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เรื่อง

ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จำกัด (มหำชน)

เรียน ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จำกัด (มหำชน)
เนื่องด้วยในเดือนธันวำคม ปี 2562 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ได้รบั กำร
คัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นผูด้ ำเนิ นโครงกำรเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง เป็ นระยะเวลำ 57
เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2567 บริษัทพิจำรณำแล้วว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะทำให้บริษทั มี
ผลตอบแทนที่ดี แต่บริษัทไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรดังกล่ำวเองได้ เนื่องจำก บริษัทได้ทำกำรโอนธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชนออกไปให้แก่ บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) รวมถึงได้จำหน่ำยสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นในกำร
ดำเนินธุรกิจดังกล่ำว เช่น รถขนขยะ เป็ นต้น ออกไปให้แก่ CEC และกิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่ริมดอย-ซีอำร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว (“กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC”) ตัง้ แต่เมื่อมีกำรจัด โครงสร้ำงแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์“) แล้ว หำกบริษัทต้องลงทุนรถขนขยะใหม่ รวมถึงพัฒนำทีมงำน
ขึน้ มำใหม่จะไม่คุม้ ค่ำกำรลงทุน ในขณะนัน้ บริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำหำกบริษัทสำมำรถหำผูร้ บั จ้ำงช่วงมำดำเนิน กำร
โครงกำรดังกล่ ำว โดยบริษั ทยังมีก ำไรและไม่ ตอ้ งลงทุนเพิ่ มเติม จะเป็ น ทำงเลื อ กที่ดีก ว่ำสำหรับบริษัท บริษั ทจึงได้
ดำเนินกำรเปิ ดประมูลเป็ นกำรทั่วไปเพื่อจัดหำผูร้ บั จ้ำงช่วง ซึ่ง เมื่อครบกำหนดเวลำ มีเพียง CEC ที่ย่ืนซองเข้ำร่วมประมูล
เพียงรำยเดียว ทั้งนี ้ CEC ผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติท่ีกำหนด คือ มีรถเพื่อใช้เก็บขนขยะมูลฝอย พร้อมพนักงำนขับรถและ
พนักงำนจัดเก็บขยะ
เนื่องจำกลักษณะงำนดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริกำรน้อยรำย และมีลกั ษณะเป็ นกำรให้บริกำรเฉพำะกิจ อีกทัง้
กำรให้บริกำรในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีควำมแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้ำนควำมหนำแน่นของจำนวนประชำกร
และขนำดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่ำงกัน รวมไปถึง ข้อกำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำในกำร
ให้บริกำรในธุรกิจดังกล่ำวแตกต่ำงกันไป ดังนัน้ จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ ด้ บริษัทจึงพิจำรณำจำก
กำรที่บริษัทยังมีกำไรจำกกำรทำงำนดังกล่ำวในระดับที่ น่ำพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงและควำมรับผิดชอบ
ตำมเงื่อนไขในสัญญำว่ำจ้ำงของบริษัทที่ลดลง บริษัทจึงได้จดั จ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว
ต่อมำในเดือนเมษำยน ปี 2563 บริษัทได้รบั กำรคัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นผูด้ ำเนิน โครงกำรกำจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง เป็ นระยะเวลำ 53 เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน
2567 ซึ่งมีเพียงบริษัทเป็ นผูย้ ่ืนซองประมูลงำนกับเทศบำลนครลำปำงเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้ โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็ นงำน
ต่อเนื่องจำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำงข้ำงต้น โดยมีพืน้ ที่ปฏิบัติง ำนต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน จึงน่ำจะเกิดกำรส่งเสริมกันทำงธุรกิจ (Synergy) และ ควำมคุม้ ค่ำทำงเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หำกให้
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CEC เป็ นผู้ดำเนินกำร ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทด้วย บริษัทจึงได้สอบถำมไปยัง CEC ให้เสนอบริกำรเป็ น ผู้รับจ้ำ งช่ ว ง
เนื่องจำก CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงของบริษัทในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำงอยู่แล้ว ซึ่งจำก
รำคำที่ CEC เสนอมำบริษัทยังมีกำไรจำกโครงกำรดังกล่ำวในระดับที่น่ำพอใจ บริษัทจึงได้จดั จ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง
ในกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว ในกำรเข้ำทำรำยกำรโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำงนี ้ บริษัทเห็นว่ำ
เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัท ในขณะที่บริษัทยังมีกำไรจำกกำรทำงำนดังกล่ำวในระดับที่น่ำพอใจจำกรำคำ
ที่ CEC เสนอมำ บริษัทจึงได้ทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงดำเนินโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำล
นครลำปำง
ทัง้ นี ้ ภำยหลังจำกที่บริษัทได้ลงนำมในสัญญำกับเทศบำลนครลำปำงแล้ว ได้รบั แจ้งจำกเทศบำลนครลำปำงว่ำ
เทศบำลนครลำปำงได้มีกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบำลเมืองเขลำงค์นครซึ่งเป็ นเทศบำลในพืน้ ที่ใกล้เคียง เพื่อให้
เทศบำลนครลำปำงดำเนินกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร ณ บ่อขยะของเทศบำลนครลำปำง
และเทศบำลนครลำปำงได้มอบหมำยให้บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์
นครด้วย โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญำให้รวมงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์นครเข้ำไว้ในสัญญำ
โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญำว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำง
ช่วง โดยได้รวมงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดังกล่ำวเข้ำไว้ในสัญญำโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนคร
ลำปำงเช่นกัน
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกคุณธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริษัท เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจใน
CEC เช่นกัน และมีคณ
ุ ทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์ ซึ่งเป็ นน้องชำยของคุณเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจในบริษัท
เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจใน CEC รวมถึงมีกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน CEC อีกด้วย
ทำให้ CEC เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท กำรว่ำจ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงเข้ำข่ำยเป็ น
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิก ำรของบริษัทจดทะเบียนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกำศเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนำดรำยกำร
พบว่ำมูลค่ำสิ่งตอบแทนตำมสัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน
112.15 ล้ำนบำท รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 21.43 ล้ำนบำท
รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (รวมเรียกว่ำ “โครงกำร”) ซึ่งเมื่อรวมกับประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบำล
เขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนครลำปำงที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครลำปำง มูลค่ำ 9.62 ล้ำนบำทแล้ว จะมีมูลค่ำรวมประมำณ 143.20 ล้ำนบำท รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม (ในกำร
ประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนคร
ลำปำงนัน้ ประมำณกำรโดยใช้หำค่ำเฉลี่ยต่อวันของปริมำณขยะจำกเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัดได้ของเดือนที่มีปริมำณ
ขยะสูงที่สดุ ตัง้ แต่เริ่มต้นดำเนินโครงกำร จำนวน 35.92 ตันต่อวัน มำคูณด้วยจำนวนวันตำมสัญญำโครงกำรกำจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตรำค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนตำมที่ระบุใน
สัญญำที่ 165.94 บำทต่อตัน รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม ) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ตำมงบ
กำรเงินรวมที่สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับ 374.43 ล้ำนบำทแล้ว รำยกำร
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ดังกล่ำวจะมีขนำดเท่ำกับ ร้อยละ 38.24 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มีมลู ค่ำ
มำกกว่ ำ 20 ล้ำ นบำท ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษั ท ครั้ง ที่ 7/2563 ซึ่ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ำยน 2563 (โดย
กรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร จำนวน 4 ท่ำน ได้แก่ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
นำยสุ ร พล ศรี วี ร ะสกุ ล และ นำยพั ฒ นำ สุ ว รรณสำยะ ไม่ ไ ด้เ ข้ำ ร่ ว มประชุ ม และไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท) จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกรำคม
2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรให้สตั ยำบันในกำรเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำล
นครลำปำง และโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง
นอกจำกนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 7/2563 ยังมีมติอนุมัติกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC สัดส่วน
ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้ว จำกผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ลำดับที่ 3-10 ตำมตำรำงด้ำนล่ำง ในรำคำซือ้ ขำยหุน้ ละ
3,300 บำทต่อหุน้ คิดเป็ นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 23.10 ล้ำนบำท โดยรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 มีดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล1
นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์1
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์2
นำยกนก ศรีกนก2
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์2
นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์2
นำยสุรพล ศรีวีระสกุล2
นำยพิชย สุวรรณสำยะ2
นำยปรีชำ เลำหเจริญยศ3
นำยวิทยำ เลำหเจริญยศ3
รวม

จานวนหุ้น
2,000
1,000
3,015
1,500
1,050
750
350
210
75
50
10,000

ร้อยละ
20.00
10.00
30.15
15.00
10.50
7.50
3.50
2.10
0.75
0.50
100.00

หมำยเหตุ: 1/ เป็ น ผู้ถือหุ้นที่ เป็ น ผูถ้ ือหุน้ ตั้งต้น ของ CEC และไม่ป ระสงค์จะขำยหุน้ ให้แก่บริษัท ในครั้งนี ้ ทั้งนี ้ นำยทวีศักดิ์ นิ มำพัน ธ์ เป็ น
น้องชำยของนำยเฉลิม ศักดิ์ นิมำพันธ์ และ นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล เป็ นหลำนชำยของนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ โดยนำย
เฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2/ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขำยหุน้ ให้แก่บริษัท และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย:
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 3 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 29.17 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 4 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 14.98 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 5 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 6 เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 4 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 8.49 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 7 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 3.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 8 เป็ นบุตรชำยของ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 2.19 ของ
ทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
3/ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขำยหุน้ ให้แก่บริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 9 และ 10 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 0.82 และ ร้อยละ 1.39 ของ
ทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทารายการ

