน่าพอใจ นอกจากนี ้ในการ

จา้งเหมาช่วงดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทยังสามารถลดความเส่ียงในการดาํเนินงานลงไดจ้ากการท่ีใหผู้ร้บัจา้งช่วงเป็นผูร้บั

ความเส่ียงต่างๆ ในการดาํเนินงานแทน  

 

ทั้งนี ้หากบริษัทไม่ว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินการโครงการและขยายระยะเวลาในการเปิด

ประมลูออกไป บริษัทอาจไม่ไดผู้ร้บัจา้งช่วง หรือ ไดผู้ร้บัจา้งช่วงไม่ทนัต่อการดาํเนินงานใหแ้ก่เทศบาลนครลาํปาง ซึ่งจะ

ส่งผลใหบ้รษิัทอาจตอ้งชาํระค่าปรบัใหแ้ก่เทศบาลนครลาํปางตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาหรืออาจถกูบอกเลิกสญัญาได ้รวมไป

ถึงจะมีประวัติในการดาํเนินงานท่ีไม่ดีกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าประมูลงานอ่ืนๆ ของบริษัทใน

อนาคตอีกดว้ย 

 

4.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทาํรายการต่อบริษัท 

 

4.2.1. ข้อดีของการเข้าทาํรายการ 

 

1) สามารถควบคมุอตัราผลตอบแทนท่ีอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจไดต้ลอดระยะเวลาโครงการ 

การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้จะช่วยใหบ้รษิัทสามารถควบคมุอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากโครงการเก็บขน

ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร

ลาํปางได ้เน่ืองจากไดร้บัรายไดจ้ากเทศบาลนครลาํปางตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา และมีตน้ทุนท่ีแน่นอนตาม

สัญญาจ้างเหมาช่วงกับ CEC ท่ีเป็นผู้ดาํเนินการโครงการทั้ง 2 โครงการข้างต้น ซึ่งจากรูปแบบการ

ดาํเนินการดงักล่าวของบริษัทจะทาํใหบ้ริษัทสามารถรกัษาระดบัอตัรากาํไรใหค้งท่ีไดต้ลอดช่วงระยะเวลา

ของสัญญาของทั้ง 2 โครงการ โดยอัตรากาํไรท่ีบริษัทไดร้บัจากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขต

เทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง เท่ากับ รอ้ยละ 8.82 

และ รอ้ยละ 12.00 ตามลาํดบั หรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.73 ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และ 4.07 

ลา้นบาท รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ตามลาํดบั ตลอดช่วงอายุของสญัญาโครงการ ซึ่งเป็นอตัรากาํไรท่ีน่าพอใจ 

โดยเมื่อเทียบกับอตัรากาํไรในธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งท่ีบริษัทดาํเนินการเป็นธุรกิจหลกัแลว้พบว่าในช่วง ปี 

2562 ถึง ปี 2563 มีอตัรากาํไรเฉล่ียอยู่ท่ี รอ้ยละ 7.12  ซึ่งตํ่ากว่าอตัรากาํไรท่ีบริษัทไดร้บัจากโครงการเก็บ

ขนและโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชุมชนของเทศบาลนครลาํปาง อนัเป็นผลมาจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงใน

ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง  

 

ทัง้นี ้หากไม่เขา้ทาํรายการจดัจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินโครงการ บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะ

ไม่สามารถเริ่มดาํเนินการไดท้นัตามกาํหนดเวลาท่ีเจา้ของโครงการกาํหนดไว ้ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิัทอาจตอ้ง

ชาํระค่าปรบัใหแ้ก่เทศบาลนครลาํปางตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาหรืออาจถกูบอกเลิกสญัญาได ้รวมไปถึงจะมี

ประวตัิในการดาํเนินงานท่ีไม่ดีกบัหน่วยงานของภาครฐั ซึ่งจะส่งผลต่อการเขา้ประมลูงานอ่ืนๆ ของบรษิัทใน

อนาคตอีกดว้ย นอกจากนี ้ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาท่ีจะดาํเนินการโครงการดว้ยตนเอง บริษัทอาจไม่

สามารถควบคุมผลตอบแทนในการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นท่ีน่าพอใจไดต้ลอดช่วงอายุสญัญาโครงการได ้



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่65 

จากการท่ีมีความเส่ียงในการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมขึน้ จากการท่ีตอ้งควบคมุตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน

จรงิใหเ้ป็นไปตามประมาณการและการควบคมุการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด รวมไปถึงจะ

มีภาระท่ีเพ่ิมมากขึน้จากการตอ้งลงทุนในสินทรัพยท่ี์จาํเป็นต่อการปฏิบัติงานและภาระในการพัฒนา

ทีมงานใหส้ามารถปฏิบตัิงานในขัน้ตอนต่างๆ ใหร้าบร่ืน เน่ืองจาก ณ ปัจจบุนั บริษัทไม่มีสินทรพัยท่ี์จาํเป็น

ต่อการดาํเนินงานและบคุลากรท่ีมีความชาํนาญในธุรกิจนีอ้ยู่ในองคก์ร 

 

2) ลดความเส่ียงจากการดาํเนินงานโครงการลงได ้

การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้นอกจากจะทาํใหบ้รษิัทสามารถรกัษาระดบัอตัรากาํไรท่ีไดจ้ากโครงการในระดบั

ท่ีน่าพึงพอใจไดแ้ลว้ ยงัสามารถลดความเส่ียงจากการดาํเนินงานลงไดอี้กดว้ย จากการท่ีบรษิัทไดจ้า้งเหมา

ช่วงให ้CEC เป็นผูด้าํเนินการโครงการ ทาํใหบ้รษิัทสามารถผลกัความเส่ียงในการดาํเนินงานต่างๆ ไปใหแ้ก่ 

CEC ได ้เน่ืองจากบริษัทไดจ้ดัทาํสญัญาจา้งเหมาช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสญัญาแบบ Back to 

Back ท่ีมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในสญัญาจา้งเหมาช่วงเหมือนกนักบัในสญัญาจา้งท่ีบรษิัทไดร้บัมา

จากเจา้ของโครงการ นอกจากนี ้บริษัทยงัไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อตน้ทุนค่าใชจ้่ายท่ีอาจเพ่ิมสงูขึน้ในอนาคต

กว่าท่ีไดป้ระมาณการไว้ เน่ืองจากไดท้าํการจา้งเหมาช่วงต่อให้กับ CEC ไปแลว้โดยมีอัตราค่าจา้งคงท่ี

ตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยหากบริษัทไม่เขา้ทาํรายการจัดจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วง จะทาํให้

บรษิัทมีความเส่ียงในการดาํเนินการโครงการท่ีเพ่ิมขึน้ หากตน้ทนุในการดาํเนินการโครงการไม่เป็นไปตามท่ี

ประมาณการ รวมไปถึงยงัมีภาระความรบัผิดชอบในขัน้ตอนการต่างๆ ของโครงการ 

 

3) ลดภาระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ายท่ีเกิดจากการลงทนุในสินทรพัยท่ี์จาํเป็นต่อการดาํเนินโครงการดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากมีเพียง CEC ท่ีเข้าร่วมประมูลเป็นผู้รับจ้างช่วงในการดาํเนินการโครงการเพียงรายเดียว หาก

บริษัทไม่ทาํการว่าจา้ง CEC แลว้ บริษัทจะตอ้งดาํเนินการโครงการดว้ยตนเอง ทั้งนี ้บริษัทไดโ้อนธุรกิจ

จดัการขยะมลูฝอยชมุชนออกไปใหแ้ก่ CEC ตัง้แต่เมื่อมีการจดัแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ จึงทาํใหบ้ริษัทไม่มีสินทรพัยท่ี์จาํเป็นในการดาํเนินงานในธุรกิจนี ้การจะเริ่มดาํเนิน

โครงการกับเทศบาลนครลาํปางทาํให้บริษัทตอ้งลงทุนในสินทรพัยท่ี์จาํเป็น ซึ่งทาํให้บริษัทอาจมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งกูย้ืมเงินเพ่ือลงทุนในโครงการดงักล่าว ส่งผลใหม้ีภาระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ายบนหนีสิ้นท่ี

จะทาํการกูย้ืมมาเพ่ิมขึน้  

 

ดังนั้น การว่าจ้าง CEC ให้เป็นผู้รับจ้างช่วงในการดาํเนินการโครงการ จึงสามารถลดภาระหนีสิ้นและ

ดอกเบีย้จ่ายท่ีจะเกิดจากการลงทนุในสินทรพัยท่ี์มีความจาํเป็นต่อการดาํเนินโครงการดว้ยตนเองลงได ้

 

โดยหากบริษัทไม่เขา้ทาํรายการจดัจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วง และพิจารณาเริ่มดาํเนินการโครงการดว้ย

ตนเอง บริษัทจะมีภาระท่ีจะตอ้งลงทุนในสินทรพัยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานดว้ยตนเอง เช่น รถขน

ขยะมลูฝอย เป็นตน้ รวมไปถึงภาระในการพฒันาทีมงานใหม้ีความพรอ้มท่ีจะดาํเนินธุรกิจดงักล่าวดว้ย ซึ่ง



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่66 

อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทได ้โดยบริษัทอาจมีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมท่ีเพ่ิมขึน้จากการลงทุน

ดงักล่าว รวมไปถึงภาระดอกเบีย้จ่ายบนหนีสิ้นเงินกูย้ืมนัน้ดว้ย 

 

4) สามารถดาํเนินการไดต้ามกาํหนดเวลาตามสญัญาและขอ้กาํหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ในสญัญาจา้ง 

บริษัทสามารถดาํเนินการเก็บขนและกาํจดัขยะมลูฝอยไดท้ันตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งระหว่าง 

เทศบาลนครลาํปาง กับ บริษัท โดยการว่าจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วง ซึ่ง CEC มีความพรอ้มทัง้ในดา้น

บคุลากรท่ีมีประสบการณแ์ละสินทรพัยท่ี์จาํเป็นในการดาํเนินงาน 

 

เมื่อบริษัทไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นผูด้าํเนินการโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยของเทศบาลนครลาํปางแลว้ บริษัท

จึงได้ด ําเนินการเปิดประมูลเป็นการทั่ วไป เพ่ือหาผู้รับจ้างช่วงมาให้บริการงานข้างต้น ซึ่งเมื่อครบ

กาํหนดเวลา มีเพียง CEC ท่ียื่นซองเขา้รว่มประมลูเพียงรายเดียว ทัง้นี ้CEC ผ่านเกณฑค์ณุสมบตัิท่ีกาํหนด 

คือ มีรถเพ่ือใชเ้ก็บขนขยะมลูฝอย พรอ้มพนกังานขบัรถและพนกังานจดัเก็บขยะ 

 

ดงันัน้ หากบรษิัทไม่ทาํการว่าจา้ง CEC และทาํการขยายระยะเวลาการเปิดประมลูออกไปอาจไม่ไดผู้ร้บัจา้ง

ช่วง หรือ ไดผู้ร้บัจา้งช่วงไม่ทันต่อการดาํเนินงานใหแ้ก่เทศบาลนครลาํปาง ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทอาจตอ้ง

ชาํระค่าปรบัใหแ้ก่เทศบาลนครลาํปางตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาหรืออาจถกูบอกเลิกสญัญาได ้รวมไปถึงจะมี

ประวตัิในการดาํเนินงานท่ีไม่ดีกบัหน่วยงานของภาครฐั ซึ่งจะส่งผลต่อการเขา้ประมลูงานอ่ืนๆ ของบรษิัทใน

อนาคตอีกดว้ย 

 

5) ประหยดัทรพัยากรท่ีจะใชใ้นการพฒันาบคุลากรดา้นการจดัการขยะมลูฝอย 

ในการเข้าทาํรายการว่าจ้าง CEC ให้เป็นผู้รับจ้างช่วงโครงการในครัง้นี ้ทาํให้บริษัทสามารถประหยัด

ทรพัยากรทัง้ในดา้นทุนทรพัยแ์ละเวลาท่ีจะใชใ้นการพฒันาทีมงานใหม้ีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจจดัการ

ขยะมลูฝอยลงได ้หากบรษิัทไม่เขา้ทาํรายการจดัจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วง และพิจารณาเริ่มดาํเนินการ

โครงการดว้ยตนเอง บรษิัทจะมีภาระในการพฒันาทีมงานใหม้ีความพรอ้มท่ีจะดาํเนินธุรกิจดงักล่าวดว้ย ซึ่ง

อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทได ้โดยบริษัทอาจมีภาระหนีสิ้นเงินกูย้ืมท่ีเพ่ิมขึน้ รวมไปถึงภาระ

ดอกเบีย้จ่ายบนหนีสิ้นเงินกูย้ืมนัน้ดว้ย 

 

4.2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการ 

 

1) บรษิัทอาจไดร้บัอตัราผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ในการดาํเนินโครงการหากไม่เขา้ทาํรายการ 

การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้จะทาํใหบ้ริษัทไดร้บัอตัราผลตอบแทนท่ีจาํกดั จากส่วนต่างของรายไดค้่าจา้งท่ี

ไดร้บัจากเทศบาลนครลาํปางท่ีเป็นเจา้ของโครงการ กับ ตน้ทุนค่าจา้งท่ีบริษัทชาํระใหแ้ก่ CEC ในฐานะผู้

รบัจา้งช่วง ดงันัน้ บริษัทจะไม่มีโอกาสไดอ้ตัราผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสงูขึน้หากสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินงานลงไดต้ ํ่ากว่าท่ีประมาณการไวใ้นอนาคต ทัง้นี ้หากบรษิัทดาํเนินการโครงการดว้ยตนเอง อาจ
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มีโอกาสไดร้บัอัตราผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้จากส่วนต่างของรายไดค้่าจา้งท่ีไดร้บัจากเทศบาลนครลาํปางท่ี

เป็นเจ้าของโครงการ กับ ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการท่ีเกิดขึน้จริงหากสามารถควบคุมต้นทุน

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการโครงการไดด้ีกว่าตน้ทนุค่าจา้งท่ีบรษิัทชาํระใหแ้ก่ CEC ในฐานะผูร้บัจา้งช่วง 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีความเส่ียงจากการดาํเนินงานโครงการ โดยตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ

โครงการอาจสูงขึน้กว่าตน้ทุนค่าจา้งท่ีบริษัทชาํระใหแ้ก่ CEC ในฐานะผูร้บัจา้งช่วง และอาจทาํใหบ้ริษัท

ไดร้บัอัตราผลตอบแทนท่ีตํ่ากว่าท่ีไดร้บัอยู่ในปัจจุบนั นอกจากนี ้ยังมีตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึน้ทั้งในดา้นภาระการ

ลงทุนในสินทรพัยท่ี์จาํเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานเอง และตน้ทุนท่ีจะตอ้งใชใ้นการพัฒนาบุคลากรอีก

ดว้ย 

 

2) ไม่มีโอกาสในการพฒันาทีมงานในธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยชมุชน 

การว่าจา้งให ้CEC เป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินการโครงการนัน้ จะทาํใหบ้รษิัทขาดโอกาสในการพฒันา

บุคลากรและทีมงานของตนเองขึน้มาเอง โดยบุคลากรของบริษัทจะไม่มีส่วนในการปฏิบัติงานจริงใน

โครงการ เน่ืองจาก CEC ในฐานะผูร้บัจา้งช่วง จะใชบุ้คลากรของตนเองในการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนต่างๆ 

ทาํใหบ้ริษัทสญูเสียโอกาสในการใหบุ้คลากรเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิงานจริง โดยหากบริษัทไม่เขา้ทาํรายการ