หน้าที่ 3

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ทัง้ นี ้ กำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ถือเป็ นรำยกำรได้มำ
ซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่
เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรือ่ ง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและ
กำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยรำยกำรดังกล่ำวมีขนำด
รำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 8.02 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทที่สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว และงบกำรเงิน
ภำยในของ CEC ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีรำยกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์อื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ
ดังนัน้ รำยกำรได้มำซึง่ สินทรัพย์จึงมีขนำดของรำยกำรรวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 8.02 ซึง่ น้อยกว่ำร้อยละ 15.00 จึงไม่ถือเป็ น
รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนยั สำคัญ บริษัทจึงสำมำรถเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำด
หลักทรัพย์ และไม่ตอ้ งขออนุมตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำรจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ตำม จำกตำรำงข้ำงต้น ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ลำดับที่ 3-8 ในตำรำงข้ำงต้น เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัท กำรเข้ำซือ้ หุน้ จำกบุคคลดังกล่ำวจึงเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
มูลค่ำหุน้ ของ CEC ที่บริษัทจะซือ้ จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทข้ำงต้น มีมูลค่ำรวมเท่ำกับ 22.69 ล้ำนบำท โดยมี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นรวมกัน เท่ำกับ ร้อยละ 68.75 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC
ซึ่งเมื่อคำนวณขนำดรำยกำรตำมมูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ำกับ 42.91 ล้ำน
บำท เมื่อคำนวณตำมสัดส่วนของหุน้ ที่บริษัทจะซือ้ จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันข้ำงต้น ที่ ร้อยละ 68.75 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้ว
ของ CEC จะมีมลู ค่ำเท่ำกับ 29.50 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำสินทรัพย์ท่ี มีตวั ตนสุทธิของบริษัทตำมงบกำรเงิน
รวมที่สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับ 374.43 ล้ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวมี
ขนำดเท่ำกับร้อยละ 7.88 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในช่วง 6
เดือนที่ผ่ำนมำอันได้แก่กำรเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในโครงกำรเก็บขนและโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบำลนครลำปำงตำมรำยละเอียดที่แจ้งไว้ขำ้ งต้น ซึ่งมีมลู ค่ำตำมสัญญำรวม เท่ำกับ 143.20 ล้ำนบำท (โครงกำร
เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 112.15 ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และ โครงกำรกำจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 21.43 ล้ำนบำท รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนให้กับเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนครลำปำงที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงกำรกำจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง มูลค่ำ 9.62 ล้ำนบำท รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม) และมี ขนำดรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน
เท่ำกับ ร้อยละ 38.24 ทำให้รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำมีมลู ค่ำของรำยกำรรวมทัง้ สิน้ 172.70 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันรวมเท่ำกับ ร้อยละ 46.12 ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มีมลู ค่ำมำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท
ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้ำที่ตอ้ งขออนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท เปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำ
รำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ และขออนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท
จะต้องได้รบั มติเห็นชอบจำกผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุม
หรือผูร้ บั มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 29 มกรำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำ
ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำว
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

บริษัทจึงได้แต่งตัง้ ให้บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน”) เป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
เพื่อแสดงควำมเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเกี่ยวกับ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำถึง
เหตุผลและควำมเหมำะสมในกำรเข้ำทำรำยกำร และพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำได้มำโดยใช้ขอ้ มูลที่เผยแพร่ต่อ
สำธำรณะทั่วไป เช่น แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบกำรเงินของบริษัท และ CEC เป็ นต้น รวมทัง้
ข้อมูลและเอกสำรที่ได้รบั จำกบริษัท เช่น รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ประมำณกำรทำงกำรเงิน สมมติฐำนในกำร
จัดทำประมำณกำรทำงกำรเงิน และข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรและเจ้ำหน้ำที่ท่เี กี่ยวข้องของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง
กำรให้ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินตัง้ อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำข้อ มูล สมมติฐำน และเอกสำรที่ได้รับเป็ น
ข้อมูลที่มีควำมเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตำมควำมเป็ นจริง และไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภำยหลังจำกที่ท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินได้รบั ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงไม่สำมำรถรับรองหรือรับประกันควำมถูกต้องหรือควำมสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ได้รบั จำกบริษัท บริษัทย่อย และผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจำกนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำสภำวะเศรษฐกิจและ
ข้อมูลที่สำมำรถรับรู ไ้ ด้ ณ ขณะทำกำรศึกษำ ดังนั้น หำกปั จจัยดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ อำจทำให้
ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินในครัง้ นีอ้ นั รวมถึงรำคำหุน้ ที่เหมำะสมเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย
โดยในกำรประเมินควำมเหมำะสมของอัตรำผลตอบแทนที่ได้รบั จำกกำรว่ำจ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำร
ดำเนินโครงกำรนัน้ เนื่องจำกลักษณะงำนดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริกำรน้อยรำย และมีลกั ษณะเป็ นกำรให้บริกำรเฉพำะ
กิจ อีกทัง้ กำรให้บริกำรในแต่ละพืน้ ที่ ยงั มีควำมแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้ำนควำมหนำแน่นของจำนวน
ประชำกรและขนำดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่ำงกัน รวมไปถึงข้อกำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ ที่นนั้ ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำใน
กำรให้บริกำรในธุรกิจดังกล่ำวแตกต่ำงกันไป ดังนัน้ จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ ด้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
จึงพิจำรณำจำกอัตรำกำไรที่บริษัทได้รบั จำกโครงกำรดังกล่ำวเปรียบเทียบกับอัตรำกำไรเฉลี่ยของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงที่
บริษัทประมูลได้ในช่วงปี 2562-2563 โดยอัตรำกำไรที่ได้จำกโครงกำรอยู่ในระดับที่น่ำพอใจที่รอ้ ยละ 8.82 และ ร้อยละ
12.00 สำหรับโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบำลนครลำปำง ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรดัง กล่ำวข้ำงต้นเป็ นอัตรำกำไรที่สูงกว่ำอัตรำกำไรเฉลี่ยของงำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงที่บริษัทประมูลได้ในช่วงปี 2562-2563 ที่ ร้อยละ 7.12 นอกจำกนี ้ หำกเปรียบเทียบกับกำรที่บริษัทจะดำเนิน
โครงกำรด้วยตนเองโดยอ้ำงอิงจำกใบสรุปปริมำณงำน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็ นกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินงำนที่จะเกิดขึน้ จำกกำรดำเนินกำรโครงกำรด้วยตนเอง เช่น ค่ำแรงงำน เงินเดือนของบุคลำกร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำขนส่ง ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ตำมปริมำณงำนในหัวข้อต่ำงๆ ที่เจ้ำของ
โครงกำรกำหนดไว้ ประกอบกำรประมูลงำนโครงกำรข้ำงต้นทั้ง 2 โครงกำรแล้ว พบว่ำมีอัตรำกำไรตลอดระยะเวลำ
โครงกำรอยู่ท่ี ร้อยละ 4.91 และ ร้อยละ 4.72 สำหรับโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และ
โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง ตำมลำดับ ดังนัน้ กำรว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำร
ดำเนินโครงกำรนัน้ จะทำให้บริษัทได้รบั ผลตอบแทนที่สงู กว่ำกำรดำเนินกำรด้วยตนเองอีกด้วย
สำหรับกำรประเมินหำมูลค่ำหุน้ ที่เหมำะสมของ CEC ที่ปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำรำคำหุน้ ตำมวิธีกำรประเมิน
4 วิธี ได้แก่ 1). วิธีมลู ค่ำตำมบัญชี 2). วิธีปรับมูลค่ำตำมบัญชี 3). วิธีเปรียบเทียบกับกิจกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน และ
4). วิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยวิธีท่เี หมำะสมที่นำมำใช้ประเมินมูลค่ำหุน้ ของ CEC ในครัง้ นีไ้ ด้แก่วิธีมลู ค่ำ
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยรำคำหุน้ ที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 3,489.08 ถึง 3,738.91 บำทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
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กับรำคำได้มำที่ 3,300 บำทต่อหุน้ แล้ว จะเห็นว่ำรำคำหุน้ ที่ประเมินด้วยวิธีขำ้ งต้นสูงกว่ำ (ต่ำกว่ำ) รำคำได้มำอยู่ 189.08
ถึง 438.91 บำทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.73 ถึง ร้อยละ 13.30
สำหรับข้อดีและข้อด้อยจำกกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
รายการการเข้าทาสัญญาว่าจ้าง CEC
1. ข้อดีของการเข้าทารายการ
1) สำมำรถควบคุมอัตรำผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่ำพอใจได้ตลอดระยะเวลำโครงกำร
2) ลดควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนโครงกำรลงได้
3) ลดภำระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ำยที่จะเกิดจำกกำรต้องลงทุนในสินทรัพย์ท่จี ำเป็ นต่อกำรดำเนินโครงกำร
ด้วยตนเอง
4) สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมกำหนดเวลำตำมสัญญำและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญำจ้ำง
5) ประหยัดทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
2. ข้อด้อยของการเข้าทารายการ
1) บริษัทอำจได้รบั อัตรำผลตอบแทนที่สงู กว่ำหำกดำเนินโครงกำรด้วยตนเอง
2) เสียโอกำสในกำรทดลองพัฒนำทีมงำนในธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
3) มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผูร้ บั จ้ำงช่วง
3. ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
- ไม่มี เนื่องจำกเป็ นกำรทำรำยกำรเฉพำะกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเท่ำนัน้ 4. ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับบุคคลภายนอก
1) มีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
(สามารถศึกษารายละเอียดของข้อดีและข้อด้อยต่างๆ เพิ่มเติมได้ใน ข้อ “4.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการต่อ
บริษัท” และ ข้อ “4.3. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับ
บุคคลภายนอก”)
ผลกระทบจากการทีท่ ปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันและไม่ให้สัตยาบัน
กรณีทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน
หำกที่ ป ระชุ ม วิ ส ำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้สัต ยำบัน ในกำรเข้ำ ท ำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น ในครั้ง นี ้
หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยกับกำรที่บริษัทเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินโครงกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง
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กรณีทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบัน
หำกที่ ป ระชุม วิ สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 มี ม ติ ไม่ อ นุมัติ ให้สัตยำบัน ในกำรเข้ำ ท ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันในครัง้ นี ้
หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยกับกำรที่บริษัทเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินโครงกำรเก็บ
ขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง
โดยบริษัทจะต้องยกเลิกรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำวในทันที ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรดำเนินกำรโครงกำรข้ำงต้นได้ โดย
บริษัทอำจมีภำระค่ำปรับจำกผูว้ ่ำจ้ำงของโครงกำร หรืออำจถูกบอกเลิกสัญญำได้ รวมไปถึงจะมีประวัติในกำรดำเนินงำนที่
ไม่ดีกับหน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเข้ำประมูลงำนอื่นๆ ของบริษัทในอนำคตอีกด้วย นอกจำกนี ้ หำกบริษัท
ยกเลิกรำยกำรดังกล่ำว อำจส่งผลให้เกิดปั ญหำด้ำนขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ท่บี ริษัทรับผิดชอบอยู่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขอนำมัย
ของประชำชนในพืน้ ที่ดงั กล่ำวได้อีกด้วย
ในกำรที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิให้สตั ยำบันในครัง้ นี ้ กรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
อนุมัติ ร ำยกำรดังกล่ ำว ยัง ต้อ งมีควำมรับ ผิ ด ในกำรเข้ำท ำรำยกำรครั้งนี ้ ตำมพระรำชบัญ ญัติ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
หมวดที่ 3/1 กำรบริหำรกิจกำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร มำตรำ 89/7 – 89/24
หมวดที่ 12 บทกำหนดโทษ มำตรำ 281/1 – 281/10 และ มำตรำ 317
จำกเหตุผลต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิให้สตั ยำบันในกำร
เข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงดำเนินโครงกำรในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถพิ จำรณำข้อมูล
และควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้นำเสนอ อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิ
กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ
รายการเข้าซือ้ หุ้นสามัญของ CEC
1. ข้อดีของการเข้าทารายการ
1) ช่วยลดควำมเสี่ยงจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2) เป็ นกำรลงทุนในกิจกำรที่มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี
3) ช่วยเพิ่มควำมพร้อมในกำรดำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยได้ทนั ที
4) ช่วยให้บริษัทสำมำรถเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจได้โดยไม่มีภำระหนีส้ ินและดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ จำกกำรลงทุน
ในธุรกิจใหม่
2. ข้อด้อยของการเข้าทารายการ
1) กระแสเงินสดของบริษัทลดลง
2) ควำมเสี่ยงจำกกำรบันทึกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของ CEC ในงบกำรเงินรวมของบริษัท
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3) เพิ่มภำระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ำยให้กบั บริษัท (ในกรณีท่มี ีกำรกูย้ ืมเงินมำชำระค่ำหุน้ CEC)
3. ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
1) ได้มำซึ่งหุน้ ของ CEC ในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำที่เหมำะสม
2) เจรจำต่อรองให้ได้เงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำรที่ดี
3) ติดตำมหำผูร้ บั ผิดชอบได้ในกรณีท่มี ีปัญหำในภำยหลัง
4. ข้ อ ด้ อ ยของการเข้ า ท ารายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น เที ย บกั บ การเข้ า ท ารายการกั บ
บุคคลภายนอก
1) มีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้
(สามารถศึกษารายละเอียดของข้อดีและข้อด้อยต่างๆ เพิ่มเติมได้ใน ข้อ “5.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการต่อ
บริษัท” และ ข้อ “5.3. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับ
บุคคลภายนอก”)
จำกเหตุผลต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญ
ของ CEC ในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถพิจำรณำข้อมูล
และควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้นำเสนอ อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิ
กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ
ประเด็นต่ำงๆ ในกำรให้ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ สำมำรถสรุปได้
ดังนี ้
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1.