ดังกล่าว บริษัทอาจพิจารณาดาํเนินการดว้ยตนเอง โดยการสรา้งทีมงานในธุรกิจนีข้ึน้มาเอง ซึ่งจะทาํให้

ทีมงานและบุคลากรของบรษิัทไดเ้ริ่มเรียนรูจ้ากการดาํเนินการจรงิในธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยชมุชน ส่งผล

ใหส้ามารถดาํเนินงานในธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยชุมชนไดเ้องในอนาคต ทัง้นี ้ในการพฒันาทีมงานขึน้มา

เองนั้น อาจจาํเป็นตอ้งใช้เวลาในการดาํเนินการ และอาจทาํให้เริ่มดาํเนินงานโครงการไดล่้าชา้ หรือ

ดาํเนินงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพในช่วงตน้ ซึ่งอาจทาํใหบ้รษิัทมีภาระค่าปรบัจากเทศบาลนครลาํปางหรือ

อาจถกูบอกเลิกสญัญาได ้รวมไปถึงจาํเป็นตอ้งใชท้รพัยากรในดา้นต่างๆ ของบรษิัท เพ่ือสรา้งบคุลากรและ

ทีมงานท่ีมีศกัยภาพอีกดว้ย 

 

อย่างไรก็ตาม หากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 มีมติใหบ้ริษัทเขา้ทาํรายการซือ้หุน้สามญัของ 

CEC แลว้ จะทาํให ้CEC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และทาํใหบ้ริษัทมีทีมงานในธุรกิจจดัการขยะ

มลูฝอยชมุชนเป็นของตนเองผ่านทางบรษิัทย่อย 

 

3) มีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูร้บัจา้งช่วง 

การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้จะทาํใหบ้ริษัทมีความเส่ียงในการพ่ึงพิง CEC ท่ีเป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนิน

โครงการ โดยหากเกิดเหตุการณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งยกเลิกการว่าจ้าง CEC ในอนาคต บริษัทจะไม่สามารถ

ดาํเนินการดว้ยตนเองได ้เน่ืองจากไม่มีความพรอ้มทั้งดา้นบุคลากรและสินทรพัยท่ี์จาํเป็นในการดาํเนิน

ธุรกิจนี ้ดังนั้น หากบริษัทไม่เขา้ทาํรายการในครัง้นีแ้ลว้พิจารณาท่ีจะสรา้งทีมงานในธุรกิจดังกล่าวดว้ย

ตนเองเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานโครงการ จะทาํให้บริษัทสามารถลดการพ่ึงพิงผู้รับเหมาช่วงลงได ้โดย

สามารถดาํเนินการต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งนี ้บริษัทอาจมีความเส่ียงต่อการไม่สามารถสรา้งทีมงานท่ีมี

คุณภาพขึน้มาไดท้นัเวลาต่อการเริ่มดาํเนินโครงการ หรือดาํเนินงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพในช่วงตน้  ซึ่ง
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อาจทาํใหบ้รษิัทมีภาระค่าปรบัจากเทศบาลนครลาํปางหรืออาจถกูบอกเลิกสญัญาได ้รวมไปถึงจาํเป็นตอ้ง

ใชท้รพัยากรในดา้นต่างๆ ของบรษิัท เพ่ือสรา้งบคุลากรและทีมงานท่ีมีศกัยภาพอีกดว้ย 

 

อย่างไรก็ตาม หากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 มีมติใหบ้ริษัทเขา้ทาํรายการซือ้หุน้สามญัของ 

CEC แลว้ จะทาํให ้CEC มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ซึ่งจะทาํใหส้ามารถขจดัความเส่ียงดงักล่าวลง

ได ้

  

4.3. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับ

บุคคลภายนอก 

 

4.3.1. ข้อดีของการเข้าทาํรายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

- ไม่มี เน่ืองจากเป็นการทาํรายการเฉพาะกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเท่านัน้ - 

 

4.3.2. ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

1) มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 

เน่ืองจาก CEC ซึ่งประกอบธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยเช่นเดียวกนักบับรษิัท และมีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ของ CEC อีกดว้ย ทาํใหก้ารเขา้ทาํรายการในครัง้นีเ้ป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ซึ่งอาจมคีวามเส่ียงท่ีจะเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) ได ้อย่างไรก็ตาม ในการ

เขา้ทาํรายการในครัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบขอ้ดีกบัขอ้ดอ้ยแลว้ ยงักอ่ใหเ้กดิประโยชนก์บับรษิัทอยู ่รวมไปถึงยงั

สรา้งผลตอบแทนในระดบัท่ีน่าพอใจใหแ้ก่บรษิัทไดต้ลอดชว่งระยะเวลาของโครงการ 

 

4.4. ผลกระทบจากการทีท่ีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันและไม่ให้สัตยาบัน 

 

กรณีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน 

หากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 มีมติอนุมตัิใหส้ตัยาบนัในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครัง้นี ้

หมายความว่า ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการท่ีบรษิัทเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินโครงการเก็บขน

ขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง 

 

กรณีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบัน 

หากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 มีมติไม่อนมุตัิใหส้ตัยาบนัในการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้

นี ้หมายความว่า ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยกับการท่ีบริษัทเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินโครงการ

เก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง  

 

โดยบรษิัทจะตอ้งยกเลิกรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวในทนัที ซึ่งอาจส่งผลต่อการดาํเนินการโครงการขา้งตน้ได ้

ซึ่งบริษัทอาจมีภาระค่าปรับจากผู้ว่าจ้างของโครงการ หรืออาจถูกบอกเลิกสัญญาได้ รวมไปถึงจะมีประวัติในการ

ดาํเนินงานท่ีไม่ดีกบัหน่วยงานของภาครฐั ซึ่งจะส่งผลต่อการเขา้ประมลูงานอ่ืนๆ ของบริษัทในอนาคตอีกดว้ย นอกจากนี ้
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หากบรษิัทยกเลิกรายการดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีท่ีบรษิัทรบัผิดชอบอยู่ได ้ซึ่งจะส่งผลต่อ

สขุอนามยัของประชาชนในพืน้ท่ีดงักล่าวไดอี้กดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิใหส้ตัยาบนั บรษิัทอาจตอ้งนาํ

โครงการดงักล่าวกลบัมาดาํเนินการโครงการดว้ยตนเอง 

 

ในการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิหรือไม่อนมุตัิใหส้ตัยาบนัในครัง้นี ้กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

อนุมัติรายการดังกล่าว ยังต้องมีความรับผิดในการเข้าทาํรายการครั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงันี ้ 

 หมวดท่ี 3/1 การบรหิารกิจการของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและ 

ผูบ้รหิาร มาตรา 89/7 – 89/24 

 หมวดท่ี 12 โทษทางอาญา มาตรา 281/1 – 281/10 

 หมวดท่ี 12/1 มาตรการลงโทษทางแพ่ง มาตรา 317/1 – 317/14 

 

4.5. ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขรายการ 

 

เน่ืองจากลกัษณะงานดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิารนอ้ยราย และมีลกัษณะเป็นการใหบ้รกิารเฉพาะกิจ อีกทัง้

การใหบ้ริการในแต่ละพืน้ท่ียงัมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก โดยมีปัจจยัทัง้ในดา้นความหนาแน่นของจาํนวนประชากร

และขนาดของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกาํหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ีนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในการ

ใหบ้รกิารในธุรกิจดงักล่าวแตกต่างกนัไป ดงันัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ด ้ 

 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบอตัรากาํไรท่ีบรษิัทไดร้บัจากส่วนต่างระหว่างรายไดท่ี้ไดร้บัจากเทศบาล

นครลาํปางซึ่งเป็นเจา้ของโครงการ กบั ตน้ทนุท่ีบรษิัทชาํระใหแ้ก่ผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินงานโครงการซึ่งไดแ้ก ่CEC แลว้ 

พบว่าอตัรากาํไรท่ีบริษัทไดร้บัจากโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนของเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจดัขยะมลู

ฝอยชุมชนของเทศบาลนครลาํปาง เท่ากับ รอ้ยละ 8.82 และ รอ้ยละ 12.00 ตามลาํดบั ซึ่งเป็นอตัรากาํไรท่ีน่าพอใจ โดย

เมื่อเทียบกบัอตัรากาํไรในธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งท่ีบรษิัทดาํเนินการเป็นธุรกิจหลกัแลว้พบว่า ในช่วงปี 2562 ถึง ปี 2563 มี

อตัรากาํไรเฉล่ียอยู่ท่ี รอ้ยละ 7.12  ซึ่งตํ่ากว่าอตัรากาํไรท่ีบริษัทไดร้บัจากโครงการเก็บขนและโครงการกาํจดัขยะมลูฝอย

ชมุชนของเทศบาลนครลาํปาง นอกจากนี ้หากเปรียบเทียบกบัการท่ีบรษิัทจะดาํเนินโครงการดว้ยตนเองโดยอา้งอิงจากใบ

สรุปปริมาณงาน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็นการประมาณการค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานท่ีจะเกิดขึน้จากการ

ดาํเนินการโครงการดว้ยตนเอง เช่น ค่าแรงงาน เงินเดือนของบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณต์่างๆ ค่าขนส่ง ค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ตามปริมาณงานในหวัขอ้ต่างๆ ท่ีเจา้ของโครงการกาํหนดไว ้ประกอบการประมลูงาน

โครงการขา้งตน้ทั้ง 2 โครงการแลว้ พบว่ามีอัตรากาํไรตลอดระยะเวลาโครงการอยู่ท่ี รอ้ยละ 4.91  และ รอ้ยละ 4.72 

สาํหรบัโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครลาํปาง และ โครงการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาล

นครลาํปาง ตามลาํดับ ดังนั้น การว่าจ้างให้ CEC เป็นผู้รับจ้างช่วงในการดาํเนินโครงการนั้น จะทาํให้บริษัทไดร้ับ

ผลตอบแทนท่ีสงูกว่าการดาํเนินการดว้ยตนเองอีกดว้ย 

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสามารถดาํรงอตัราผลตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ลอดระยะเวลาของโครงการ เน่ืองจาก

สามารถผลกัภาระและความเส่ียงในดา้นการดาํเนินงานโครงการไปใหแ้ก่ผูร้บัจา้งช่วงไดอี้กดว้ย เน่ืองจากบรษิัทไดจ้ดัทาํ
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สัญญาจ้างเหมาช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสัญญาแบบ Back to Back ท่ีมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ใน

สญัญาจา้งเหมาช่วงเหมือนกนักบัในสญัญาจา้งท่ีบรษิัทไดร้บัมาจากเจา้ของโครงการ 

 

จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าการเขา้ทาํรายการในครัง้นีม้ีราคาและ

เงื่อนไขท่ีเป็นธรรมซึ่งทาํใหบ้รษิัทไดป้ระโยชนจ์ากการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

 

4.6. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิ 

 

ในการทาํรายการเพ่ือเขา้ทาํสญัญาว่าจา้ง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชน และ โครงการกาํจดัขยะ

มูลฝอยชุมชนใหก้ับเทศบาลนครลาํปาง นอกจากจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินการโครงการไดท้นัตามกาํหนดเวลาท่ี

เจา้ของโครงการกาํหนดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัเป็นการลดความเส่ียงจากการโดนเรียกค่าปรบัจากเจา้ของโครงการ

หรือการถูกบอกเลิกสญัญาแลว้ ยงัสามารถผลกัภาระและความเส่ียงต่างๆ ออกไปใหแ้ก่ CEC ไดอี้กดว้ย เน่ืองจากบรษิัท

ไดจ้ดัทาํสญัญาจา้งเหมาช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสญัญาแบบ Back to Back ท่ีมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ 

ในสัญญาจ้างเหมาช่วงเหมือนกันกับในสัญญาจ้างท่ีบริษัทไดร้ับมาจากเจ้าของโครงการนอกจากนี ้การดาํเนินการ

ดงักล่าวยงัเป็นผลดีต่อกระแสเงินสดของบรษิัทจากการท่ีบรษิัทไม่จาํเป็นตอ้งมีภาระในการลงทุนในสินทรพัยท่ี์จาํเป็นตอ้ง

ใชใ้นการดาํเนินงานและยงัประหยดัทรพัยากรท่ีจะตอ้งใชใ้นการพฒันาบคุลากรและทีมงานท่ีจะตอ้งใชใ้นธุรกิจจดัการขยะ

มลูฝอยชมุชนไดอี้กดว้ย ทัง้นี ้ผลตอบแทนท่ีบริษัทไดร้บัจากการดาํเนินโครงการในครัง้นีย้งัอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ โดยมี

อัตรากาํไรอยู่ท่ี รอ้ยละ 8.82 และ รอ้ยละ 12.00 สาํหรบัโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชน และ โครงการกาํจดัขยะมลู

ฝอยชุมชน ตามลาํดบั ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอตัรากาํไรดงักล่าวกบัอตัรากาํไรท่ีบรษิัทไดร้บัในการเขา้ประมลูงานก่อสรา้ง ซึ่ง

เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทแลว้ พบว่า โครงการท่ีบริษัทเขา้ประมลูงานและไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ในช่วงปี 

2562 ถึง ปี 2563 มีอตัรากาํไรเฉล่ียอยู่ท่ี รอ้ยละ 7.12  ซึ่งตํ่ากว่าอตัรากาํไรท่ีบริษัทไดร้บัจากโครงการ นอกจากนี ้บริษัท

ยงัสามารถควบคมุใหม้ีผลตอบแทนในระดบัดงักล่าวไดต้ลอดช่วงอายสุญัญาของโครงการจากการเขา้ทาํรายการนีอี้กดว้ย 

และเมื่อพิจารณาถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงต่างๆ จากการเขา้ทาํรายการเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เขา้ทาํรายการ

แลว้ การเขา้ทาํรายการในครัง้นีน่้าจะทาํใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนม์ากกว่าการไม่เขา้ทาํรายการ ท่ีปรกึษาทางการเงินจึงมี

ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติใหส้ัตยาบันในการเข้าทาํรายการว่าจ้าง CEC ในคร้ังนี ้

 

การพิจารณาลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มูลและความ

คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดน้าํเสนอ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินไดเ้ปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้ง และใหค้วามเห็นบนพืน้ฐานของขอ้มูลท่ีไดร้บัจากบริษัท รวมทัง้จากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของ

บริษัท ซึ่งตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีว่า ขอ้มูลและสมมติฐานท่ีไดร้บัเป็นขอ้มลูท่ีมีความเชื่อถือได ้ครบถว้นและถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผูถื้อหุน้

เป็นสาํคญั 
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5. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ CEC 

 

5.1. วัตถุประสงคแ์ละความจาํเป็นในการทาํรายการ 

 

การเขา้ซือ้หุน้สามญัของ CEC จาํนวน 7,000 หุน้ หรือ สดัส่วนรอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ใน

ครัง้นีจ้ะทาํให ้CEC มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท นอกจากจะเป็นการชว่ยลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict 

of Interests) ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตจากการท่ีบรษิัทไดเ้ริ่มกลบัมาดาํเนินธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยแลว้ ยงัสามารถเพ่ิม

ศกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิจดัการขยะของบรษิทัไดอี้กดว้ย เน่ืองจาก CEC มีความพรอ้มทัง้ในดา้นของบคุลากรท่ีมคีวาม

เชี่ยวชาญในธุรกิจดงักล่าวมากกว่า 15 ปี และ ดา้นสินทรพัยท่ี์จาํเป็นท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจดว้ย ซึ่งทาํใหบ้ริษัทสามารถ

ขยายธุรกิจจดัการขยะไดอ้ย่างเต็มท่ีไดใ้นทนัทีภายหลงัการเขา้ทาํรายการ อีกทัง้ ธุรกิจดงักล่าวจะสามารถสรา้งรายไดท่ี้