ลักษณะและรายละเอียดของการเข้าทาสัญญาว่าจ้าง CEC

1.1.

วัตถุประสงค์และทีม่ าของการทารายการ

เนื่องด้วยในเดือนธันวำคม ปี 2562 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ได้รบั กำร
คัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นผูด้ ำเนินโครงกำรเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง เป็ นระยะเวลำ 57
เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2567 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ทำกำรโอนธุรกิจจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชนออกไปให้แก่ บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) รวมถึงได้จำหน่ำยสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นใน
กำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำว เช่น รถขนขยะ เป็ นต้น ออกไปให้แก่ CEC และกิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่รมิ ดอย-ซีอำร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคี ย ว (“กิ จ กำรร่ว มค้ำ CRD-CEC”) ตั้ง แต่ เ มื่ อ มี ก ำรจัด แบ่ ง แยกธุ ร กิ จ ในช่ ว งก่ อ นเข้ำจดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์“) แล้ว หำกบริษัทต้องลงทุนรถขนขยะใหม่ รวมถึงพัฒนำทีมงำนขึน้ มำใหม่
จะไม่คมุ้ ค่ำกำรลงทุน บริษัทจึงได้ดำเนินกำรเปิ ดประมูลเป็ นกำรทั่วไปเพื่อจัดหำผูร้ บั จ้ำงช่วง ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลำ มี
เพียง CEC ที่ย่ืนซองเข้ำร่วมประมูลเพียงรำยเดียว ทัง้ นี ้ CEC ผ่ำนเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท่กี ำหนด คือ มีรถเพื่อใช้เก็บขนขยะมูล
ฝอย พร้อมพนักงำนขับรถและพนักงำนจัดเก็บขยะ
เนื่องจำกลักษณะงำนดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริกำรน้อยรำย และมีลกั ษณะเป็ นกำรให้บริกำรเฉพำะกิจ อี กทัง้
กำรให้บริกำรในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีควำมแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้ำนควำมหนำแน่นของจำนวนประชำกร
และขนำดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่ำงกัน รวมไปถึง ข้อกำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำในกำร
ให้บริกำรในธุรกิจดังกล่ำวแตกต่ำงกันไป ดังนั้น จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ ด้ บริษัทจึงพิจำรณำจำก
กำรที่บริษัทยังมีกำไรจำกกำรทำงำนดังกล่ำวในระดับที่น่ำพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงและควำมรับผิดชอบ
ตำมเงื่อนไขในสัญญำว่ำจ้ำงของบริษัทที่ลดลง บริษัทจึงได้จดั จ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว
ต่อมำในเดือนเมษำยน ปี 2563 บริษัทได้รบั กำรคัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นผูด้ ำเนินโครงกำรกำจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง เป็ นระยะเวลำ 53 เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน
2567 ซึ่งมีเพียงบริษัทเป็ นผูย้ ่ืนซองประมูลงำนกับเทศบำลนครลำปำงเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้ โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็ นงำน
ต่อเนื่องจำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำงข้ำงต้น โดยมีพืน้ ที่ปฏิบัติงำนต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน จึงน่ำจะเกิดกำรส่งเสริมกันทำงธุรกิจ (Synergy) และ ควำมคุม้ ค่ำทำงเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หำกให้
CEC เป็ นผูด้ ำเนินกำร ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทด้วย บริษัทจึงได้สอบถำมไปยัง CEC ให้เสนอบริกำรเป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง ซึ่งจำก
รำคำที่ CEC เสนอมำบริษัทยังมีกำไรจำกโครงกำรดังกล่ำวในระดับที่น่ำพอใจ บริษัทจึงได้จดั จ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง
ในกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว ในกำรเข้ำทำรำยกำรโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำงนี ้ บริษัทเห็นว่ำ
เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัท ในขณะที่บริษัทยังมีกำไรจำกกำรทำงำนดังกล่ำวในระดับที่น่ำพอใจจำกรำคำ
ที่ CEC เสนอมำ บริษัทจึงได้ทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงเป็ นผูด้ ำเนินโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครลำปำง
ทัง้ นี ้ ภำยหลังจำกที่บริษัทได้ลงนำมในสัญญำกับเทศบำลนครลำปำงแล้ว ได้รบั แจ้งจำกเทศบำลนครลำปำงว่ำ
เทศบำลนครลำปำงได้มีกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบำลเมืองเขลำงค์นครซึ่งเป็ นเทศบำลในพื ้ นที่ใกล้เคียง เพื่อให้
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เทศบำลนครลำปำงดำเนินกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร ณ บ่อขยะของเทศบำลนครลำปำง
และเทศบำลนครลำปำงได้มอบหมำยให้บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์
นครด้วย โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญำให้รวมงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์นครเข้ำไว้ในสั ญญำ
โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญำว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำง
ช่วง โดยได้รวมงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนดังกล่ำวเข้ำไว้ในสัญญำโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนคร
ลำปำงเช่นกัน
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกคุณธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริษัท เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจใน
CEC เช่นกัน และมีคณ
ุ ทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์ ซึ่งเป็ นน้องชำยของคุณเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ ซึ่งเป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจในบริษัท
เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจใน CEC รวมถึงมีกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน CEC อีกด้วย
(สามารถศึกษารายละเอียด ได้ใน “ข้อ 1.5 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์กบั บริษัท”) ทำให้ CEC เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั กำรว่ำจ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกำศเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนำดรำยกำร พบว่ำมูลค่ำสิ่งตอบ
แทนตำมสัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 112.15 ล้ำนบำท รวม
ภำษี มูลค่ำเพิ่ม และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 21.43 ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
(รวมเรียกว่ำ “โครงกำร”) ซึ่งเมื่อรวมกับประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด
ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนครลำปำงที่เป็ นส่วนเพิ่มเติม ของโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง
มูลค่ำ 9.62 ล้ำนบำทแล้ว จะมีมลู ค่ำรวมประมำณ 143.20 ล้ำนบำท รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (ในกำรประมำณกำรมูลค่ำงำน
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนครลำปำงนัน้ ประมำณกำรโดย
ใช้หำค่ำเฉลี่ยต่อวันของปริมำณขยะจำกเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัดได้ของเดือนที่มีปริมำณขยะสูงที่สุดตัง้ แต่เริ่มต้น
ดำเนินโครงกำร จำนวน 35.92 ตันต่อวัน มำคูณด้วยจำนวนวันตำมสัญญำโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนคร
ลำปำง จำนวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตรำค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนตำมที่ระบุในสัญญำที่ 165.94 บำทต่อตัน
รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัท ตำมงบกำรเงินรวมที่สอบทำนโดยผูส้ อบ
บัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับ 374.43 ล้ำนบำทแล้ว รำยกำรดังกล่ำวจะมีขนำดเท่ำกับ ร้อยละ
38.24 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัว ตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มีมูลค่ำมำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 (โดยกรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำ
รำยกำร จำนวน 4 ท่ำน ได้แก่ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ นำยสุรพล ศรีวีระสกุล และ นำยพัฒนำ
สุวรรณสำยะ ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท) จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกรำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรให้สตั ยำบันในกำรเข้ำทำ
สัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง และโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครลำปำง
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1.2.