แน่นอนและสมํ่าเสมอ (Recurring Income) ใหก้ับบริษัทได ้นอกจากนี ้เน่ืองจากจาํนวนบริษัทท่ีทาํธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการขยะยงัมีจาํนวนนอ้ยรายและตอ้งมีคณุสมบตัเิป็นไปตามท่ีผูว้่าจา้งกาํหนดทัง้ในดา้นประสบการณใ์นธุรกิจและ

ความพรอ้มในดา้นสินทรพัยท่ี์จะใชใ้นการดาํเนินงาน จึงทาํใหม้ีการแข่งขนัท่ีนอ้ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจรบัเหมา

ก่อสรา้งท่ีมีผูเ้ล่นจาํนวนมากและมีการแข่งขนัดา้นราคาท่ีสงู  

 

5.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทาํรายการต่อบริษัท 

 

5.2.1. ข้อดีของการเข้าทาํรายการ 

 

1) ช่วยลดความเส่ียงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests)  

จากการท่ีบริษัทจะเริ่มกลับมาดาํเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยอีกครัง้ ทาํให้อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ขึน้กับ CEC ไดเ้น่ืองจากดาํเนินธุรกิจเดียวกัน และ CEC มีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ

กรรมการของบริษัทจาํนวนหลายราย ซึ่งมีความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนขึ์น้ได ้

ดังนั้น การท่ีบริษัทเขา้ซือ้หุน้ของ CEC ในครัง้นี ้จะทาํให ้CEC มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมี

สดัส่วนการถือหุน้ รอ้ยละ 70 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ซึ่งจะสามารถลดความเส่ียงดงักล่าวลงได ้ 

 

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่เข้าทาํรายการดังกล่าวจะทาํใหไ้ม่สามารถลดความเส่ียงต่อการเกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนล์งได ้

 

2) เป็นการลงทนุในกิจการท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดี  

การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้จะทาํให ้CEC มีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ซึ่งผลการดาํเนินงานของ CEC 

จะถูกนาํมารวมไวใ้นงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลกาํไรสุทธิให้กับงบการเงินรวมของ

บรษิัทได ้โดยจากงบการเงินภายในของ CEC ในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2563 CEC มีผลกาํไรสทุธิท่ี 27.53 

ลา้นบาท นอกจากนี ้CEC ยงัมีศกัยภาพในการท่ีจะขยายธุรกิจโดยการเขา้ประมลูในโครงการจดัการขยะ

มลูฝอยอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมผลการดาํเนินงานไดอี้กดว้ย การไม่เขา้ทาํรายการในครัง้นีจ้ะทาํใหบ้รษิัทเสียโอกาสใน

การเขา้ลงทนุในกจิการท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดี ซึ่งสามารถช่วยเพ่ิมผลกาํไรสทุธิใหก้บับรษิัทได ้
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3) ช่วยเพ่ิมความพรอ้มในการดาํเนินธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยไดท้นัที 

การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้จะทาํใหบ้รษิัทสามารถใชค้วามศกัยภาพของ CEC ในดา้นบคุลากรท่ีมี

ประสบการณใ์นธุรกจิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมลูฝอยมากวา่ 15 ปี ไดใ้นทนัที ทาํใหบ้รษิัทสามารถ

ประหยดัทรพัยากรท่ีจะใชใ้นการพฒันาความสามารถของบคุลากรในดา้นดงักล่าวขึน้มาเองได ้ 

 

โดยหากบรษิัทไม่เขา้ทาํรายการซือ้หุน้ของ CEC ในครัง้นี ้จะทาํใหบ้รษิัทตอ้งใชท้รพัยากรของบรษิทัทัง้ใน

ดา้นเวลาและเงินทนุในการสรา้งทีมงานและพฒันาบคุลากรของบรษิัทขึน้มาใหมเ่อง รวมไปถึงตอ้งทาํการ

บรหิารจดัการบคุลากรในธุรกจิดงักล่าวดว้ยตนเอง ซึง่การเขา้ทาํรายการในครัง้นีจ้ะสามารถลดระยะเวลา

และทรพัยากรของบรษิัทท่ีจะตอ้งสญูเสียไปเพ่ือการสรา้งทีมงานและพฒันาบคุลากร และการบรหิารจดัการ

บคุลากรใหส้ามารถปฏิบตัิงานในธรุกิจดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างเรียบรอ้ย 

 

5.2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทาํรายการ 

 

1) กระแสเงินสดของบรษิัทลดลง 

ในการเขา้ทาํรายการซือ้หุน้ของ CEC ท่ีสัดส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ในครัง้นี ้

บรษิัทจะชาํระค่าหุน้เป็นเงิน จาํนวน 23.10 ลา้นบาท โดยจะทาํการชาํระเป็นงวดตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา

ซือ้ขายหุน้ ดังนั้น การชาํระค่าหุน้ดงักล่าวจะทาํใหก้ระแสเงินสดของบริษัทลดลงตามค่าหุน้ท่ีชาํระใหแ้ก่

ผูข้าย อย่างไรก็ตาม การชาํระค่าหุน้เป็นงวดๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ จะช่วยลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด

ของบรษิทัลงได ้

  

2) ความเส่ียงจากการบนัทึกการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของ CEC ในงบการเงินรวมของบรษิัท  

ในกรณีท่ีบริษัทมีการบันทึกค่าความนิยมจากการเขา้ซือ้หุน้สามัญของ CEC ในงบการเงินรวมของบริษัท 

และต่อมาหากมีเหตกุารณท่ี์กระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของ CEC อย่างมีนยัสาํคญั จนส่งผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานของ CEC อาจมีความเส่ียงท่ีบริษัทจะตอ้งบนัทึกการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของ CEC ได้

ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบรษิัท ทัง้ในงบดลุและงบกาํไรขาดทนุรวมของบรษิัท 

 

3) เพ่ิมภาระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ายใหก้บับรษิัท (ในกรณีท่ีมีการกูย้ืมเงินมาชาํระค่าหุน้ CEC) 

อา้งอิงตามสญัญาซือ้ขายหุน้ของ CEC ในครัง้นี ้ในกรณีท่ีผูข้ายสามารถแสดงเอกสารหลกัฐานจนทาํใหเ้ป็น

ท่ีพึงพอใจต่อบริษัทไดว้่า CEC ไดพ้น้จากภาระและหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีผูกพนั CEC เอาไวไ้ด ้เช่น เอกสารท่ี

ระบุการพ้นจากความรับผิดชอบ และ/หรือ ภาระผูกพัน จากการดาํเนินการโครงการท่ีออกโดยเจา้ของ

โครงการท่ี CEC ดาํเนินการอยู่หรือดาํเนินการเสร็จสิน้ไปแลว้ จะทาํใหบ้ริษัทตอ้งชาํระค่าหุน้ท่ีคงเหลือตาม

งวดต่างๆ ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษัทตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทาํใหบ้ริษัท

อาจตอ้งทาํการกูย้ืมเงินเพ่ีอมาชาํระค่าหุน้งวดท่ีเหลือดงักล่าว เพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อกระแสเงินสดของบรษิัท 

ซึ่งการกูย้ืมเงินดงักล่าวจะเป็นการเพ่ิมภาระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ายใหก้ับบรษิัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะทาํ
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การพิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษัท ณ ขณะนัน้ เพ่ือประกอบการการตดัสินใจกูย้ืมเงินเพ่ือชาํระค่าหุน้

งวดท่ีเหลือ  

ทัง้นี ้หากผูข้ายยงัไม่สามารถแสดงเอกสารหลกัฐานใหบ้รษิัทพึงพอใจไดว้่า CEC ไดพ้น้จากภาระและหนา้ท่ี

รบัผิดชอบท่ีผกูพนั CEC เอาไวไ้ด ้บรษิัทจะทาํการชาํระเงินค่าซือ้หุน้สามญัของ CEC ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูซ้ือ้

เป็นงวดๆ อีก 3 งวด งวดละ 4.62 ลา้นบาท ในวนัท่ี 30 ธันวาคม ของทุกปี ตัง้แต่ปี 2564-2566 ซึ่งจะช่วย

ลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบรษิัทลงไดม้าก  

 

5.3. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับ

บุคคลภายนอก 

 

5.3.1. ข้อดีของการเข้าทาํรายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

1) ไดม้าซึ่งหุน้ของ CEC ในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาท่ีเหมาะสม  

เมื่อเปรียบเทียบราคาซือ้ขายหุน้ของ CEC กบัราคาท่ีเหมาะสมท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินประเมินไดแ้ลว้ พบว่า 

ราคาซือ้ขายหุน้ของ CEC นั้น มีราคาท่ีตํ่ากว่าราคาท่ีเหมาะสมของ CEC จาํนวน 1.32 – 3.07 ลา้นบาท 

หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 5.73 – รอ้ยละ 13.30 ของราคาซือ้ขายหุน้ 

 

2) เจรจาต่อรองใหไ้ดเ้งื่อนไขในการเขา้ทาํรายการท่ีดี 

บริษัทสามารถเจรจาต่อรองใหส้ามารถแบ่งชาํระค่าหุน้ของ CEC เป็นจาํนวนงวด ไดถ้ึง 4 งวด จนถึงสิน้ปี 

2566 ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาภาระและผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทลงได ้นอกจากนี ้บริษัทยัง

สามารถเจรจาเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทได ้เช่น ไม่จาํเป็นตอ้งวางเงินมดัจาํในการซือ้ขายหุน้

ของ CEC และชาํระค่าหุน้งวดแรกภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีซือ้ขายหุน้ CEC เสรจ็สมบรูณ ์เป็นตน้  

 

3) ติดตามหาผูร้บัผิดชอบไดใ้นกรณีท่ีมีปัญหาในภายหลงั 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลให ้CEC ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในอนาคต ท่ีอาจเกิดขึน้จาก

ภาระผูกพันท่ีมีต่อ CEC บริษัทสามารถท่ีจะติดตามหาผู้รับผิดชอบชดใชมู้ลค่าความเสียหายท่ีเกิดจาก

ความรบัผิดชอบเหล่านัน้ของ CEC ได ้เน่ืองจากผูข้ายทัง้หมดเป็นกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 

5.3.2. ข้อด้อยของการเข้าทาํรายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก 
1) มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้

เน่ืองจากการเขา้ซือ้หุน้สามญัของ CEC ในครัง้นี ้มีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักับบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ของ CEC ทาํ

ให้การเข้าทํารายการในครั้งนี ้อาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interests) ได ้อย่างไรก็ตาม ในการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มีราคาและเงื่อนไขในการไดม้าซึ่งหุน้ของ CEC 

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และ เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อดอ้ยในการเขา้ทาํรายการแลว้ยังก่อใหเ้กิด

ประโยชนก์บับรษิัทอีกดว้ย 
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5.4. ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขรายการ 

5.4.1. ความเหมาะสมของราคา 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาข้อมูลประกอบในการพิจารณาและให้ความเห็น โดยมีสมมติฐานในการให้

ความเห็นคือ 

1) ขอ้มลูตา่งๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้นัน้ เป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

2) เป็นการพิจารณาจากสถานการณปั์จจบุนั และไม่มีเหตุการณใ์ดท่ีจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผล

การดาํเนินธุรกิจของ CEC  

3) ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่ไดท้าํการตรวจสอบทางกฎหมาย ภาษีอากร และกฎเกณฑ์อ่ืนใด ดังนั้น จึงไม่

สามารถใหค้วามเห็นในเร่ืองดงักล่าวได ้

4) ท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถรับรอง หรือรับประกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับผิดชอบ

เก่ียวกบัความถกูตอ้งของขอ้มลูและคาํรบัรองต่างๆ ของ CEC 

 

เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของมลูค่าของ CEC ในครัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินไดป้ระเมินมูลค่าของ CEC 

โดยวิธีต่างๆ ดงันี ้

 

(1) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

(2) วิธีปรบัมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

(3) วิธีเปรียบเทียบกบักิจการในอตุสาหกรรมเดียวกนั (Market Comparables Approach) 

(4) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

ทั้งนี ้เน่ืองจากหลักทรพัยข์อง CEC ไม่ไดม้ีการจดทะเบียนซือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย ์จึงทาํใหไ้ม่สามาถ

ประเมินมลูค่าดว้ยวิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (Weighted Average Market Price Approach) ได ้

 

(1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

 

การประเมินมลูค่าหุน้ตามวธีินี ้แสดงใหเ้ห็นถึงมลูค่าของ CEC  ซึ่งถกูบนัทึกไวใ้นงบการเงินของ CEC ณ ขณะใด

ขณะหน่ึง โดยในท่ีนี ้เป็นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ CEC ท่ีถูกบันทึกไว้ในงบการเงิน สิน้สุด ณ วันท่ี 30 

กนัยายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 

 จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 0.70 

กาํไรสะสม:  

- สาํรองตามกฏหมาย 0.10 

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 42.11 

มูลค่าตามบัญชีของ CEC  ณ วันที ่30 กนัยายน 2563 42.91 
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 จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (หุน้) 10,000 

มูลค่าตามบัญชีตอ่หุน้ (บาท/หุ้น) 4,290.66 

 

จากการประเมินมูลค่าสินทรพัยด์ว้ยวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ของ CEC  เท่ากับ 42.91 

ลา้นบาท หรือ 4,290.66 บาทต่อหุน้ ดังนั้น สัดส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC จะมีมูลค่าเท่ากับ 

30.03 ลา้นบาท 

 

(2) วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

 

การประเมินมลูค่าของ CEC  ดว้ยวิธีปรบัมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value) โดยการปรบัปรุงมลูค่าของ

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นต่างๆ ของ CEC เพ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีแทจ้ริงและเป็นปัจจบุนั โดยท่ีปรกึษาทางการเงินอา้งอิงมลูค่า

ราคาประเมินของสินทรพัยห์ลักของ CEC จากรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นของ บริษัท แอดวานซ ์แอพไพรซัล 

จาํกดั (“AA”) ฉบบัลงวนัท่ี 9 ตลุาคม 2563 (“รายงานประเมิน”) ซึ่ง AA เป็นบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาดทนุและ

ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. เพ่ือประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นหลกัของ CEC โดย AA ไดท้าํการ

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยมีวัตถุประสงคส์าธารณะ ดังมีรายละเอียดของทรัพยสิ์นหลักอา้งอิงจากรายงานประเมิน

ดงัต่อไปนี ้

 ท่ีดินเปล่า 

ท่ีดินท่ีประเมินมลูค่าในครัง้นี ้เป็นท่ีดินเปล่า ซึ่งถกูบนัทึกอยู่ในงบการเงินของ CEC โดยท่ีดินดงักล่าวตัง้อยู่

ท่ี หนองเขียว ซอย 2 ถนนบา้นตน้ผึง้-บา้นป่าข่อยใต ้(ชม.5138) ตาํบลเหมืองแกว้ อาํเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ โดยประกอบดว้ยโฉนดท่ีดินจาํนวน 2 แปลง มีเนือ้ท่ีรวม 12-3-62 ไร ่หรือ เท่ากบั 5,162 ตารางวา 

ลกัษณะรูปแปลงของท่ีดินโดยรวมเป็นรูปหลายเหล่ียม โดย AA ไดป้ระเมินมลูค่าท่ีดินดว้ยวิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งมีรายละเอียดของท่ีดินสรุปไดด้งันี ้

ลาํดับ โฉนดทีด่ิน

เลขที่ 

เลขที่

ดิน 

หน้า

สาํรวจ 

เนือ้ทีด่ินตามเอกสารสิทธิ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพันทีต่รวจสอบได ้

ไร่ งาน ตารางวา 

1 22277 5 3825 12 3 48 
บริษัท ซีอารซี์ เอ็นไวรอน

เมนทอล เคยีว จาํกดั  
ไม่มีภาระผกูพนั 

2 49400 86 7126 0 0 14 

  รวมเนือ้ทีด่ิน 12 3 62 (5,162.00 ตารางวา)   

 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่76 

 

รูปโฉนดทีด่ิน 

 

แผนทีโ่ดยสังเขปแสดงทีต่ัง้ของทีด่ิน 

ที่มา: รายงานการประเมินมลูค่าสินทรพัย ์ของบริษัท แอดวานซ ์แอพไพรซลั จาํกดั จาํกดั ที่ 3075/2563 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    
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AA ไดท้าํการเปรียบเทียบกับขอ้มลูตลาดในบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือทาํการประเมินหาราคาท่ีเหมาะสม โดยมี

รายละเอียดของขอ้มลูเปรียบเทียบ ดงันี:้ 

 

ขอ้มลูตลาดของท่ีดินเปล่าท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบสาํหรบัขอ้มลูท่ีดิน 

รายละเอียด 
ทรัพยส์ินที่

ประเมิน 

ข้อมูลตลาดของทีด่ินทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบ 

ข้อมูลที ่1 ข้อมูลที ่2 ข้อมูลที ่3 ข้อมูลที ่4 

ลกัษณะทรพัยสิ์น ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า 

ทาํเลท่ีตัง้ 
ติดหนอง

เขียว ซอย 2 

ติดถนนบา้นตน้

ผึง้-บา้นป่าข่อย

ใต ้

ติดซอยเลียบ

คลอง

ชลประทาน 

ติดหนองเขียว 

ซอย 1 
ติดซอยไมม่ีชื่อ 

ขนาดท่ีดิน (รวม 2 

กลุ่ม) 
12-3-62 ไร ่ 20-0-0 ไร ่ 7-1-0 ไร ่ 18-3-87 10-0-0 ไร ่

รูปรา่งแปลงท่ีดิน หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม หลายเหล่ียม   

ระดบัดิน เสมอถนน เสมอถนน 
ตํ่ากว่าถนน 20 

ซ.ม. 

ตํ่ากว่าถนน 20 

ซ.ม. 

ตํ่ากว่าถนน 20 

ซ.ม. 

หนา้กวา้งท่ีดิน 116 เมตร 20 เมตร 40 เมตร 90 เมตร 100 เมตร 

ราคาเสนอขาย - 
7,500 บาท/ตร.

วา 

8,000 บาท/ตร.

วา 

4,500 บาท/ตร.

วา 

5,000 บาท/ตร.

วา 

ขอ้ดี / ขอ้ดอ้ย - 

ท่ีตัง้และ

สภาพแวดลอ้ม

ดีกวา่ทรพัยสิ์นฯ 

รูปรา่งใกลเ้คียง

ทรพัยสิ์นฯ 

ท่ีตัง้และรูปรา่ง

ดีกวา่ทรพัยสิ์นฯ 

สภาพแวดลอ้ม

ใกลเ้คยีงกนั 

ท่ีตัง้และ

สภาพแวดลอ้ม

ใกลเ้คยีง

ทรพัยสิ์นฯ 

รูปรา่งดอ้ยกวา่

ทรพัยสิ์น 

ท่ีตัง้

สภาพแวดลอ้ม 

และรูปรา่ง

ใกลเ้คยีง

ทรพัยสิ์นฯ 

วนัเดือนปี ของขอ้มลู - ตลุาคม 2563 ตลุาคม 2563 ตลุาคม 2563 ตลุาคม 2563 

 

คะแนนตามวิธีถ่วงนํา้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) ของท่ีดิน 

 นํ้าหนัก ทรัพยส์ินฯ 
ทีด่นิทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 

ทาํเลท่ีตัง้ 20% 5 7 5 5 5 

สภาพแวดลอ้ม 20% 5 7 5 4 5 

ขนาดเนือ้ท่ี 10% 6 5 7 5 6 

รูปแปลงท่ีดิน 10% 4 5 5 4 5 

ระดบัท่ีดิน 10% 5 5 4 4 4 

ไฟฟ้า นํา้ประปา และโทรศพัท ์ 10% 5 7 5 4 5 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    
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 นํ้าหนัก ทรัพยส์ินฯ 
ทีด่นิทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 

ลักษณะผิวจราจร และความ

กวา้งถนน 
10% 6 7 7 6 6 

ศกัยภาพในการพฒันา 5% 5 7 7 6 6 

ความนิยมตลาด สภาพคล่องใน

การซือ้-ขาย 
5% 5 7 6 6 6 

คะแนนรวม 100% 5.10 6.40 5.45 4.70 5.20 

สัดส่วนคะแนนเปรียบเทียบกับ

ทรพัยสิ์น 
- - 0.80 0.94 1.09 0.98 

ราคาท่ีไดป้รบัแก ้ - - 5,578 6,083 3,255 4,413 

การถ่วงนํา้หนกัความน่าเชื่อถือ 100% - 5% 18% 16% 62% 

มลูค่าจากการใหน้ํา้หนกั - - 266 1,078 505 2,737 

มูลค่าตลาด (บาท/ตารางวา) 4,585 

ปัดเศษ 4,500 

 

AA ประเมินราคาท่ีดินท่ีเหมาะสม เท่ากบั 4,500 บาทต่อตารางวา รวมเป็นมลูค่าของท่ีดินท่ีประเมิน เท่ากบั 

23.23 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่าตามบญัชีของท่ีดินแปลงนีท่ี้บนัทึกไวใ้นงบการเงินของ CEC ณ 

สิน้วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีมลูค่า 23.27 ลา้นบาท แลว้ พบว่ามีมลูค่าลดลง เท่ากบั (0.04) ลา้นบาท 

 

อน่ึง ท่ีดินแปลงดังกล่าวขา้งตน้ CEC ไดซ้ือ้มาจากบริษัท ดว้ยมูลค่าราคาซือ้ขายท่ีดินรวมกับค่าใชจ้่ายท่ี

เก่ียวขอ้งเท่ากบัท่ีบนัทึกในงบการเงินของ CEC ท่ี 23.27 ลา้นบาท ในปี 2562 

 

 ยานพาหนะ 

ยานพาหนะท่ีทาํการประเมินมลูค่าในครัง้นี ้เป็นยาพาหนะของ CEC ซึ่งใชใ้นการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัขยะ

มลูฝอยชุมชน โดยมียานพาหนะท่ีทาํการประเมิน จาํนวน 27 รายการ ซึ่งยานพาหนะเหล่านีไ้ดถ้กูบนัทึกไว้

ในงบการเงินของ CEC โดย AA ไดท้าํการประเมินดว้ยวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ

ยานพาหนะท่ีทาํการประเมินมีรายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปนี ้
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ภาพตวัอย่างยานพาหนะทีท่าํการประเมินมูลค่า 

 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระสาํหรบัการเขา้ทาํรายการ  หนา้ที ่80 

รายละเอียดราคาประเมินยานพาหนะของ CEC จาํนวน 27 รายการ 

ลาํดับ1 

หมายเลข

ทะเบียน ยี่ห้อ จังหวัด ประเภท ลักษณะ วันทีจ่ดทะเบียน มูลค่าตลาด  

ราคาประเมิน 

(พอรต์โฟลิโอ) 

1 70-6153 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะเปียก) 26 กรกฎาคม 2556 0.80 0.56 

2 70-6161 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะเปียก) 30 กรกฎาคม 2556 0.80 0.56 

3 70-6162 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะเปียก) 30 กรกฎาคม 2556 0.80 0.56 

4 70-6129 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะเปียก) 18 กรกฎาคม 2556 0.80 0.56 

5 70-6122 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 18 กรกฎาคม 2556 0.76 0.53 

6 70-6126 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 18 กรกฎาคม 2556 0.76 0.53 

7 70-4760 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553 0.60 0.42 

8 70-4761 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553 0.60 0.42 

9 70-4765 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553 0.60 0.42 

10 70-4768 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553 0.60 0.42 

11 70-4769 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553 0.60 0.42 

12 70-6147 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 26 กรกฎาคม 2556 0.20 0.14 

13 70-3052 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 16 กุมภาพนัธ ์2548  0.36 0.25 

14 70-3045 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ 16 กุมภาพนัธ ์2548  0.32 0.22 

15 70-3046 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 16 กุมภาพนัธ ์2548  0.32 0.22 

16 70-6119 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง ตูบ้รรทกุ 18 กรกฎาคม 2556 0.21 0.15 

17 70-4725 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553  0.13 0.09 

18 70-4733 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553  0.13 0.09 

19 70-3002 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุของเหลว (นํา้) 14 มกราคม 2548 0.20 0.14 

20 70-2997 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 14 มกราคม 2548 0.30 0.21 

21 ผม 9591 ISUZU เชียงใหม่ รถยนตบ์รรทกุส่วนบคุคล (รย.3) กระบะบรรทกุ (ไม่มีหลงัคา) 20 เมษายน 2548 0.10 0.07 

22 70-4752 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553 0.56 0.39 

23 70-6121 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง กระบะบรรทกุยกไดมี้ขา้งเสริม 18 กรกฎาคม 2556 0.64 0.45 

24 70-4753 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหาคม 2553  0.56 0.39 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    
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ลาํดับ1 

หมายเลข

ทะเบียน ยี่ห้อ จังหวัด ประเภท ลักษณะ วันทีจ่ดทะเบียน มูลค่าตลาด  

ราคาประเมิน 

(พอรต์โฟลิโอ) 

25 ถข 297 BOMAG พิษณโุลก รถบดถนน (รย.14) บดถนน 30 พฤศจิกายน 2552  0.38 0.27 

26 70-2978 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจาํทาง บรรทกุเฉพาะกิจ (ขยะแหง้) 28 ธันวาคม 2547  0.36 0.25 

27 ยก 8720 ISUZU เชียงใหม่ รถยนตบ์รรทกุส่วนบคุคล (รย.3) กระบะบรรทกุ (เสริมกระบะขา้ง มีลิฟทย์กทา้ย) 24 สิงหาคม 2553 0.12 0.08 

รวมมูลค่า (ล้านบาท) 12.61 8.83 

หมายเหต:ุ 1/ ยานพาหนะลาํดบัที่ 1-24 และ ลาํดบัที่ 26-27 CEC ทาํการจดัซือ้ในเดือนกนัยายน ปี 2560 และ ยานพาหนะ ลาํดบัที่ 25 CEC เพ่ิงทาํการจดัซือ้เพ่ิมเติมในเดือนเมษายน ปี 2563  

 

ในการประเมินมลูคา่ราคาตลาดของยานพาหนะทัง้ 27 รายการขา้งตน้ AA ไดท้าํการประเมินโดยวิเคราะหเ์ปรียบเทียบราคาตลาดรถมือสอง แบบและรุน่เดยีวกนั หรือ รถท่ีสามารถ

ใชท้ดแทนกนัได ้ โดยสอบถามจากผูเ้สนอขาย หรือ มีการซือ้-ขายแลว้ และปรบัลดการเส่ือมสภาพทางกายภาพ นอกจากนี ้ AA ไดพิ้จารณาถึงการจาํหน่ายยานพาหนะเป็นกลุ่มทรพัยสิ์น 

“พอรต์โฟลิโอ (Portfolio)” ซึง่เมือ่พิจารณาถึงส่วนลด (Discount) ในกรณีท่ีมกีารเสนอขายสินทรพัยท์กุชิน้พรอ้มกนัในคราวเดียวกนัและความเส่ียงในการถือครองสินทรพัยท์ัง้กลุ่ม รวมไปถงึ

ค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย AA จึงทาํการประมาณการส่วนลดไวท่ี้ รอ้ยละ 30.00 ทาํใหไ้ดร้าคาประเมินของยานพาหนะทัง้ 27 รายการ (พอรต์โฟลิโอ) มีมลูค่าเท่ากบั 8.83 ลา้น

บาท  

 

ทัง้นี ้ยานพาหนะ จาํนวน 26 คนั จากทัง้หมด 27 คนั (ยกเวน้ยานพาหนะ ลาํดบัท่ี 25) CEC ไดท้าํการจดัซือ้ไปจากบรษิัท เมื่อปี 2560 โดยไดบ้นัทึกราคาซือ้ขายไวเ้ป็นตน้ทนุการซือ้

ยานพาหนะในงบการเงินของ CEC และยานพาะหนะลาํดบัท่ี 25 นัน้ ทาง CEC เพ่ิงทาํการจดัซือ้เขา้มาเมื่อเดือนเมษายน 2563 ท่ีปรกึษาทางการเงินพิจารณาแลว้มคีวามเห็นว่ายานพาหนะ

ดงักล่าวขา้งตน้ถกูบนัทึกไวด้ว้ยราคาซือ้ขายจรงิของยานพาหนะคนันัน้ๆ ซึ่งสามารถสะทอ้นมลูคา่ราคาตลาดของยานหาพนะคนันัน้ๆ ได ้และเมื่อหกัลดดว้ยค่าเส่ือมราคาระหว่างชว่งการถือ

ครองยานพาหนะคนันัน้ๆ แลว้ จะมีมลูค่าเท่ากบัมลูคา่ตามบญัชขีองยานพาหนะคนันัน้ๆ ท่ี CEC ไดบ้นัทึกไวใ้นงบการเงิน  

 

จากเหตผุลท่ีกล่าวมาขา้งตน้และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัอนรุกัษ์นิยม (Conservative Basis) ท่ีปรกึษาทางการเงินจงึ ไม่ปรับ มลูค่ายานพาหนะดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมดและอา้งอิง

มลูค่าจากมลูค่าตามบญัชีของยานพาหนะคนันัน้ๆ ตามงบการเงนิไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ของ CEC ซึ่งมีมลูคา่อยู่ท่ี 4.60 ลา้นบาท  

 

 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  หนา้ที ่82 

ผลจากการปรบัปรุงมูลค่าของสินทรพัยห์ลักของ CEC ตามรายการต่างๆ ข้างตน้ ทาํให้มูลค่าทางบัญชีหลัง

ปรบัปรุงของ CEC เป็นดงันี ้

 

รายการ จาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของ CEC ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 42.91 

รายการปรบัปรุง  

บวก มลูค่าท่ีดิน ท่ีเพ่ิมขึน้/(ลดลง) (0.04) 

บวก มลูค่าอปุกรณแ์ละยานพาหนะ ท่ีเพ่ิมขึน้/(ลดลง) ไม่ปรบัมลูค่า 

บวก เงินจากการรบัชาํระค่าหุน้ใหเ้ต็มมลูค่า1 0.30 

หกั   เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายหลงั วนัท่ี 30 กนัยายน 25632 (10.00) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง 33.17 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (หุน้) 10,000 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3,316.90 

 

หมายเหต:ุ 1/ เงินสดรบัจากการรบัชาํระค่าหุน้ใหเ้ต็มมลูค่าเป็นทนุชาํระแลว้ 100.00 บาทต่อหุน้ (จากเดิมที่ชาํระไวท้ี่ 70.00 บาทต่อหุน้) 

โดย CEC ทาํการเรียกชาํระในวนัที่ 15 ตลุาคม 2563 

 2/ เงินปันผลที่ CEC คาดว่าจะทาํการจ่ายก่อนการเขา้ทาํรายการ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ปัจจุบนัของ CEC จาํนวน ไม่เกิน 10 ลา้น

บาท ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบริษัท กบั ผูถ้ือหุน้ของ CEC จาํนวน 8 ราย ลงวนัที่ 30/11/2563 

 

ดงันัน้ มลูค่าหุน้ของ CEC ดว้ยวิธีปรบัมลูค่าตามบญัช ีจึงมีค่าเท่ากบั 3,316.90 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ สดัส่วน รอ้ย