วัน เดือน ปี ทีจ่ ะทารายการ

บริษัทได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบำลนครลำปำง เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2562 และ เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ำยน 2563 บริษัทได้ทำสัญญำว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ น
ผู้รับจ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง ซึ่งกำรเข้ำทำสัญญำทั้ง 2
โครงกำรข้ำงต้นนีน้ บั เป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 ที่จัดขึน้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 (โดยกรรมกำรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร จำนวน 4 ท่ำน ได้แก่ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ นำยสุรพล ศรีวีระ
สกุล และ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท) จึงได้มี
มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกรำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรให้สตั ยำบันในกำรเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง และโครงกำร
กำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง
1.3.

ประเภทและขนาดของรายการ

กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำม ประกำศเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันประเภท
ธุรกิจปกติ ซึ่งเมื่อคำนวณขนำดรำยกำร พบว่ำมูลค่ำสิ่งตอบแทนตำมสัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 112.15 ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำล
นครลำปำง จำนวน 21.43 ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (รวมเรียกว่ำ “โครงกำร”) ซึ่งเมื่อรวมกับประมำณกำรมูลค่ำงำน
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนครลำปำงที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของ
โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง มูลค่ำ 9.62 ล้ำนบำท รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม แล้ว จะมีมูลค่ำรวม
ประมำณ 143.20 ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (ในกำรประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับ เทศบำลเข
ลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนครลำปำงนัน้ ประมำณกำรโดยใช้หำค่ำเฉลี่ยต่อวันของปริมำณขยะจำก
เทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัดได้ของเดือนที่มีปริมำณขยะสูงที่สดุ ตัง้ แต่เริ่มต้นดำเนินโครงกำร จำนวน 35.92 ตันต่อวัน มำ
คูณด้วยจำนวนวันตำมสัญญำโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตรำ
ค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนตำมที่ระบุในสัญญำที่ 165.94 บำทต่อตัน รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม) เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทตำมงบกำรเงินรวมที่สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมี
มูลค่ำเท่ำกับ 374.43 ล้ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวจึงมีขนำดเท่ำกับร้อยละ 38.24 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัท ซึ่งมีมลู ค่ำรำยกำรมำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 12/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกำยน 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกรำคม 2564
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรให้สตั ยำบันในกำรเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนคร
ลำปำง และโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง
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สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษทั ณ สิน้ วันที่ 30 กันยำยน 25631
เกณฑ์สูงสุดทีใ่ ช้ในการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน:
มูลค่ำมำกกว่ำ
หรือ ขนำดรำยกำรมำกกว่ำ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตน
สุทธิของบริษัท
ดังนั้น เกณฑ์สูงสุดทีใ่ ช้ในการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ขนาดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในการทาสัญญาว่าจ้าง CEC:
มูลค่ำของสัญญำโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง
มูลค่ำของสัญญำโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง
ประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอยจำกเทศบำลเขลำงค์นครที่
กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนครลำปำง2
มูลค่าสัญญารวมทัง้ 2 สัญญา
หรือ คิดเป็ น

=

374.43 ล้ำนบำท

=

=

20.00 ล้ำนบำท
ร้อยละ 3.00 x 374.43 ล้ำนบำท =
11.23 ล้ำนบำท
20.00 ล้านบาท

=
=

112.15 ล้ำนบำท
21.43 ล้ำนบำท

=

9.62 ล้ำนบำท

=

143.20 ล้านบาท
143.20 = ร้อยละ 38.24
374.43

=

=

หมำยเหตุ: 1/ สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ คำนวณจำก สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หนีส้ ิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
2/ ในกำรประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนคร
ลำปำงนัน้ ประมำณกำรโดยใช้หำค่ำเฉลี่ยต่อวันของปริมำณขยะจำกเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัดได้ของเดือนที่มีปริมำณขยะสูง
ที่สุดตัง้ แต่เริ่มต้นดำเนินโครงกำร จำนวน 35.92 ตันต่อวัน มำคูณด้วยจำนวนวันตำมสัญญำโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครลำปำง จำนวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตรำค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนตำมที่ระบุในสัญญำที่ 165.94 บำท
ต่อตัน รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

1.4.

เกณฑ์ทใี่ ช้กาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ำสิ่งตอบแทนพิจำรณำจำกมูลค่ำที่ระบุในสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในโครงกำรเก็บขนขยะมูล
ฝอย และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง ตลอดช่วงอำยุของสัญญำ ซึ่งเท่ำกับ 57 เดือน (เริ่มตัง้ แต่
วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2567) และ 53 เดือน (เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน
2567) ตำมลำดับ โดยอ้ำงอิงจำกรำคำต่อนำ้ หนักของขยะมูลฝอยตำมสัญญำว่ำจ้ำง และ ปริมำณขยะมูลฝอยสูงสุดต่อวัน
ตำมสัญญำว่ำจ้ำง ซึ่งสัญญำว่ำจ้ำงเก็บขนและสัญญำว่ำจ้ำงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง มีมลู ค่ำ
รวมตลอดอำยุสญ
ั ญำ เท่ำกับ 112.15 ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และ 21.43 ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ตำมลำดับ
ซึ่งเมื่อรวมกับประมำณกำรมูลค่ำ งำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของ
เทศบำลนครลำปำงที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง มูลค่ำ 9.62 ล้ำนบำท รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (ในกำรประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะ
ของเทศบำลนครลำปำงนัน้ ประมำณกำรโดยใช้หำค่ำเฉลี่ยต่อวันของปริมำณขยะจำกเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัดได้ของ
เดือนที่มีปริมำณขยะสูงที่สุดตัง้ แต่เริ่มต้นดำเนินโครงกำร จำนวน 35.92 ตันต่อวัน มำคูณด้วยจำนวนวันตำมสัญญำ
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โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตรำค่ำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนตำมที่ระบุในสัญญำที่ 165.94 บำทต่อตัน รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม ) จะมีมูลค่ำรวมเป็ นมูลค่ำสัญญำทั้งหมด เท่ำกับ
143.20 ล้ำนบำท รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
1.5.

บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
ผูว้ ่ำจ้ำง:
ผูร้ บั จ้ำง:
ควำมสัมพันธ์:

บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จำกัด (มหำชน) (‘บริษัท”)
บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC เป็ นกรรมกำร และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดย
มีรำยละเอียดของผูถ้ ือหุน้ ของ CEC และควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงผู้
ถือหุน้ ของ CEC กับบริษัท ดังต่อไปนี ้

รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 มีดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล1
นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์1
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์2
นำยกนก ศรีกนก2
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์2
นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์2
นำยสุรพล ศรีวีระสกุล2
นำยพิชย สุวรรณสำยะ2
นำยปรีชำ เลำหเจริญยศ3
นำยวิทยำ เลำหเจริญยศ3
รวม

จานวนหุ้น
2,000
1,000
3,015
1,500
1,050
750
350
210
75
50
10,000

ร้อยละ
20.00
10.00
30.15
15.00
10.50
7.50
3.50
2.10
0.75
0.50
100.00

หมำยเหตุ: 1/ เป็ น ผู้ถือหุ้นที่ เป็ น ผูถ้ ือหุน้ ตั้งต้น ของ CEC และไม่ป ระสงค์จะขำยหุน้ ให้แก่บริษัท ในครั้งนี ้ ทั้งนี ้ นำยทวีศักดิ์ นิ มำพัน ธ์ เป็ น
น้องชำยของนำยเฉลิม ศักดิ์ นิมำพันธ์ และ นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล เป็ นหลำนชำยของนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ โดยนำย
เฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2/ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย:
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 3 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 29.17 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 4 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 14.98 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 5 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 6 เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 4 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 8.49 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 7 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 3.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 8 เป็ นบุตรชำยของ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 2.19 ของ
ทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
3/ ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 9 และ 10 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 0.82 และ ร้อยละ 1.39 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ตำมลำดับ
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คู่สัญญาและเงือ่ นไขสาคัญของสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง
เนื่องจำกบริษัทได้รบั คัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนใน
เขตเทศบำลนครลำปำง อีกทั้งยังได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนคร
ลำปำง โดย CEC ได้รับคัดเลือกจำกบริษัทให้เป็ นผู้รับจ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรโครงกำรทั้ง 2 โครงกำรข้ำงต้น โดย
สำมำรถสรุปรำยละเอียดสำคัญของสัญญำของแต่ละโครงกำรระหว่ำงบริษัทและ CEC ได้ดงั นี ้
1.6.