ละ 70 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC จะมีมลูค่าเท่ากบั 23.22 ลา้นบาท 

 

(3) วิธีเปรียบเทยีบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach) 

 

วิธีนีเ้ป็นการประเมนิมลูค่าหุน้ของ CEC โดยการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกัน โดยท่ีปรึกษาทางการเงินไดค้ดัเลือกบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม

อตุสาหกรรมบรกิาร หมวดธุรกิจบรกิารเฉพาะกิจ จาํนวน 3 บรษิัท เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบ 

 

รายช่ือบริษัทในหมวดบริการเฉพาะกิจที่

คัดเลือกมาใช้ในการเปรียบเทยีบ 

ช่ือย่อ

บริษัท 

สินทรัพยร์วม 2/ 

(ล้านบาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 

(ล้านบาท) 

รายได้รวม 2/ 

(ล้านบาท) 

Turnover Ratio เฉลี่ย

ต่อปี 3/ (ร้อยละ) 

1.    บมจ. อคัคีปราการ 1/ AKP 657.59 530.52 236.79 42.39 

2.    บมจ. บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรุกัษ์

สิ่งแวดลอ้ม 1/ 
GENCO  1,562.41   1,345.49   216.75  38.65 

3.    บมจ. เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน 1/ BWG  8,941.29   5,180.18   1,383.54  337.53 

ที่มา : www.setsmart.com  
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  หนา้ที ่83 

หมายเหต:ุ 1/ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ จาํนวน 3 บริษัท ซึ่งที่

ปรกึษาทางการเงินคดัเลือกมา โดย AKP เป็นผูไ้ดร้บัสิทธิในการบริการเตาเผาขยะอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปู 

จังหวัดสมุทรปราการ สาํหรบั GENCO นั้น ประกอบธุรกิจบาํบดัและกาํจัดของเสียจากอุตสาหกรรม และ BWG เป็นผู้

ใหบ้ริการดา้นการจดัการกากอตุสาหกรรมแบบครบวงจรและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกากอตุสาหกรรม 

 2/ ขอ้มูลสินทรพัยร์วม ส่วนของผูถื้อหุน้ และรายไดร้วมตามที่ปรากฏในงบการเงินที่สอบทานแลว้สาํหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ 

วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 3/ Turnover Ratio ต่อปี คาํนวณจากผลรวมของอตัราส่วนปริมาณการซือ้ขายรวมต่อจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ

แต่ละหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลายอ้นหลงั 1 ปี ระหว่างวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวนัทาํ

การสดุทา้ยก่อนวนัที่บริษัทแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยว์่าจะเขา้ทาํรายการ 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินใชใ้นการเปรียบเทียบทัง้สิน้ 2 วิธี ไดแ้ก่ 1) วิธีอตัราส่วนราคาตลาด

ต่อกาํไรสทุธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) และ 2) วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price to Book 

Value Ratio หรือ P/BV Ratio)  

 

3.1 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio)  

 

การประเมินราคาหุน้ตามวิธีนี ้เป็นการประเมินโดยนาํกาํไรสทุธิตอ่หุน้ของ CEC ยอ้นหลงั 4 ไตรมาสถึงวนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 ซึ่งเท่ากบั 35.36 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 3,536.00 บาทต่อหุน้ คณูกบัค่าเฉล่ียอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

สทุธิต่อหุน้ (P/E ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบรกิารเฉพาะกิจ 

ซึ่งประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบั CEC จาํนวน 3 บริษัท ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ยอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

นบัจากวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวนัทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยว์นัสดุทา้ยก่อนวนัท่ีบริษัทแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัย์

ว่าจะเขา้ลงทนุในหุน้ของ CEC รายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

 

ค่าเฉล่ีย P/E Ratio ของบรษิัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจบรกิารเฉพาะกิจ ท่ีใชอ้า้งอิง 

ช่วงเวลา AKP GENCO BWG1 ค่าเฉลี่ย 

3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) 19.63 ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 

6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) 22.45 ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 

9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63) 18.61 ไม่สามารถหาได้1 659.38 ไม่สามารถหาได้1 

12 เดอืน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63) 16.48 5.49 805.09 10.99 

ที่มา:  www.setsmart.com 

หมายเหต:ุ 1/ ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยของ P/E Ratio ไดใ้นบางช่วงเวลา เนื่องจากบริษัทดงักล่าวมีผลการดาํเนินงานขาดทนุ 

2/ BWG มีค่า P/E Ratio ที่สงูผิดปกติ (Outlier) ที่ปรกึษาทางการเงินจึงไม่นาํมาคาํนวณรวมในการหาค่าเฉลี่ย 

 

สรุปการประเมินราคาหุน้ของ CEC ตามวิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสทุธิ 

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย  

P/E ratio (เท่า) 

มูลค่าหุน้  

(บาทต่อหุน้) 

3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 

6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 

http://www.setsmart.com/


บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    
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ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย  

P/E ratio (เท่า) 

มูลค่าหุน้  

(บาทต่อหุน้) 

9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63) ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 

12 เดอืน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63) 10.99 38,851.29 

 

การประเมินมูลค่าหุน้ดว้ยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิ จะไดมู้ลค่าหุน้ท่ีเหมาะสมของ CEC เท่ากับ 

38,851.29 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากบั  271.96 ลา้นบาท สาํหรบัสดัส่วน รอ้ยละ 70 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC 

 

3.2 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio หรือ P/BV Ratio) 

 

การประเมินราคาหุน้ตามวิธีนี ้เป็นการประเมินโดยนาํมลูค่าตามบญัชีของ CEC ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่ง

เท่ากับ 42.91 ลา้นบาท หรือเท่ากับ 4,290.66 บาทต่อหุน้ คูณกับค่าเฉล่ียอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV) ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ ท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียง

กับ CEC จํานวน 3 บริษัท ตามท่ีกล่าวข้างต้น ย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับจากวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันทาํการสุดท้ายก่อนวันท่ีบริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพยว์่าจะเข้าลงทุนในหุ้นของ CEC 

รายละเอียดการประเมินมลูค่าหุน้ของ CEC สรุปไดด้งันี ้

 

ค่าเฉล่ีย P/BV ของบรษิัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสนัทนาการท่ีใชอ้า้งอิง 

ช่วงเวลา AKP GENCO BWG ค่าเฉลี่ย 

3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)  0.66   0.40   0.67   0.58  

6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)  0.70   0.41   0.69   0.60  

9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63)  0.69   0.39   0.59   0.56  

12 เดอืน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)  0.72   0.40   0.62   0.58  

ที่มา:  www.setsmart.com 

 

สรุปการประเมินราคาหุน้ของกิจการตามวิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัช ี

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย  

P/BV ratio (เท่า) 

มูลค่าหุน้  

(บาทต่อหุน้) 

3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) 0.58  2,491.58  

6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) 0.60  2,578.12  

9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63) 0.56  2,385.18  

12 เดอืน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63) 0.58  2,493.10  

 

การประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี จะไดมู้ลค่าหุน้ท่ีเหมาะสมของ CEC 

เท่ากับ 2,385.18 ถึง 2,578.12 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับ 16.70 ถึง 18.05 ลา้นบาท สาํหรบัสัดส่วน รอ้ยละ 70 ของหุน้ท่ี

จาํหน่ายแลว้ของ CEC 

http://www.setsmart.com/
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(4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

การคาํนวณหามูลค่าโดยวิธีนี ้  เป็นการประเมินกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต แล้วนํามา

คาํนวณหามลูค่าปัจจบุนัดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ท่ีเหมาะสม ท่ีปรกึษาทางการเงินประเมินกระแสเงินสดสทุธิ

จากประมาณการทางการเงินของ CEC ในระยะเวลา 4 ปีขา้งหนา้ ตัง้แต่ปี 2564 ถึงปี 2567 (อา้งอิงจากระยะเวลาของ

สญัญาระหว่างบรษิัท กบั CEC ของโครงการเก็บขนขยะมลูฝอย และ กาํจดัขยะมลูฝอยในเขตพืน้ท่ีเทศบาลนครลาํปาง ซึ่ง

ท่ีปรกึษาทางการเงินไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงินเฉพาะของโครงการดงักล่าวขา้งตน้เท่านัน้) ท่ีจดัทาํขึน้โดยอา้งอิง

ขอ้มลูจากผลการดาํเนินงานในอดตีของ CEC และขอ้มลูเก่ียวกบัแผนการดาํเนินงานและแผนการลงทนุในอนาคตท่ีไดร้บั

จากผู้บริหารของบริษัท และ CEC โดยท่ีปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือและความ

สมเหตสุมผลของสมมติฐานต่างๆ ท่ีใชใ้นประมาณการนี ้โดยทาํการเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานในอดีตประกอบกับ

ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากผูบ้ริหารของบริษัทท่ีเก่ียวกับแผนการดาํเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต และการสมัภาษณผ์ูบ้ริหาร

ของบรษิัท ขอ้มลูอตุสาหกรรม และขอ้มลูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีว่า CEC ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงแผนการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสาํคัญ และไม่มีการดาํเนินโครงการใหม่ โดยยังคงดาํเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดช่วงท่ีจดัทาํประมาณการ (Going Concern Basis) และชาํระบญัชีบรษิัทภายหลงัจากหมดอายุสญัญาของ

โครงการ ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาท่ีท่ีปรกึษาทางการเงินไดท้าํการศกึษา ทัง้นี ้หากสภาวะเศรษฐกิจและปัจจยั

ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ CEC รวมทั้งสถานการณ์ของ CEC มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมี

นยัสาํคญัจากสมมติฐานท่ีใชใ้นประมาณการทางการเงิน มลูค่าท่ีประเมินไดต้ามวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  

 

ก) สมมติฐานทางการเงนิทีส่าํคัญ 

1) รายไดจ้ากการเก็บขนขยะมูลฝอย และ กาํจัดขยะมูลฝอย 

 

รายไดห้ลกัของ CEC เกิดจากการเป็นผูร้บัจา้งช่วง (Subcontractor) ของบริษัทในการดาํเนินการโครงการเก็บ

ขนขยะมูลฝอย และ โครงการกาํจดัขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง ท่ีบริษัทเป็นผูช้นะการประมลูในการดาํเนิน

โครงการ โดยสญัญาท่ีบรษิัทไดร้บัและทาํการว่าจา้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งช่วงในการดาํเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 สญัญา 

ไดแ้ก่ 1). สญัญาในการดาํเนินการโครงการเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครลาํปาง ซึ่งมีระยะเวลาของสญัญาตัง้แต่ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2567 และ 2). สญัญาในการดาํเนินการโครงการกาํจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล

นครลาํปาง ซึ่งมีระยะเวลาของสญัญาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 - 30 กนัยายน 2567 (รวมเรียกว่า “สญัญาโครงการ”) 

 

ท่ีปรกึษาทางการเงินประมาณการปริมาณขยะมลูฝอยเฉล่ียจากปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนท่ีถกูเก็บขน และ ถูก

กาํจดัจริงจากขอ้มลูปริมาณขยะมลูฝอยยอ้นหลงัตัง้แต่เริ่มตน้โครงการ โดยมีปริมาณเฉล่ียต่อวนั เท่ากับ 76.19 ตนัตอ่วนั 

และ 77.06 ตนัต่อวนั ตามลาํดบั สาํหรบัค่าบริการเก็บขนขยะมลูฝอย และ อตัราค่ากาํจดัขยะมลูฝอยนัน้ ไดอ้า้งอิงจาก

สัญญาโครงการ ระหว่างบริษัท และ CEC ซึ่งเป็นอัตราคงท่ีตลอดอายุสัญญาโดยคาํนวณตามนํา้หนกัของขยะมลูฝอย
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ชุมชนท่ี CEC เก็บขนและกาํจัดไดจ้ริง ทั้งนี ้ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขน และ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกาํจัด จะจาํกัด

ปรมิาณไวไ้ม่เกิน 85 ตนัต่อวนั และ 80 ตนัต่อวนั ตามลาํดบั ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาโครงการ  

 

นอกจากนี ้เทศบาลนครลาํปางไดม้ีการจัดทาํบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลในพืน้ท่ีใกลเ้คียงอีกแห่งหน่ึงท่ีให้

เทศบาลนครลาํปางดาํเนินการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนจากเทศบาลแห่งดงักล่าว ณ บ่อขยะของเทศบาลนครลาํปาง และ

เทศบาลนครลาํปางไดใ้หบ้รษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการกาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนจากเทศบาลดงักล่าวดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทไดท้าํ

การว่าจา้งให ้CEC เป็นผูด้าํเนินการกาํจดัขยะดงักล่าวดว้ย โดยมีอตัราค่ากาํจดัขยะเท่ากันกบัอตัรากาํจดัขยะท่ีเกิดจาก

เทศบาลนครลาํปาง แต่ไม่มีการจาํกัดปริมาณขยะสงูสดุท่ีถูกกาํจดัไว ้โดยท่ีปรกึษาทางการเงินประมาณการโดยอา้งอิง

จากปริมาณขยะมลูฝอยของเทศบาลดงักล่าวยอ้นหลงัตัง้แต่เริ่มตน้โครงการ โดยมีปริมาณเฉล่ียต่อวนั เท่ากับ 34.37 ตนั

ต่อวนั คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย และ กาํจัดขยะมูลฝอย 

ท่ีปรกึษาทางการเงนิไดป้ระมาณการตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการโครงการฯ โดยมีตน้ทนุและค่าใชจ้่าย

หลกัต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

2.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร 

ท่ีปรกึษาทางการเงินประมาณการค่าใชจ้่ายเก่ียวกับแรงงานและบคุลากรในการดาํเนินงานโครงการ โดยอา้งอิง

จากค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงตัง้แต่เริ่มดาํเนินการโครงการ ตามงบการเงินภายในของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยไดท้าํ

การปรบัใหเ้ป็นมลูค่าเต็มปี (Annualised) ในปี 2563 และประมาณการใหม้ีอตัราการเติบโตของค่าใชจ้่ายดงักล่าวท่ี รอ้ย

ละ 5.00 ต่อปี  

 

2.2) ค่านํ้ามันเชือ้เพลิงและวัสดุสิน้เปลือง 

ค่านํา้มนัเชือ้เพลิงและวสัดุสิน้เปลืองประกอบไปดว้ย ค่านํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีใชใ้นยานพาหนะต่างๆ ท่ีดาํเนินการ

โครงการ เช่น รถบรรทกุขยะมลูฝอย รถบดถนน เป็นตน้ รวมไปถึงวสัดุสิน้เปลืองต่างๆ ท่ีใชใ้นโครงการเช่น ถุงมือ ผา้ปิด

จมกู เข่ง ไมก้วาดทางมะพรา้ว เป็นตน้  โดยท่ีปรกึษาทางการเงินไดอ้า้งอิงจากค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงตัง้แต่เริ่มดาํเนินการ

โครงการ ตามงบการเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยไดท้าํการปรบัใหเ้ป็นมลูค่าเต็มปี (Annualised) และประมาณ

การใหม้ีอตัราการเติบโตของค่าใชจ้่ายดงักล่าวท่ี รอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงัของประเทศไทย 

 

2.3) ค่าซ่อมบาํรุงยานพาหนะ 

สําหรับค่าซ่อมบาํรุงยานพาหนะนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินได้อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงตั้งแต่เริ่ม

ดาํเนินการโครงการ ตามงบการเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 และไดท้าํการปรบัใหเ้ป็นมลูค่าเต็มปี (Annualised) 

ทั้งนี ้CEC ไดท้าํการซ่อมบาํรุงยานพาหนะต่างๆ ครัง้ใหญ่ (Major Overhaul) ในช่วงตน้ของการดาํเนินการโครงการ 

เพ่ือใหย้านพาหนะมีความพรอ้มในการดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดอายุสญัญา จึงทาํใหใ้นงวด 9 เดือนแรกของปี 

2563 CEC มีค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงค่อนขา้งสงูกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทยงัคงประมาณการใหม้ี
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อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดังกล่าวท่ี ร ้อยละ 20.00 ต่อปีตลอดช่วงการประมาณการ ตามหลักอนุรักษ์นิยม 

(Conservative Basis) แมว้่าในปี 2563 จะมีค่าใชจ้่ายในส่วนนีท่ี้สงูกว่าปกติอยู่แลว้ก็ตาม 

 

2.4) ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรต่างๆ  

นอกเหนือจากเคร่ืองจกัรและยานพาหนะท่ี CEC ใชใ้นการดาํเนินการโครงการ แลว้ ยงัมีการว่าจา้งเคร่ืองจกัร

อ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใชใ้นการดาํเนินการโครงการ เช่น รถแทรกเตอร ์และ รถตกัดิน เป็นตน้ โดย CEC ไดม้ีการทาํสญัญาจา้ง

กับเจา้ของเคร่ืองจกัรดงักล่าว โดยจะมีอายขุองสญัญาจา้งท่ีสิน้สดุลงพรอ้มกันกับสญัญาโครงการ คือ วนัท่ี 30 กันยายน 

2567 โดยในสญัญาจา้งไดก้าํหนดใหม้ีอตัราค่าจา้งเคร่ืองจกัรต่างๆ คงท่ีตลอดอายุสญัญาจา้ง และท่ีปรกึษาทางการเงิน

ไดป้ระมาณการค่าใชจ้่ายในส่วนนีโ้ดยอา้งอิงตามสญัญาจา้งเหมาเคร่ืองจกัรต่างๆ  

 

2.5) ค่าใช้จ่ายสาํนักงาน 

ค่าใช้จ่ายสาํนักงานประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับในสาํนักงาน เช่น ค่าเช่าสาํนักงาน ค่าวัสดุ

สาํนักงานสิน้เปลืองต่างๆ ท่ีใชใ้นสาํนักงาน เป็นตน้ โดยอา้งอิงจากค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงตัง้แต่เริ่มดาํเนินการโครงการ 

ตามงบการเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยไดท้าํการปรบัใหเ้ป็นมลูค่าเต็มปี (Annualised) และประมาณการใหม้ี

อตัราการเติบโตของค่าใชจ้่ายดงักล่าวท่ี รอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงัของประเทศไทย 

 

2.6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินการโครงการ ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมบริการ และภาษีต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ค่าประกันภยัต่างๆ ค่าเช่าท่ีจอดยานพาหนะท่ีใชใ้นโครงการ และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ โดยท่ีปรกึษาทางการ

เงินไดป้ระมาณการค่าเช่าท่ีจอดยานพาหนะท่ีใชใ้นโครงการตามสญัญาเช่า ซึ่งมีอายุของสญัญาจนถึงสิน้เดือนกนัยายน 

2565 และประมาณการใหม้ีการต่อสัญญาเช่าอีกครัง้จนครบอายุสัญญาโครงการ และไดป้ระมาณการอัตราค่าเช่าท่ี

เพ่ิมขึน้ในการต่อสญัญาเชา่ใหม่ท่ีรอ้ยละ 6.00 ตามอตัราเงินเฟ้อท่ีสะสมในช่วงอายขุองสญัญาเช่าปัจจบุนัท่ีประมาณ 3 ปี  

 

สาํหรบัค่าประกนัภยัต่างๆ อา้งอิงตามเบีย้ประกนัภยัท่ีชาํระตามกรมธรรมป์ระกนัภยั และประมาณการใหม้ีอตัรา

คงท่ีตลอดจนจบช่วงประมาณการ  

 

ในส่วนของค่าธรรมเนียมบรกิาร ภาษีต่างๆ และค่าสาธารณปูโภคต่างๆ ประมาณการโดยอา้งอิงจากค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้จริงตัง้แต่เริ่มดาํเนินการโครงการ ตามงบการเงินของ CEC งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยไดท้าํการปรบัใหเ้ป็น



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน)    

 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  หนา้ที ่88 

มลูค่าเต็มปี (Annualised) และประมาณการใหม้ีอตัราการเตบิโตของคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวท่ี รอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตามอตัราเงนิ

เฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงัของประเทศไทย 

 

2.7) ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ท่ีปรกึษาทางการเงินประมาณการอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของกาํไรก่อนหกัภาษี 

 

3) เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้อง 

อ้างอิงจากสัญญากูย้ืมเงิน ระหว่าง CEC กับบริษัท รวมถึงบันทึกขอ้ตกลงแนบท้ายสัญญากูย้ืมเงิน และงบ

การเงินไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ของบริษัท และ CEC  โดย CEC มียอดเงินใหบ้ริษัทกูย้ืมคงคา้ง เท่ากับ 7.00 ลา้นบาท โดย

จะมีกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 4 มกราคม 2564 

 

4) มูลค่าเม่ือสิน้สุดโครงการ (Terminal Value) 

เมื่อสิน้สดุอายขุองสญัญาโครงการ ในปี 2567 ท่ีปรกึษาทางการเงินประมาณการใหท้าํการจาํหน่ายอปุกรณแ์ละ

ยานพาหนะต่างๆ ออก โดยประมาณการใหจ้าํหน่ายไดท่ี้มลูค่าตามบัญชีของสินทรพัย ์(Book Value) ของอุปกรณแ์ละ

ยานพาหนะนัน้ๆ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2567 จะมีมลูค่ารวม เท่ากบั 0.05 ลา้นบาท 

 

5) เงนิคืนทุนจากการกระจายเงนิลงทุนคืนให้แก่ผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า CRD-CEC 

CEC มีการร่วมลงทุนในกิจการร่วมคา้ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอารซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ในสดัส่วน รอ้ยละ 

95.00 ทาํใหเ้มื่อสิน้สดุสญัญางานเก็บขนขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองเชียงใหม่ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แลว้ กิจการรว่มคา้ 

CRD-CEC จะยุติการดาํเนินงานและจะทาํการกระจายเงินลงทุนคืนใหแ้ก่ผูร้่วมทุนตามสัดส่วนการร่วมลงทุน อย่างไรก็

ตาม อา้งอิงจากสัญญาซือ้ขายหุน้ของ CEC ระหว่างบริษัท กับ ผู้ถือหุ้นของ CEC จาํนวน 8 รายลงวันท่ี 30/11/2563 

ผลประโยชนต์อบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจากกิจการร่วมคา้ CRD-CEC ใหถื้อเสมือนว่าผลตอบแทน และ/หรือ เงิน

คืนทุนดังกล่าวเป็นของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ทั้งจาํนวน แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุนท่ี CEC ไดจ้่ายไปเพ่ือการลงทุนใน

กิจการร่วมคา้ CRD-CEC จาํนวน 1.90 ลา้นบาท โดยประมาณการใหก้ารกระจายเงินร่วมลงทุน จาํนวน 1.90 ลา้นบาทนี้

คืนใหแ้ก่ CEC คือภายในปี 2564 

 

ข) การคาํนวณมูลค่าปัจจุบันกระแสเงนิสด 

จากประมาณการทางการเงนิท่ีจดัทาํตามสมมติฐานขา้งตน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจะนาํกระแสเงินสดของผูถื้อหุน้ 

(Cash Flow to Shareholders) ในแต่ละปีมาคาํนวณหามูลค่าปัจจุบันดว้ยอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม เพ่ือหามูลค่าท่ี

เหมาะสมของ CEC โดยสตูรท่ีใชใ้นการคาํนวณมีรายละเอียดดงันี ้

V(0) = 
CFE(1) 

+ 
CFE(2) 

+ 
CFE(3) 

+ 
CFE(4) + T 

(1 + Ke) (1 + Ke)2 (1 + Ke)3 (1 + Ke)4 

 

โดยท่ี: V(0) = มลูค่าหุน้ของ CEC ณ ปัจจบุนั 

 CFE(t) = กระแสเงินสดของผูถื้อหุน้ในปีท่ี t 

 Ke = อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 T = มลูค่าเมื่อสิน้สดุโครงการฯ (Terminal Value) 
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ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  หนา้ที ่89 

1) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) 

 

อัตราส่วนลดท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นนั้น คํานวณมาจากอัตรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Ke) ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินไดค้าํนวณอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Ke) โดยใชว้ิธี Capital Assets 

Pricing Model (CAPM) ซึ่งสตูรท่ีใชใ้นการคาํนวณมีรายละเอียดดงันี:้ 

    

สตูรการคาํนวณ: Ke = Rf + βL x (Rm – Rf) 

โดยท่ี: Rf = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง (Risk Free Rate) โดย

อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 ปี (ซึ่งมีอายุ

ใกลเ้คียงกับประมาณการทางการเงินท่ีจัดทาํ) ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 

2563 ซึ่งมีอตัราเท่ากับรอ้ยละ 0.73 (ขอ้มูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี ้

ไทย (Thai Bond Market Association หรือ www.thaibma.or.th)  

 Rm = อตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัย ์ (Market Return) ซึ่งคาํนวณได้

จากอัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์ในช่วง

ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2562 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ 

ประกอบไปดว้ย ผลตอบแทนจากการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของดัชนีตลาด

หลกัทรพัย ์และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล ท่ีปรกึษาทางการเงินใช้

อตัราผลตอบแทนของตลาดหลักทรพัย ์ในช่วง 30 ปียอ้นหลังเน่ืองจาก

ระยะเวลาดงักล่าวน่าจะครอบคลมุความผนัผวนของสภาวะตลาดท่ีผ่าน

มา ซึ่งน่าจะเป็นตวัแทนของผลตอบแทนของตลาดท่ีเหมาะสมกบัสภาวะ

ในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี ้อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย  ์

เฉล่ีย 30 ปี เท่ากบัรอ้ยละ 11.12 ต่อปี (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com) 

 βL = ค่า Beta (β) เป็นค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของหุ้นของ 

CEC กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งคํานวณจากข้อมูล

ผลตอบแทนของหุ้นและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังรายสัปดาห์ 

ในช่วงระหว่าง 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหุน้ของ CEC มิไดจ้ดทะเบียนซือ้ขายอยู่ในตลาด

หลักทรพัย ์ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงใชค้่า Beta ของ AKP GENCO และ 

BWG ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจ

ใกลเ้คียงกับบริษัทแทน โดยแต่ละบริษัทมีค่า Beta เท่ากับ 1.16, 0.99 

และ 1.92 ตามลาํดับ ซึ่งค่า Beta ท่ีได้มานั้นเป็นค่า Leveraged Beta 

หลังจากนั้น นําค่า Leverage Beta มาปรับค่าด้วยผลของโครงสรา้ง

เงินทุนของบริษัทนั้นๆ ใหเ้ป็นค่า Unleveraged Beta (βU) ก่อน แลว้จึง

ทาํการหาค่าเฉล่ียของ Unleveraged Beta โดยมีสูตรการคาํนวณหาค่า 

Unleveraged Beta ดงันี ้  

              Unleveraged Beta (βU)  = βL / (1+ (D x (1-Tc)/E) 

http://www.thaibma.or.th/
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ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  หนา้ที ่90 

จากขอ้มลูต่างๆ ขา้งตน้ จะไดค้่าเฉล่ีย Unleveraged Beta เท่ากบั 1.06 ทัง้นี ้เน่ืองจาก CEC ไม่มีหนีสิ้นเงินกูย้มื 

จึงทาํใหม้ีค่า Leveraged Beta เท่ากับ Unleveraged Beta ท่ี 1.06 และจะสามารถคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

(Ke) ของ CEC ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 11.70 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

ดังนั้น จากสมมติฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจ่ายได ้

ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2565 2566 2567 

รายได้รวมจากการเก็บขนและกาํจัดขยะมูลฝอย 26.07 26.07 26.07 19.57 

ตน้ทนุและค่าใชจ่้าย 21.80 23.13 24.64 19.79 

ค่าเสื่อมราคา 2.21 1.66 0.16 0.12 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 0.41 0.26 0.25 0.00 

กาํไรสุทธิ 1.65 1.03 1.02 (0.34) 

     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4.21 2.80 1.31 1.32 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 1.90 0.00 0.00 0.05 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น 

(Free Cash Flow to Shareholders) 

6.11 2.80 1.31 1.37 

 

จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นของ CEC ท่ีแสดงไว้ข้างตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินสามารถ

ประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของผูถื้อหุ้น (Net Present Value of Free Cashflow to Equity) ไดเ้ท่ากับ 

9.55 ลา้นบาท 

 

จากขอ้มลูท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้ จะสามารถประเมินมลูค่าหุน้ของ CEC ได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท)  

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสดของผู้ถือหุน้ 9.55 

บวก: เงินสด ตามงบการเงิน ณ สิน้วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 6.03 

บวก: เงินสดจากการรบัชาํระเงินใหกู้ย้มืจากบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง1  7.00 

บวก: มลูค่าตามบญัชีของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 23.27 

บวก: เงินสดรบัจากการเรียกชาํระค่าหุน้ใหเ้ตม็มลูคา่2 0.30 

หกั:  เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปัจจบุนัของ CEC ภายหลงั 

        วนัท่ี 30 กนัยายน 25633 

(10.00) 

  

มูลค่าหุน้ของ CEC  36.15 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 10,000 

มูลค่าต่อหุน้ (บาท/หุน้) 3,614.56 
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หมายเหต:ุ 1/  อา้งอิงจากสญัญากูยื้มเงิน ระหว่าง CEC กบับริษัท รวมถึงบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญากูย้ืมเงิน และงบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท และ CEC  โดย CEC มียอดเงินใหบ้ริษัทกูย้ืมคงคา้ง เท่ากบั 7.00 ลา้นบาท โดยจะ

มีกาํหนดชาํระคืนในวนัที่ 4 มกราคม 2564 

2/ เม่ือวนัที่ 15 ตลุาคม 2563 CEC ไดท้าํการเรียกชาํระค่าหุน้จากผูถ้ือหุน้ใหเ้ต็มมลูค่า จากเดิมที่มีทนุชาํระแลว้ที่ 70  

 บาทต่อหุน้ เป็น 100 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินสดรบัจากการชาํระค่าหุน้เต็มมลูค่า จาํนวน 300,000 บาท 

 3/ เงินปันผลที่ CEC คาดว่าจะทาํการจ่ายก่อนการเขา้ทาํรายการ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ปัจจุบนัของ CEC จาํนวน ไม่เกิน 10 

ลา้นบาท ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบริษัท กบั ผูถ้ือหุน้ของ CEC จาํนวน 8 ราย ลงวนัที่ 30/11/2563 

 

จากการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะไดมู้ลค่าหุน้ของ CEC เท่ากับ 36.15 

ลา้นบาท หรือ เท่ากับ 3,614.56 บาทต่อหุน้ ดังนั้น สัดส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC จะมีมูลค่า

เท่ากบั 25.30 ลา้นบาท 

 

ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินยงัไดท้าํการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินราคาหุน้โดยใช้

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรพัย ์(Rm) และอตัราการเติบโตของค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัแรงงานและบคุลากร จะได้

ราคาหุน้ดงัแสดงในตารางต่อไปนี ้

หน่วย: บาทต่อหุ้น 
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร 

3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 

อัตรา

ผลตอบแทน

เฉลี่ยของตลาด

หลักทรัพย ์

(Rm) 

10.12%  3,738.91   3,686.80   3,630.06   3,572.27   3,513.41  

10.62%  3,729.63   3,678.21   3,622.25   3,565.25   3,507.20  

11.12%  3,720.49   3,669.76   3,614.56   3,558.34   3,501.08  

11.62%  3,711.50   3,661.44   3,606.98   3,551.52   3,495.04  

12.12%  3,702.66   3,653.25   3,599.52   3,544.80   3,489.08  

 

จากการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) จะเห็นไดว้่าราคาหุน้ท่ีคาํนวณไดจ้ะมีค่าระหว่าง 3,489.08 ถึง 

3,738.91 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับ 24.42 ลา้นบาท ถึง 26.17 ลา้นบาท สาํหรบัสัดส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่าย

แลว้ของ CEC 
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(5) สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของ CEC 

วิธีประเมินมูลค่าหุ้น 
ราคาได้มา ราคาหุ้นที่

ประเมิน  

ราคาทีป่ระเมินสูง / (ตํ่า) กว่าราคา

ได้มาเฉลี่ย 

 (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น) (บาทต่อหุ้น) (ร้อยละ) 

1) วิธีมลูค่าตามบญัชี (Book Value Approach) 

3,300.00 

4,290.66 990.66 30.02 

2) วิธีปรบัมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value 

Approach) 

3,316.90 16.90 0.51 

3) วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอตุสาหกรรม

เดียวกัน (Market Comparables Approach) 

   

3.1) วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสทุธิ 

(Price to Earning หรือ P/E Ratio) 

38,851.29 35,551.29 1,077.31 

3.2) วิธีอตัราส่วนราคาตลาดต่อมลูค่าตามบญัชี 

(Price to Book Value หรือ P/BV Ratio) 

2,385.18 ถึง 

2,578.12 

(914.82) ถึง 

(721.88) 

(27.72) ถึง (21.88) 

4) วิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow Approach) 

3,489.08 ถงึ 

3,738.91 

189.08 ถงึ 

438.91 

5.73 ถงึ 13.30 

 

จากการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีต่างๆ จะไดม้ลูค่าเท่ากับ 2,385.18 ถึง 38,851.29 บาทต่อหุน้ อย่างไรก็ตาม ท่ี

ปรกึษาทางการเงนิมีความเห็นวา่ การประเมินหุน้ของ CEC ดว้ยวิธีมูลค่าตามบัญชีไม่เหมาะสม เน่ืองจากวิธีการดงักล่าว

แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ซึ่งเป็นผลจากการดาํเนินงานในอดีตท่ีผ่านมา โดยไม่ไดส้ะทอ้นถึง

ความสามารถในการทาํกาํไรและผลการดาํเนินงานของกิจการในอนาคต การประเมินมูลค่าหุน้ดว้ยวิธีดังกล่าวจึงไม่

สะทอ้นมลูค่าท่ีแทจ้รงิของ CEC 

 

สาํหรบัวิธีการปรับมูลค่าตามบัญชีนัน้ แมว้่าจะมีการปรบัปรุงรายการบางรายการเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงมลูค่าทาง

บญัชีท่ีแทจ้ริงของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง รวมไปถึงไดร้วมเอาผลของเหตุการณต์่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากปิด

งวดบญัชีของ CEC ไวแ้ลว้ แต่วิธีการดงักล่าวก็ยงัคงไม่ไดค้าํนึงถึงศกัยภาพในการแข่งขนั แนวโนม้ของสภาวะเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรม รวมทั้งความสามารถในการทาํกาํไรและผลการดาํเนินงานในอนาคตเช่นเดียวกับวิธีมลูค่าตามบญัชี 

ดงันัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าวิธีการปรบัมลูค่าตามบญัชีไม่สะทอ้นมลูค่าท่ีแทจ้รงิของ CEC  

 

การประเมินหุน้ดว้ยวิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งไดแ้ก่ วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อ

กาํไรสุทธิ (P/E Ratio) และวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ไม่เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้น

การประเมินมูลค่าหุน้ของ CEC แมว้่าท่ีปรึกษาทางการเงินจะคดัเลือกบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท่ี์ดาํเนิน

ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดบริการเฉพาะกิจ ท่ีดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั CEC แลว้ แต่บริษัทแต่ละแห่งกย็งัมี

ความแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะขนาดและลักษณะของบริษัทจดทะเบียนท่ีเลือกนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบ 

ตลอดจนจาํนวนและกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน ส่งผลใหม้ลูค่าหุน้และอตัราส่วน

ทางการเงินของแต่ละบริษัทแตกต่างกันไปในมมุมองของผูล้งทุนในตลาดหลักทรพัย ์การนาํอัตราส่วนทางการเงินของ

บริษัทท่ีนาํมาเปรียบเทียบมาประเมินมูลค่าหุ้นของ CEC จึงไม่สามารถสะทอ้นมูลค่าหุ้นท่ีแท้จริงไดอ้ย่างเหมาะสม 

นอกจากนี ้บรษิัทท่ีนาํมาเปรียบเทียบนัน้ มีจาํนวน 2 บรษิัทจากทัง้หมด 3 บรษิัทท่ีนาํมาเปรียบเทียบมีผลการดาํเนินงานท่ี
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ขาดทุนจึงทาํใหไ้ม่สามารถหาอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรสทุธิ (P/E Ratio) ในหลายๆ ช่วงเวลาได ้หรือ มีอตัราส่วนท่ีสงู

ผิดปกตอีิกดว้ย ดงันัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่า วิธีเปรียบเทียบกบักิจการในอตุสาหกรรมเดียวกนัเป็นวิธีท่ีไม่

เหมาะสมสาํหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ CEC 

 

สาํหรบัวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีท่ีคาํนึงถึง ความสามารถในการทาํในอนาคตของ 

CEC  ตามอายสุญัญาท่ีคงเหลืออยู่ ดงันัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่า วิธีการประเมินมลูค่าหุน้ดงักล่าวเป็นวิธี

ท่ีเหมาะสมท่ีจะสะทอ้นมลูค่าหุน้ท่ีแทจ้รงิของ CEC ได ้ 

 

ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นท่ีเหมาะสมของ CEC ไดแ้ก่ วิธีมูลค่า

ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยมูลค่าหุ้นของ CEC ท่ีไดจ้ากวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นดังกล่าวเท่ากับ 3,489.08 – 

3,738.91 บาทต่อหุน้ หรือ เท่ากับ 24.42 – 26.17 ลา้นบาท สาํหรบัรอ้ยละ 70.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ของ 

CEC 

 

5.4.2. ความเหมาะสมของเงือ่นไขรายการ 

 

ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ CEC กับผูข้ายซึ่งส่วนใหญ่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบรษิัทตามท่ีไดช้ีแ้จงไวแ้ลว้ในขา้งตน้ 

ในเงื่อนไขการชาํระค่าตอบแทนนั้น มิไดม้ีการกาํหนดใหบ้ริษัททาํการชาํระเงินมัดจาํใดๆ ก่อนการเขา้ทาํรายการ และ

กาํหนดใหช้าํระค่าหุน้เพียงบางส่วน จาํนวน 9.24 ลา้นบาท จากจาํนวนทัง้หมด 23.10 ลา้นบาท ภายใน 30 วนันบัจากการ

ซือ้ขายหุน้เสร็จสมบูรณ ์ส่วนค่าหุน้ท่ีเหลือ จาํนวน 13.86 ลา้นบาท ใหท้าํการแบ่งชาํระออกเป็นงวดๆ อีก 3 งวด จนถึงปี 

2566 (ยกเวน้ในกรณีท่ีผูข้ายสามารถแสดงเอกสารหลกัฐานจนเป็นท่ีพอใจของผูซ้ือ้ไดว้่า CEC พน้จากหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบใดๆ เก่ียวกับภาระผูกพนัอนัอาจจะเกิดขึน้จากการกระทาํของ CEC ก่อนวนัซือ้ขายเสร็จสมบูรณ ์ก่อนวนัครบ

กาํหนดชาํระค่าหุน้ในงวดท่ี 2 – 4 จาํนวนรวม 13.86 ลา้นบาท และผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ยเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหถื้อว่าราคา

ซือ้ขายหุน้ท่ีเหลืออยู่ถึงกาํหนดชาํระ และผูซ้ือ้ตกลงชาํระราคาซือ้ขายหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายภายใน 30 วนั นบัแต่

วันท่ีผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ยเป็นลายลักษณอ์ักษร) ซึ่งเงื่อนไขการแบ่งชาํระนั้นนอกจากทาํใหบ้ริษัทไดป้ระโยชนจ์ากการลด

ผลกระทบต่อกระแสเงินสดภายในของบริษัทแลว้ ยงัเป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้บับริษัทไดว้่าจะไม่มีภาระรบัผิดชอบใด

เกิดขึน้กับ CEC ในอนาคตภายหลังจากการชาํระค่าหุน้ครบทั้งจาํนวน นอกจากนี ้ยงัมีการกาํหนดขอ้ตกลงชดใชแ้ละ

รบัผิดชอบของผูข้ายต่อผลอนัเกิดขึน้หรือเป็นผลมาจากการดาํเนินการของ CEC ก่อนวนัท่ีของสญัญาซือ้ขายนีไ้วอี้กดว้ย 

 

สาํหรบัเงื่อนไขอ่ืนๆ ในสญัญาซือ้ขายหุน้ อาทิ เงื่อนไขบงัคบัก่อน การรกัษาความลบั หนา้ท่ีของผูซ้ือ้และผูข้าย 

คาํรบัรองของผูซ้ือ้และผูข้าย เป็นตน้ เป็นไปตามหลักการทั่วไปของสัญญาซือ้ขายหุน้ ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินจึงมี

ความเห็นว่าการทาํรายการขา้งตน้มีความเหมาะสม  

 

ทัง้นี ้แมว้่าในสญัญาซือ้ขายหุน้จะมีการระบถุึงผลประโยชนต์อบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทนุจากกิจการรว่มคา้ 

CRD-CEC ใหถื้อเสมือนว่าผลตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุนดังกล่าวเป็นของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ทั้งจาํนวน ซึ่ง

หมายความว่าหากในอนาคตกิจการร่วมคา้ CRD-CEC มีผลประโยชน ์และ/หรือ กาํไร เกิดขึน้ จะถือเป็นผลประโยชน ์

และ/หรือ กาํไร ของผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ทัง้หมด แต่ไม่รวมถงึเงินลงทนุท่ี CEC ไดจ้่ายไปเพ่ือการลงทนุในกิจการรว่มคา้ 
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CRD-CEC จาํนวน 1.90 ลา้นบาทนัน้ ผลประโยชน ์และ/หรือ เงินคืนทนุดงักล่าวไดส้ะทอ้นอยู่ในราคาซือ้ขายแลว้ โดยนบั

รวมเฉพาะเงินร่วมลงทุนของ CEC ในกิจการร่วมคา้ CRD-CEC จาํนวน 1.90 ลา้นบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในงบการเงินของ 

CEC 

 

5.5. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการซือ้สินทรัพย ์

 

การเขา้ลงทุนในหุน้ของ CEC ในครัง้นี ้มีมลูค่าการลงทนุรวมไม่เกิน 23.10 ลา้นบาท โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุน

เพ่ือใชใ้นการเขา้ลงทนุในหุน้ของ CEC จากกระแสเงินสดในการดาํเนินกิจการของบรษิัท และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

 

ทัง้นี ้อา้งอิงจากสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่างบริษัทกับผูถื้อหุน้ของ CEC พบว่า บริษัทจะทาํการทยอยชาํระค่าหุน้

ของ CEC เป็นงวดๆ ไดจ้นถึงสิน้ปี 2566 จึงทาํใหบ้รษิัทสามารถนาํกระแสเงินสดภายในบรษิัทในแต่ละปีมาทยอยใชช้าํระ

ค่าหุน้ไดอ้ย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากผูข้ายสามารถแสดงเอกสารหลักฐานจนทาํใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจต่อบริษัทไดว้่า 

CEC ไดพ้น้จากภาระและหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีผูกพนั CEC เอาไวไ้ด ้บริษัทตอ้งชาํระค่าหุน้ท่ีคงเหลือตามงวดต่างๆ ท่ียงัไม่

ถึงกาํหนดชาํระใหก้บัผูข้ายในคราวเดียว 

 

อน่ึง ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 8.32 ลา้นบาท และมี

วงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีสามารถเบิกใชไ้ดอี้กกว่า 150 ลา้นบาท ซึ่งเพียงพอต่อการชาํระค่าหุน้ของ CEC ได้

ทัง้หมด 

 

5.6. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิ 

 

การเขา้ทาํรายการซือ้หุน้สดัส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ในครัง้นีจ้ะช่วยเพ่ิมศกัยภาพใน

การดาํเนินธุรกิจจดัการขยะมลูฝอยไดท้นัที จากความพรอ้มของสินทรพัยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงาน รวมไปถึงประสบการณ์

ของบุคลากรท่ีอยู่ในธุรกิจดังกล่าวมาอย่างยาวนานของ CEC และยงัช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์(Conflict of Interests) ท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคตระหว่างบรษิัทกบั CEC 

 

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาซือ้ขายหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้

ของ CEC ท่ี 23.10 ลา้นบาท แลว้ ท่ีปรกึษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคาหุน้ดงักล่าวมีความเหมาะสม โดยราคาหุน้ท่ี

ประเมินไดเ้ท่ากับ 3,489.08 – 3,738.91 บาทต่อหุน้ หรือ เท่ากับ 24.41 – 26.17 ลา้นบาท สาํหรบัสดัส่วนรอ้ยละ 70.00 

ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ของ CEC ซึ่งมีมลูค่าสงู (ตํ่า) กว่าราคาซือ้ขายหุน้ในครัง้นีอ้ยู่ 1.32 – 3.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 5.73 – รอ้ยละ 13.30 ของราคาซือ้ขายหุน้ตามสญัญา และเมื่อพิจารณาถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงต่างๆ จากการ

เขา้ทาํรายการเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เขา้ทาํรายการแลว้ การเขา้ทาํรายการในครัง้นีน่้าจะทาํใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชน์

มากกว่าการไม่เขา้ทาํรายการ ท่ีปรกึษาทางการเงนิจึงมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้

 

การพิจารณาลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มูลและความ

คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไดน้าํเสนอ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินไดเ้ปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ี
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เก่ียวขอ้ง และใหค้วามเห็นบนพืน้ฐานของขอ้มูลท่ีไดร้บัจากบริษัท รวมทัง้จากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของ

บริษัท ซึ่งตัง้อยู่บนสมมติฐานท่ีว่า ขอ้มูลและสมมติฐานท่ีไดร้บัเป็นขอ้มลูท่ีมีความเชื่อถือได ้ครบถว้นและถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผูถื้อหุน้

เป็นสาํคญั  
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ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ควรศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีด้ว้ย เพ่ือใช้

วิจารณญาณ และดลุยพินิจประกอบการพิจารณาในการตดัสินใจเพ่ือลงมติไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท บียอนดแ์อดไวเซอร ์จาํกดั 

 

 

_______________________________ 

(นางสาวสวุรรณา ตนัตศิรีเจรญิกลุ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

_______________________________ 

(นายกิตติพนัธุ ์อนตุรานกุลุ) 

ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 5 

 

หลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วิธมีอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

ก. การลงทะเบียน 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกในการ

ลงทะเบียน ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะท่ีจะมาเขาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอความ

ครบถวนถูกตอง และปดอากรแสตมปเรียบรอยแลว โดยบริษัทไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนโดยมีอากรแสตมปเตรียมไวให 

ณ จุดลงทะเบียน พรอมเอกสารท่ีตองแสดงกอนเขาประชุมมาดวย ท้ังน้ี บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสาร

ถูกตอง และครบถวนเขาประชุมเทาน้ัน 

ข. เอกสารท่ีจะตองแสดงกอนเขาประชุม 

1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา : 

1.1 กรณผีูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตร

ประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณผีูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ 

เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูมอบ

ฉันทะไดลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 

(ค) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของ

ผูรับมอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง 

2. ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล : 

2.1 กรณผีูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เขาประชุมดวยตนเอง 

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวานิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขาประชุมน้ันมีอำนาจกระทำการแทนนิตบุิคคลซึ่งเปนผูถือหุน โดย

เอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

(ข) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และยังไมหมดอายุของ

ผูแทนนิติบุคคล เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง 

2.2 กรณนิีติบุคคลท่ีเปนผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
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(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะน้ัน มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ซึ่งเปนผูถือหุน โดยเอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

(ค) สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของผูแทนนิติ

บุคคลซึ่งเปนผูมอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือ

หนังสือเดินทาง ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 

(ง) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของ

ผูรับมอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง 

ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงใหเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถือ

หุน บริษัทไดอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยไดแนบหนังสือมอบฉันทะมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี จำนวน 3 

แบบ ไดแก 

1. แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ีกำหนดรายการตาง ๆ ท่ีมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน

ตายตัว 

3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ท่ีไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมน้ี และโปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหถูกตอง พรอมปดอาการแสตมปจำนวน 20 บาท และขีดฆาลง

วันท่ีท่ีทำหนังสือมอบฉันทะดังกลาว และสงมอบหนังสอืมอบฉันทะน้ันใหแกประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) หรือบุคคลท่ีไดรับ

มอบหมายจากประธานกอนเขารวมประชุม 

เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได และมีความประสงคจะ

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะและระบุช่ือ นาย

พงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ เปนผูรับมอบฉันทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวท่ีปดอากรแสตมป 20 

บาท ถูกตองเรยีบรอย พรอมเอกสารประกอบไปท่ี “เลขานุการบริษัท” บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 164/34-

36 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 โดยใหถึงบริษัทกอนวันท่ี 22 มกราคม 2564 

หรือ ณ สถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนกอนการเริ่มประชุม ท้ังน้ี บริษัทไดสรุปขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือ

หุน) ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแลว 

กรณีผูเขารวมประชุมท่ีมคีวามประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทขอใหปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ จัด

ประชุม สามัญผูถือหุนของบริษัทอยางเครงครัด เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ดังน้ี  

1. ผูเขารวมประชุมจะตองทำแบบคัดกรองตนเองผาน QR Code กอนเขาในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม หากผูเขารวม 

ประชุม รวมท้ังบุคคลใกลชิดมีการเดินทาง หรือผานในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม

ประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บปวย เชน ไอมไีข จาม มีน้ำมูก จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และขอความ

รวมมือ ผูเขารวมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ท่ีจุดคดักรองเจาหนาท่ีอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตามจะไมอนุญาต
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ให เขาบริเวณพ้ืนท่ีการจัดประชุม แตสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระได ในกรณท่ีีทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือ ประวัติ

การเดินทางของทาน อาจะถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558  

2. ผูเขารวมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิรางการผานเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทกำหนดจุดเพ่ือคัดกรอบผูเขารวม

ประชุมกอน เขาสูบริเวณงาน หากมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และ

ผูเขารวม ประชุมท่ีผานการคัดกรองจะตองติดสติ๊กเกอรและสวมหนากากอนามัยท่ีนำมาเองตลอดเวลาท่ีเขารวมประชุม ทำความ 

สะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจลท่ีจัดเตรียมไวตามจุดตางๆ  

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมใหเขาบริเวณพ้ืนท่ีประชุม สำหรับผูเขารวมประชุมท่ีไมผานการคัดกรองหรือไมตอบแบบ

ประเมินตนเองเพ่ือคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน 

1. 1 หุนมี 1 เสียง 

2. ผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค ไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงใน

แตละวาระ 

3. ในการลงคะแนนเสยีงในแตละวาระ ประธาน จะเรียกถามวาจะมีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม เพ่ือมิให

เปนการเสียเวลาของผูถือหุนโดยสวนรวม ผูถือหุนท่ีเห็นดวยไมตองกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนท่ี

ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก (  ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองท่ีประสงค พรอม

ท้ังลงลายมือช่ือในบัตรและชูมือข้ึน และสงมอบใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทเพ่ือนำไปตรวจนับ ท้ังน้ี ยกเวนสำหรับการมอบฉันทะ

ซึ่งผูมอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียง

ดังกลาวตั้งแตเวลาท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม 

จ. การนับคะแนนเสียง 

1. บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงท้ังหมด และสวนท่ีเหลือจะถือวา

เปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย 

2. ประธานจะประกาศใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละ

วาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเหน็ดวย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด ท้ังน้ี ผูถือ

หุนท่ีสงบัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ีประธานไดประกาศใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนน

เสียงในแตละวาระสิ้นสุดลงแลว บริษัทจะไมนำเอาคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคำนวณเปนคะแนนเสียงอีกในวาระน้ัน และใน

กรณีท่ีผูถือหุนทานใดจะกลับกอนปดการประชุม โปรดแจงเจาหนาท่ีท่ีจุดลงทะเบียนหนาหองประชุมเพ่ือเจาหนาท่ีจะไดหัก

คะแนนของทานออกจากระบบกอน 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 6 

 

ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

ชือ่ – สกุล นายพงษอนิทร รักอริยะธรรม อายุ 68 ป  

ท่ีอยู 333/185 หมูท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50210 

ตำแหนงในปจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ปรญิญาโท : 

ปริญญาเอก : 

วิทยาศาสตร (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สาขาวิศวกรรมศาสตร  (การประยุกต ใช ขอ มูล

ดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย

ปอลซาบาติเยร ประเทศฝรั่งเศส  
ประสบการณการทำงาน ป 2559 – ปจจบุัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอสิระ 

บมจ. เชียงใหมริมดอย 

 

ป 2554 – 2561 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น 

ป 2517 – 2554 อาจารยประจำภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ป 2519 – 2554 หนึ่งในคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 141/2017   
จำนวนปท่ีดำรงตำแหนง

กรรมการ 

3 ป 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/

ผูบริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีไมใชบรษัิทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัทอันอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2563 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

:  1/1 ครั้ง 

:  7/7 ครั้ง 

สวนไดเสียในวาระการประชุม ไมมี  

สัดสวนหุนที่ถอื ณ 9 ธ.ค. 2563 0.02% (100,000 หุน) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ของผูบริหารกับบริษัท 

ไมมี 

การมสีวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. ไมเปน 

2. ไมเปน 

3. ไมมี 

กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ 

ผูใหบริการทางวิชาชพี (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ / 

การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 7 

ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกบัการประชุมผูถือหุน 

ขอ 32. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ ต้ังสำนักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ

กรุงเทพมหานคร 

ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในส่ี (4) เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชี

ของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ  

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถือหุนคนหน่ึงหรือ

หลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุม

ไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในส่ีสิบหา (45) วัน นับแต

วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซ่ึงเขาชื่อกันหรือผูถือ

หุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจำนวนหุนตามที่บังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหา (45) วันนับแตวันครบกำหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอง

รับผิดชอบคาใชจายอันจำเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคส่ีคร้ังใดจำนวนผูถือหุนซ่ึงมารวมประชุม

ไมครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวแหงขอ 37. น้ี ผูถือหุนตามวรรคส่ีตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการ

จัดใหมีการประชุมในคร้ังน้ันใหแกบริษัท 

ขอ 34. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน

ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชมุ และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัด

ประชมุในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) 

คน หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จำนวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุม

ไมครบองคประชมุตามที่กำหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถา

การประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ ผูถือหุนรองขอใหนัดประชมุใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ

หุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชมุ ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมจำเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 36. ในการประชมุผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทำ

เปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให

มอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำหนดไว ณ สถานที่ประชมุกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และ

อยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี  

(1) จำนวนหุนที่ผูมอบฉันทะน้ันถอือยู 

(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

(3) คร้ังที่ของการประชมุที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ 40. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพึงเรียกประชมุมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชขีองบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญช ี

(6) กิจการอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนและสทิธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉนัทะจะตองทำ

เปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให

มอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และ

อยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี  

(1) จำนวนหุนที่ผูมอบฉันทะน้ันถอือยู 

(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉนัทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวาหน่ึง (1) หุน มีหน่ึง (1) เสียง การออก

เสียงลงคะแนนใหกระทำโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให

ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 

ขอ 39. มติของที่ประชมุผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือวาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 (ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การมอบหมายให

บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน 

 (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

 (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระ 

ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

จำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธาน

กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่

ตามขอบังคับในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนที่ตนถือ 
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(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคล

หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรือ

จะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการ

ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจำปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา

จำนวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนป

หลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง 

 กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกใหเขามารับตำแหนงอีกก็ได 

การจายคาตอบแทน และโบนัสกรรมการ 

ขอ 30. บำเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถอืหุนจะกำหนด 

 กรรมการมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบ

แทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซ่ึงอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปน

หลักเกณฑและจะกำหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด 

 ในการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส หากมีกรณีตองจายเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ ใหจายเบ้ียประชุมแกกรรมการซ่ึงได

แสดงตนเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสไดความในขอน้ีไมกระทบกระเทอืนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซ่ึง

ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ ในอนัที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท  

 การจายคาตอบแทนกรรมการจะตองไมขัดหรือแยงกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระตามที่กฏหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกำหนด 

การจายเงินปนผล 

ขอ 47. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปน

ผล เงินปนผลใหแบงตามจำนวนหุน หุนละเทาๆ กัน และการจายเงินปนผลตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 ในกรณีที่บริษัทยังจำหนายหุนไมครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว บริษัทจะจายเงินปน

ผลทั้งหมดหรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถอืหุนก็ได 

ขอ 48. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวเม่ือเห็นวาบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเชนน้ัน 

และเม่ือไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 49. บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิประจำป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจาก

ทุนสำรองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นวาจะเปนประโยชน

ในการดำเนินกิจการของบริษัทดวยกไ็ด 

 เม่ือบริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองสวนล้ำ

มูลคาหุนตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 

บัญชีการเงินและการสอบบัญช ี

ขอ 52. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทำงบดุล และบัญชกีำไรขาดทนุ ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือ

หุนในการประชุมสามัญประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอน

นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
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ขอ 55. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงต้ังผูสอบบัญชีทกุป โดยทีป่ระชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญช ีผูซ่ึงออกไปน้ันกลับเขา

รับตำแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกำหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซ่ึงเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี........................................................................... 

วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

(1) ขาพเจา.................................................................................................................สัญชาติ.............................................. 
อยูบานเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.......................... 
 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)    
โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังน้ี 
  หุนสามญั..................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ..............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให 
  (1)..........................................................................................................................................อายุ......................ป         
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 
  (2)..........................................................................................................................................อายุ......................ป        
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรอื 

(3) นายพงษอินทร รักอรยิะธรรม  อาย ุ68 ป อยูบานเลขท่ี 333/185 หมูท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สนัทราย จ.
เชียงใหม 50210  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี ครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกรท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส
พรีเมียร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดวย    
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ 

                                              (……………………………………………………………..) 

 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

                                              (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

                                             (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

                                       (….…………………..……………………………………..) 

หมายเหต ุ
 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผู รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผู เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบท่ีกำหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี........................................................................... 

วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

(1) ขาพเจา.................................................................................................................สัญชาต.ิ............................................. 

อยูบานเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 

อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

 (2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)    

โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังน้ี 

  หุนสามญั..................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 

  หุนบุริมสิทธิ..............................หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให 

  (1)..........................................................................................................................................อายุ......................ป 

อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 

อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 

  (2)..........................................................................................................................................อายุ......................ป 

อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 

อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 

  (3) นายพงษอินทร รักอรยิะธรรม  อาย ุ68 ป อยูบานเลขท่ี 333/185 หมูท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สนัทราย จ.

เชียงใหม 50210  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม

วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกรท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรเีมียร 

เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดวย    

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

   วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจำป 2563 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

     วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน- 

       เมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมลูฝอยจาก CEC 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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   วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด  

       (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซ่ึงม ี

       ผูขายบางรายเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอเท็จจรงิประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสยีงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ 

                                              (……………………………………………………………..) 

 

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

                                             (….…………………………………………………………..) 

 

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

                                             (….…………………..……………………………………..) 

 

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

                                       (….…………………..……………………………………..) 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถ

แบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจำตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกรท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรง

แรมดิเอ็มเพรสพรีเมยีร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมอืงเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป

ในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

     วาระท่ี................เรื่อง ................................................................................................................ 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

     วาระท่ี................เรื่อง ................................................................................................................ 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

     วาระท่ี................เรื่อง ................................................................................................................ 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

     วาระท่ี................เรื่อง ................................................................................................................ 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 

       (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

      วาระท่ี................เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ) 

          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

       ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 8 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  (แบบท่ีใชเฉพาะท่ีกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี........................................................................... 

วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

(1) ขาพเจา.................................................................................................................สัญชาติ.............................................. 

อยูบานเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 

อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................................... 

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)  

โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังน้ี 

  หุนสามญั..................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 

  หุนบุริมสิทธิ..............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 

 (2) ขอมอบฉันทะให 

  (1)..........................................................................................................................................อายุ ......................ป 

อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 

อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 

  (2)..........................................................................................................................................อายุ......................ป 

อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 

อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 

  (3) นายพงษอินทร รักอรยิะธรรม  อาย ุ68 ป อยูบานเลขท่ี 333/185 หมูท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สนัทราย จ.

เชียงใหม 50210  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม

วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกรท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรเีมียร 

เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดวย    

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 

   มอบฉันทะตามจำนวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

   มอบฉันทะบางสวน คือ 

   หุนสามัญ..................................หุน และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................เสยีง 

   หุนบุริมสิทธิ..............................หุน และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................เสยีง 

  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ังหมด............................เสียง 
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 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

   วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจำป 2563 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

 

     วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน- 

       เมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมลูฝอยจาก CEC 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

   วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด  

       (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซ่ึงม ี

       ผูขายบางรายเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสยีงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ 

                                             (……………………………………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

                                             (….…………………..……………………………………..) 
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ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูรบัมอบฉันทะ 

                                              (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

                                       (….…………………..……………………………………..) 

หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ  

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดยีน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรบัมอบอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ

ประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกรท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรง

แรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมอืงเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป

ในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 วาระท่ี.........................เรื่อง.................................................................................................................................... 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี.........................เรื่อง.................................................................................................................................... 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี.........................เรื่อง.................................................................................................................................... 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี.........................เรื่อง.................................................................................................................................... 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี.........................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

         การแตงตัง้กรรมการเปนรายบุคคล 

                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

   www.cmrd.co.th     E-mail  chiangmairimdoi@cmrd.co.th,    Facebook / Chiangmai Rimdoi 

 

        164/34-36  CHANGKLAN RD.,  A.MUANG  CHIANGMAI  THAILAND.  TEL. (053) 271-420, 272-429    FAX.(053) 818465 

 

    164/34-36  ถนนชา้งคลาน ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465 

 

 สิ่งท่ีสงมาดวย 9 

 

แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม 

 
 

เบอรโทร :     053-253199   . 
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