1) สัญญำจ้ำงเหมำเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง
ผูว้ ่ำจ้ำง:
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จำกัด (มหำชน)
ผูร้ บั จ้ำง:
บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
วันที่ของสัญญำ:
27 ธันวำคม 2562 และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563
ลักษณะกำรว่ำจ้ำง:
ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงและผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขนขยะ ในเขต
เทศบำลนครลำปำง
ค่ำจ้ำง และกำรจ่ำยเงิน: ก ำหนดจ่ ำ ยเป็ น รำยเดื อ นในอัต รำต่อ ตัน ตำมสัญ ญำจ้ำง โดยให้พิ จ ำรณำ
ปริม ำณน ้ำหนักมูลฝอยที่ ใ ช้ในกำรคำนวณสูง สุดไม่เกิ น 85 ตัน ต่ อ วัน หำก
นำ้ หนักมูลฝอยที่ผรู้ บั จ้ำงดำเนินกำรเก็บขนในวันใดเกินกว่ำ 85 ตัน ผูว้ ่ำจ้ำงจะ
คิดนำ้ หนักมูลฝอยให้เพียง 85 ตัน กรณีนำ้ หนักมูลฝอยวันใดไม่ถึง 85 ตัน ผูว้ ่ำ
จ้ำงจะคิดนำ้ หนักมูลฝอยตำมที่เก็บขนจริง
ผู้ว่ำจ้ำงตกลงที่จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็ นรำยเดือน เมื่อได้รับเงิน
ค่ำจ้ำงจำกเทศบำลนครลำปำงในแต่ละเดือน และผูว้ ่ำจ้ำงตกลงจะจ่ำยเงิน
ค่ำจ้ำงดังกล่ำวให้แก่ผูร้ บั จ้ำงภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รบั เงินจำกเทศบำล
นครลำปำง
อนึ่ง ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิหักเงินใดๆ ที่ผูร้ บั จ้ำงจะต้องชำระให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงออกจำก
เงินค่ำจ้ำงที่ผวู้ ่ำจ้ำงจะต้องชำระให้แก่ผรู้ บั จ้ำงในแต่ละเดือนได้ โดยผูร้ บั จ้ำงจะ
ไม่โต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้
ก ำหนดเวลำแล้ว เสร็ จ ผู้รับ จ้ำ งต้อ งเริ่ม ท ำงำนตั้งแต่ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 และจะต้อ งท ำงำนให้
และสิทธิ ของผูว้ ่ำจ้ำงใน เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสัญญำ โดยกำหนดสิน้ สุดสัญญำใน
กำรบอกเลิกสัญญำ:
วันที่ 30 กันยำยน 2567 ถ้ำผู้รับจ้ำงมิได้ลงมือทำภำยในกำหนดระยะเวลำ
หรือไม่สำมำรถทำงำนให้แล้วเสร็จตำมกำหนดเวลำ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผูร้ บั
จ้ำงไม่สำมำรถทำงำนให้แล้วเสร็จ ภำยในกำหนดเวลำ หรือผู้รับ จ้ำงท ำผิ ด
สัญ ญำข้อ ใดข้อ หนึ่ ง หรื อ ถูก ศำลสั่ง ให้พิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์เ ด็ ด ขำดหรื อ ตกเป็ น ผู้
ล้มละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
หรือผูค้ วบคุมงำน หรือบริษัทที่ปรึกษำ ซึ่งได้รบั มอบอำนำจจำกผูว้ ่ำจ้ำง ผูว้ ่ำ
จ้ำงมีสิทธิท่จี ะบอกเลิกสัญญำ และมีสิทธิจำ้ งผูร้ บั จ้ำงรำยใหม่เข้ำทำงำนของผู้
รับจ้ำงให้ลลุ ่วงไปได้ดว้ ย โดยผูร้ บั จ้ำงเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยแทนผูว้ ่ำจ้ำงทัง้ สิน้
เมื่ อ ครบก ำหนดรอบ 1 ปี ของกำรปฏิ บั ติ ง ำน ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งมี สิ ท ธิ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรหรือผูแ้ ทนของผูว้ ่ำจ้ำงประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ
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ของผูร้ บั จ้ำง หำกผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำของผูร้ บั จ้ำงไม่มีประสิทธิภำพ
เพียงพอ หรือกำรปฏิบตั ิงำนของผูร้ บั จ้ำงไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์
ของผูว้ ่ำจ้ำง หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตำมสัญญำ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิ์ท่ีจะ
บอกเลิกสัญญำในระยะเวลำใดตำมที่เห็นสมควรได้ โดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิ ท ธิ์
เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จำกผูว้ ่ำจ้ำงทัง้ สิน้
หลัก ประกั น กำรปฏิ บั ติ ผูร้ บั จ้ำงได้วำงหลักประกันเป็ นเช็คคำ้ ประกันเป็ นจำนวนเงิน 5,607,500 บำท
ตำมสัญญำ:
โดยมีอำยุกำรคำ้ ประกันตลอดไปจนกว่ำผู้รับจ้ำงจะหลุดพ้นจำกหน้ ำที่และ
ควำมรับผิดตำมสัญญำ และหำกจำนวนเงินในหลักประกันถูกหักลดน้อยลง
เพรำะผูร้ บั จ้ำงต้องรับผิดชำระค่ำปรับหรือค่ำเสียหำย เนื่องจำกกำรปฏิบตั ิผิด
สัญ ญำไม่ ว่ ำ กรณี ใด ผู้รับ จ้ำ งจะต้อ งหำหลัก ประกันมำเพิ่ม ให้ครบจำนวน
ดังกล่ำวภำยใน 7 วัน
ควำมรับผิดชอบในควำม ในกรณี ท่ีมีควำมบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึน้ จำกงำนตำมสัญญำ ซึ่งควำม
ชำรุดบกพร่องของงำน บกพร่องหรือเสียหำยนัน้ ไม่ว่ำจะเกิดจำกควำมบกพร่องของผูร้ บั จ้ำง พนักงำน
จ้ำง:
ลูกจ้ำง คนงำน หรือตัวแทนของผูร้ บั จ้ำงก็ดี หรืออันเกิดจำกกำรใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และสัมภำระ หรือฝี มือที่ไม่ถูกต้องตำมสัญญำ หรือใช้สิ่งของไม่ดี หรือทำไว้ไม่
เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและตำมหลัก
วิชำกำร ผูร้ บั จ้ำงจะต้องรีบทำกำรแก้ไขให้เป็ นที่เรียบร้อยโดยไม่ชกั ช้ำ โดยผูว้ ่ำ
จ้ำ งไม่ ต ้อ งออกค่ำใช้จ่ำ ยในกำรนั้น แต่ป ระกำรใด หำกผู้รับ จ้ำ งบิ ดพลิว้ ไม่
กระทำกำรดังกล่ำว หรือไม่ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อยภำยใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกผูว้ ่ำจ้ำง หรือไม่ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อย
ภำยในเวลำที่ผวู้ ่ำจ้ำงกำหนด ให้ผวู้ ่ำจ้ำงมีสิทธิท่จี ะทำกำรนัน้ เอง หรือจ้ำงผูอ้ ื่น
ให้ทำงำนนัน้ โดยผูร้ บั จ้ำงต้องเป็ นผูอ้ อกค่ ำใช้จ่ำยในกรณีดงั กล่ำวทัง้ สิน้ และ
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องชดใช้ค่ำปรับให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำงในอัตรำวันละ 10,000 บำททุกครัง้ ที่
เกิดเรื่องดังกล่ำวนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกผูว้ ่ำจ้ำง จนกว่ำควำม
บกพร่องหรือเสียหำยดังกล่ำวได้รบั กำรแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ ไม่เป็ น
กำรตัดสิทธิ์ผวู้ ่ำจ้ำงที่จะใช้สิทธิ์เลิกสัญญำแต่ประกำรใด
กำรรำยงำนผล
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำรำยงำนผลงำนประจำเดือน ซึ่งกล่ำวถึงผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำเดือน:
เก็บขนขยะมูลฝอย ที่ได้เกิดขึน้ ในช่วงของแต่ละเดือนอย่ำงละเอียด และส่ง
มอบรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำงเพื่อนำส่งให้กับเทศบำลนครลำปำงภำยใน
7 วัน นับแต่วันสุดท้ำยของเดือน หำกปรำกฏว่ำรำยงำนผลงำนประจำเดือน
ดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิ์ท่จี ะแก้ไขแผนงำนได้
ตำมที่เห็นสมควร และผูร้ บั จ้ำงจะต้องปฏิบตั ิตำมโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ
กำรจ้ำงช่วง:
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องไม่เอำงำนทัง้ หมดหรือบำงส่วนไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้
รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกผูว้ ่ำจ้ำงก่อ น ทัง้ นี ้ นอกจำกในกรณีท่ีสัญญำ
จะได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ควำมยินยอมดังกล่ำวนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้ำง หลุด
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พ้นจำกควำมรับผิด หรือพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำ และผูร้ บั จ้ำงจะยังคงต้องรับ
ผิดในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผูร้ บั จ้ำงช่วงหรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้ำงรับจ้ำงช่วงนัน้ ทุกประกำร
กำรควบคุ ม งำนของผู้ ผู้รับจ้ำงจะต้องควบคุมงำนที่ได้รับจ้ำงอย่ำงเอำใจใส่ดว้ ยประสิทธิ ภำพและ
รับจ้ำง:
ควำมชำนำญ และในระหว่ำงทำงำนที่ รบั จ้ำงจะต้องจัดให้มีผูแ้ ทนซึ่งทำงำน
เต็มเวลำเป็ นผูค้ วบคุมงำน ผูค้ วบคุมงำนดังกล่ำวจะต้องเป็ นผูแ้ ทนได้รบั มอบ
อำนำจจำกผูร้ บั จ้ำง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่ำงๆ ที่ได้แจ้งแก่ผแู้ ทน ผูไ้ ด้รบั มอบ
อำนำจนัน้ ให้ถือว่ำเป็ นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผูร้ บั จ้ำง กำรแต่งตั้ งผู้
ควบคุมงำนจะต้องทำเป็ นหนังสือและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง
กำรเปลี่ ย นตัว หรื อ แต่ ง ตั้ง ผู้ค วบคุ ม งำนใหม่ จ ะท ำมิ ไ ด้ห ำกไม่ ไ ด้รับ ควำม
เห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำงก่อน
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ ท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนำจนั้น โดยแจ้งเป็ น
หนังสือไปยังผูร้ บั จ้ำง และผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำกำรเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิด
รำคำเพิ่มหรืออ้ำงเป็ นเหตุเพื่อขยำยอำยุสญ
ั ญำอันเนื่องมำจำกสำเหตุนี ้
ควำมรับผิดของผูร้ บั จ้ำง: ผูร้ บั จ้ำงจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุควำมเสียหำยหรือภยันตรำยใดๆ อันเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของผูร้ บั จ้ำง และจะต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยจำกกำร
กระทำของลูกจ้ำงของผูร้ บั จ้ำง และรวมถึงกำรดำเนินคดีแก้ต่ำงหรือว่ำต่ำงใน
กรณีท่ีผูว้ ่ำจ้ำ งถูกบุคคลที่สำมเรียกร้องหรือฟ้องคดีอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ
หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ดังกล่ำวด้วย
ควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดแก่งำนที่ผูร้ บั จ้ำงได้ทำขึน้ แม้จะเกิดขึน้ เพรำะเหตุ
สุด วิ สัย นอกจำกกรณี อัน เกิ ด จำกควำมผิ ด ของผู้ว่ ำ จ้ำ ง ผู้รับ จ้ำ งจะต้อ ง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่ำใช้จ่ำยของผูร้ บั จ้ำง
เอง ควำมรับผิดของผูร้ บั จ้ำงดังกล่ำวจะสิน้ สุดลงเมื่อผูว้ ำ่ จ้ำงได้รบั มอบงำนครัง้
สุดท้ำย ซึ่งหลังจำกนัน้ ผูร้ บั จ้ำงคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือ
ควำมเสียหำยที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเวลำแล้วเสร็จและสิท ธิของผูว้ ่ำจ้ำงในกำร
บอกเลิกสัญญำเท่ำนัน้
รำยกำรคุณลักษณะ
ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้อ งรั บ รองว่ ำ ได้ต รวจสอบและท ำควำมเข้ ำ ใจในรำยกำร
เฉพำะของงำนเก็บขน
คุณลักษณะเฉพำะของงำนเก็บขนมูลฝอยตำมรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำ
มูลฝอยคลำดเคลื่อน:
โดยถี่ ถ้วนแล้ว หำกปรำกฏว่ำรำยกำรคุณ ลักษณะเฉพำะนั้น ผิ ดพลำดหรือ
คลำดเคลื่อนไปจำกมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและหลักกำรทำงวิศวกรรม
หรือทำงเทคนิค ผูร้ บั จ้ำงตกลงที่จะปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำง หรือผูต้ รวจงำนที่ผวู้ ่ำจ้ำงแต่งตัง้ โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มขึน้
จำกผูว้ ่ำจ้ำงไม่ได้
ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิ์ส่งรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือกำหนดหลักเกณฑ์และรำยละเอียด
เกี่ ยวกับวิธีกำรเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึน้ ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ว่ ำจ้ำงถ้ำ
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จำเป็ น เพื่อให้ง ำนจ้ำงตำมสัญญำดำเนินไปอย่ ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและ
สัญญำ โดยถือว่ำเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำ โดยผูร้ บั จ้ำงจะไม่คิดเอำเงินเพิ่ม
พิเศษจำกผูว้ ่ำจ้ำงอีก
งำนพิเศษและกำรแก้ไข ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิท่ีจะสั่งให้ผูร้ บั จ้ำงทำงำนพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรื อรวมอยู่ใน
งำน:
เอกสำรสัญญำ หำกงำนพิเศษนัน้ ๆ อยู่ในขอบข่ำยทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของ
สัญญำ นอกจำกนี ้ ผูว้ ่ำจ้ำงยังมีสิทธิส่ งั ให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ในเอกสำรสัญญำด้วย โดยไม่ทำให้สญ
ั ญำเป็ นโมฆะแต่อย่ำง
ใด
อัตรำค่ำจ้ำงหรือรำคำที่กำหนดไว้ในสัญญำให้กำหนดไว้สำหรับงำนพิเศษหรือ
งำนที่เพิ่ม เติมขึน้ หรือตัดทอนลงทัง้ ปวงตำมคำสั่งของผูว้ ่ำจ้ำง หำกในสัญญำ
ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรำค่ำจ้ำงหรือรำคำใดๆ ที่จะนำมำใช้สำหรับงำนพิเศษ
หรืองำนที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงจะได้ตกลงกันที่จะกำหนด
อัตรำหรือรำคำ รวมทัง้ กำรขยำยระยะเวลำ (ถ้ำมี) กันใหม่ เพื่อควำมเหมำะสม
ในกรณีท่ตี กลงกันไม่ได้ ผูว้ ่ำจ้ำงจะกำหนดอัตรำจ้ำง หรือรำคำตำยตัวตำมแต่ผู้
ว่ำจ้ำงจะเห็นว่ำเหมำะสมและเป็ นธรรมได้ ซึ่งผูร้ บั จ้ำงจะต้องยอมรับโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งหรือคัดค้ำนแต่ประกำรใด
ค่ำปรับ:
หำกผูร้ บั จ้ำงหยุดทำงำนหรือไม่สำมำรถทำงำนให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ และผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำง
จะต้องจ่ำยค่ำปรับให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำงตำมอัตรำที่กำหนด
ในระหว่ำงกำรปรับตำมวรรคหนึ่ง หำกผูว้ ่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ บั จ้ำงจะไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมสัญญำต่อไปได้ ผูว้ ่ำจ้ำงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำและใช้สิทธิของผู้
ว่ำจ้ำงภำยหลังบอกเลิกสัญญำก็ได้ โดยผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิท่ีจะปรับผูร้ บั จ้ำงจนถึง
วันบอกเลิกสัญญำได้อีกด้วย
สิทธิของผูว้ ่ำจ้ำง
ในกรณีท่ีผวู้ ่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ ผูว้ ่ำจ้ำงอำจทำงำนนัน้ เอง หรือว่ำจ้ำงผูอ้ ื่น
ภำยหลังบอกเลิก
ให้ทำงำนนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผูว้ ่ำจ้ำงหรือผูท้ ่ีรบั จ้ำงทำงำนนั้นต่อมีสิทธิใช้
สัญญำ:
เครื่องใช้ในกำรทำงำน สิ่งที่สร้ำงขึน้ ชั่วครำวสำหรับงำนเก็บขนมูลฝอยและวัสดุ
ต่ำงๆ ซึ่งเห็นว่ำจะต้องสงวนเอำไว้เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ตำมที่จะ
เห็นสมควร เพื่อให้งำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ หรือจนกว่ำจะมีผรู้ บั จ้ำงรำยใหม่
สำมำรถเข้ำทำงำนได้ โดยผูร้ บั จ้ำงจะไม่โต้แย้งคัดค้ำน และไม่คิดค่ำใช้จ่ำยแต่
ประกำรใด
ในกรณีดังกล่ำว ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิริบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำทัง้ หมด
หรือบำงส่วน ตำมแต่จะเห็นสมควร นอกจำกนัน้ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องรับผิดชอบใน
ค่ำเสียหำยซึ่งเป็ นจำนวนเกินกว่ ำหลักประกันกำรปฏิบตั ิงำน และค่ำเสียหำย
ต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ในกำรทำงำนนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตำม
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กำรหักเงินค่ำจ้ำง:

สัญญำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมงำนเพิ่ม (ถ้ำมี) ซึ่งผูว้ ่ำจ้ำงจะหักเอำจำก
เงินประกันผลงำนหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ำยให้แก่ผรู้ บั จ้ำงก็ได้
ค่ำปรับหรือค่ำเสียหำยซึ่งเกิดขึน้ จำกผูร้ บั จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิท่ีจะ
หักเอำจำกจำนวนเงินค่ำจ้ำงที่คำ้ งจ่ำย หรือบังคับจำกหลักประกันผลงำนของผู้
รับจ้ำง หรือบังคับจำกหลักประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำก็ได้
หำกมีเงินค่ ำจ้ำงตำมสัญ ญำที่หักไว้จ่ำยเป็ นค่ำปรับและค่ำเสียหำยแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่ำใด ผูว้ ่ำจ้ำงจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้ำงทัง้ หมด

2) สัญญำจ้ำงเหมำกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบำลนครลำปำง
ผูว้ ่ำจ้ำง:
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จำกัด (มหำชน)
ผูร้ บั จ้ำง:
บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
วันที่ของสัญญำ:
22 มิถุนำยน 2563 และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563
(บริษัทได้มีกำรส่งหนังสือแจ้งให้ CEC เริ่มดำเนินกำรตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม
2563 โดยสัญญำจะมีผลย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ในหนังสือแจ้งให้เริ่มดำเนินกำร)
ลักษณะกำรว่ำจ้ำง:
ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงจ้ำงและผูร้ บั จ้ำงตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรกำจัดขยะมูลฝอย ใน
เขตเทศบำลนครลำปำงและขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร
ค่ำจ้ำง และกำรจ่ำยเงิน: 1) ผู้ว่ ำ จ้ำ งตกลงจ่ำย และผู้รับ จ้ำ งตกลงรับเงิน ค่ำจ้ำ งกำจัดมูลฝอยของ
เทศบำลนครลำปำง โดยกำหนดจ่ำยเป็ นรำยเดือนในอัตรำต่อตันตำม
สัญญำจ้ำง โดยให้พิจำรณำปริมำณนำ้ หนักมูลฝอยที่ใช้ในกำรคำนวณ
สูงสุดไม่เกิน 80 ตันต่อวัน หำกนำ้ หนักมูลฝอยในวันใดเกินกว่ำ 80 ตัน
ผูว้ ่ำจ้ำงจะคิดนำ้ หนักมูลฝอยให้เพียง 80 ตัน กรณีนำ้ หนักมูลฝอยวันใดไม่
ถึง 80 ตัน ผูว้ ่ำจ้ำงจะคิดนำ้ หนักมูลฝอยตำมใบชั่งนำ้ หนัก เป็ นรำยคันใน
แต่ละวัน
2) ผู้ว่ ำ จ้ำ งตกลงจ่ำย และผู้รับ จ้ำ งตกลงรับเงิน ค่ำจ้ำ งกำจัดมูลฝอยของ
เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร โดยกำหนดจ่ำยเป็ นรำยเดือนในอัตรำต่อตัน
ตำมสัญญำจ้ำง โดยให้พิจำรณำตำมปริมำณขยะที่ผ่ำนเครื่องชั่งในแต่ละ
วัน
ผู้ว่ำจ้ำงตกลงที่จะจ่ ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็ นรำยเดือน เมื่อได้รับเงิน
ค่ำจ้ำงจำกเทศบำลนครลำปำงและเทศบำลเมืองเขลำงค์นครในแต่ละเดือน
ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงดังกล่ำวให้แก่ผรู้ บั จ้ำงภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั เงินจำกเทศบำลนครลำปำงและเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร
อนึ่ง ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิหักเงินใดๆ ที่ผูร้ บั จ้ำงจะต้องชำระให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงออกจำก
เงินค่ำจ้ำงที่ผวู้ ่ำจ้ำงจะต้องชำระให้แก่ผรู้ บั จ้ำงในแต่ละเดือนได้ โดยผูร้ บั จ้ำงจะ
ไม่โต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้
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ก ำหนดเวลำแล้ว เสร็ จ ผูร้ บั จ้ำงต้องเริ่มทำงำนตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 และจะต้องทำงำนให้
และสิทธิ ของผูว้ ่ำจ้ำงใน เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสัญญำ โดยกำหนดสิน้ สุดสัญญำใน
กำรบอกเลิกสัญญำ:
วันที่ 30 กันยำยน 2567 ถ้ำผู้รับจ้ำงมิได้ลงมือทำภำยในกำหนดระยะเวลำ
หรือไม่สำมำรถทำงำนให้แล้วเสร็จตำมกำหนดเวลำ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำผูร้ บั
จ้ำงไม่สำมำรถทำงำนให้แล้วเสร็จ ภำยในกำหนดเวลำ หรือผู้รับจ้ำงท ำผิ ด
สัญ ญำข้อ ใดข้อ หนึ่ ง หรื อ ถูก ศำลสั่ง ให้พิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์เ ด็ ด ขำดหรื อ ตกเป็ นผู้
ล้มละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
หรือผูค้ วบคุมงำน หรือบริษัทที่ปรึกษำ ซึ่งได้รบั มอบอำนำจจำกผูว้ ่ำจ้ ำง ผูว้ ่ำ
จ้ำงมีสิทธิท่จี ะบอกเลิกสัญญำ และมีสิทธิจำ้ งผูร้ บั จ้ำงรำยใหม่เข้ำทำงำนของผู้
รับจ้ำงให้ลลุ ่วงไปได้ดว้ ย โดยผูร้ บั จ้ำงเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยแทนผูว้ ่ำจ้ำงทัง้ สิน้
เมื่ อ ครบก ำหนดรอบ 1 ปี ของกำรปฏิ บั ติ ง ำน ผู้ ว่ ำ จ้ ำ งมี สิ ท ธิ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรหรือผูแ้ ทนของผูว้ ่ ำจ้ำงประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ
ของผูร้ บั จ้ำง หำกผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำของผูร้ บั จ้ำงไม่มีประสิทธิภำพ
เพียงพอ หรือกำรปฏิบตั ิงำนของผูร้ บั จ้ำงไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์
ของผูว้ ่ำจ้ำง หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตำมสัญญำ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิ์ท่ีจะ
บอกเลิก สัญญำในระยะเวลำใดตำมที่เห็นสมควรได้ โดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิ ท ธิ์
เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จำกผูว้ ่ำจ้ำงทัง้ สิน้
หลัก ประกั น กำรปฏิ บั ติ ผูร้ บั จ้ำงได้นำหลักประกันเป็ นเช็คคำ้ ประกันเป็ นจำนวนเงิน 1,091,200 บำท
ตำมสัญญำ:
โดยมีอำยุกำรคำ้ ประกันตลอดไปจนกว่ำผู้รับจ้ำงจะหลุดพ้นจำกหน้ำที่และ
ควำมรับผิดตำมสัญญำ และหำกจำนวนเงินในหลักประกันถูกหักลดน้อยลง
เพรำะผูร้ บั จ้ำงต้องรับผิดชำระค่ำปรับหรือค่ำเสียหำย เนื่องจำกกำรปฏิบตั ิผิด
สัญ ญำไม่ ว่ ำ กรณี ใด ผู้รับ จ้ำ งจะต้อ งหำหลัก ประกันมำเพิ่ม ให้ครบจำนวน
ดังกล่ำวภำยใน 7 วัน
ควำมรับผิดชอบในควำม ในกรณี ท่ีมีควำมบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึน้ จำกงำนตำมสัญญำ ซึ่งควำม
ชำรุดบกพร่องของงำน บกพร่องหรือเสียหำยนัน้ ไม่ว่ำจะเกิดจำกควำมบกพร่องของผูร้ บั จ้ำง พนักงำน
จ้ำง:
ลูกจ้ำง คนงำน หรือตัวแทนของผูร้ บั จ้ำงก็ดี หรืออันเกิดจำกกำรใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และสัมภำระ หรือฝี มือที่ไม่ถูกต้องตำมสัญญำ หรือใช้สิ่งของไม่ดี หรือทำไว้ไม่
เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนคุณภำพสิ่ งแวดล้อมและตำมหลัก
วิชำกำร ผูร้ บั จ้ำงจะต้องรีบทำกำรแก้ไขให้เป็ นที่เรียบร้อยโดยไม่ชกั ช้ำ โดยผูว้ ่ำ
จ้ำ งไม่ ต ้อ งออกค่ำใช้จ่ำ ยในกำรนั้น แต่ ป ระกำรใด หำกผู้รับ จ้ำ งบิ ดพลิว้ ไม่
กระทำกำรดังกล่ำว หรือไม่ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อยภำยใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกผูว้ ่ำจ้ำง หรือไม่ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อย
ภำยในเวลำที่ผวู้ ่ำจ้ำงกำหนด ให้ผวู้ ่ำจ้ำงมีสิทธิท่จี ะทำกำรนัน้ เอง หรือจ้ำงผูอ้ ื่น
ให้ทำงำนนัน้ โดยผูร้ บั จ้ำงต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยในกรณีดงั กล่ำวทัง้ สิน้ และ
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องชดใช้ค่ำปรับให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำงในอัตรำวันละ 10,000 บำททุกครัง้ ที่
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เกิดเรื่องดังกล่ำวนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกผูว้ ่ำจ้ำง จนกว่ำควำม
บกพร่องหรือเสียหำยดังกล่ำวได้รบั กำรแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ ไม่เป็ น
กำรตัดสิทธิ์ผวู้ ่ำจ้ำงที่จะใช้สิทธิ์เลิกสัญญำแต่ประกำรใด
กำรรำยงำนผล
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำรำยงำนผลงำนประจำเดือน ซึ่งกล่ำวถึงผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำเดือน:
กำจัดขยะมูลฝอย ที่ได้เกิดขึน้ ในช่วงของแต่ละเดือนอย่ำงละเอียด และส่งมอบ
รำยงำนดังกล่ำวให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำงเพื่อนำส่งให้กบั เทศบำลนครลำปำงภำยใน 7 วัน
นับแต่วนั สุดท้ำยของเดือน หำกปรำกฏว่ำรำยงำนผลงำนประจำเดือนดังกล่ำว
ไม่เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขแผนงำนได้ตำมที่
เห็นสมควร และผูร้ บั จ้ำงจะต้องปฏิบตั ิตำมโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ
กำรจ้ำงช่วง:
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องไม่เอำงำนทัง้ หมดหรือบำงส่วนไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้
รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกผูว้ ่ำจ้ำงก่อน ทัง้ นี ้ นอกจำกในกรณีท่ีสัญญำ
จะได้ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น ควำมยินยอมดังกล่ำวนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ ับจ้ำง หลุด
พ้นจำกควำมรับผิด หรือพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำ และผูร้ บั จ้ำงจะยังคงต้องรับ
ผิดในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผูร้ บั จ้ำงช่วงหรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้ำงรับจ้ำงช่วงนัน้ ทุกประกำร
กำรควบคุมงำนของผู้
ผู้รับจ้ำงจะต้องควบคุมงำนที่ได้รับจ้ำงอย่ำงเอำใจใส่ดว้ ยประสิทธิ ภำพและ
รับจ้ำง:
ควำมชำนำญ และในระหว่ำงทำงำนที่ รบั จ้ำงจะต้องจัดให้มีผูแ้ ทนซึ่งทำงำน
เต็มเวลำเป็ นผูค้ วบคุมงำน ผูค้ วบคุมงำนดังกล่ำวจะต้องเป็ นผูแ้ ทนได้รบั มอบ
อำนำจจำกผูร้ บั จ้ำง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่ำงๆ ที่ได้แจ้งแก่ผแู้ ทน ผูไ้ ด้รบั มอบ
อำนำจนัน้ ให้ถือว่ำเป็ นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผูร้ บั จ้ำง กำรแต่งตัง้ ผู้
ควบคุมงำนจะต้องทำเป็ นหนังสือและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง
กำรเปลี่ ย นตัว หรื อ แต่ ง ตั้ง ผู้ค วบคุ ม งำนใหม่ จ ะท ำมิ ไ ด้ห ำกไม่ ไ ด้รับ ควำม
เห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำงก่อน
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ ท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนำจนั้น โดยแจ้งเป็ น
หนังสือไปยังผูร้ บั จ้ำง และผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำกำรเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิด
รำคำเพิ่มหรืออ้ำงเป็ นเหตุเพื่อขยำยอำยุสญ
ั ญำอันเนื่องมำจำกสำเหตุนี ้
ควำมรับผิดของผูร้ บั จ้ำง: ผูร้ บั จ้ำงจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุควำมเสียหำยหรือภยันตรำยใดๆ อันเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของผูร้ บั จ้ำง และจะต้องรับผิดต่อควำมเสี ยหำยจำกกำร
กระทำของลูกจ้ำงของผูร้ บั จ้ำง และรวมถึงกำรดำเนินคดีแก้ต่ำงหรือว่ำต่ำงใน
กรณีท่ีผูว้ ่ำจ้ำงถูกบุคคลที่สำมเรียกร้องหรือฟ้องคดีอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ
หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ดังกล่ำวด้วย
ควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดแก่งำนที่ผูร้ บั จ้ำงได้ทำขึน้ แม้จะเกิดขึน้ เพรำะเหตุ
สุด วิ สัย นอกจำกกรณี อัน เกิ ด จำกควำมผิ ด ของผู้ว่ ำ จ้ำ ง ผู้รับ จ้ำ งจะต้อ ง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่ำใช้จ่ำยของผูร้ บั จ้ำง
เอง ควำมรับผิดของผูร้ บั จ้ำงดังกล่ำวจะสิน้ สุดลงเมื่อผูว้ ำ่ จ้ำงได้รบั มอบงำนครัง้
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สุดท้ำย ซึ่งหลังจำกนัน้ ผูร้ บั จ้ำงคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือ
ควำมเสียหำยที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเวลำแล้วเสร็จและสิทธิของผูว้ ่ำจ้ำงในกำร
บอกเลิกสัญญำเท่ำนัน้
รำยกำรคุณลักษณะ
ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้อ งรั บ รองว่ ำ ได้ต รวจสอบและท ำควำมเข้ ำ ใจในรำยกำร
เฉพำะของงำนกำจัดมูล คุณลักษณะเฉพำะของงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำโดยถี่ถว้ นแล้ว
ฝอยคลำดเคลื่อน:
หำกปรำกฏว่ำรำยกำรคุณลักษณะเฉพำะนัน้ ผิดพลำดหรือคลำดเคลื่อนไปจำก
มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมและหลักกำรทำงวิศวกรรมหรือทำงเทคนิค ผูร้ บั
จ้ำ งตกลงที่ จะปฏิ บัติตำมคำวินิ จฉัยของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรื อ
ผูต้ รวจงำนที่ผวู้ ่ำจ้ำงแต่งตัง้ โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มขึน้ จำกผูว้ ่ำจ้ำงไม่ได้
ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิ์ส่งรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มขึน้ ได้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ว่ำจ้ำงถ้ำจำเป็ น เพื่อให้งำนจ้ำงตำมสัญญำดำเนินไปอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำยและสัญญำ โดยถือว่ำเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำ โดยผูร้ บั
จ้ำงจะไม่คิดเอำเงินเพิ่มพิเศษจำกผูว้ ่ำจ้ำงอีก
งำนพิเศษและกำรแก้ไข ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิท่ีจะสั่งให้ผูร้ บั จ้ำงทำงำนพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
งำน:
เอกสำรสัญญำ หำกงำนพิเศษนัน้ ๆ อยู่ในขอบข่ำยทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของ
สัญญำ นอกจำกนี ้ ผูว้ ่ำจ้ำงยังมีสิทธิส่ งั ให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ในเอกสำรสัญญำด้วย โดยไม่ทำให้สญ
ั ญำเป็ นโมฆะแต่อย่ำง
ใด
อัตรำค่ำจ้ำงหรือรำคำที่กำหนดไว้ในสัญญำให้กำหนดไว้สำหรับงำนพิเศษหรือ
งำนที่เพิ่มเติมขึน้ หรือตัดทอนลงทัง้ ปวงตำมคำสั่งของผูว้ ่ำจ้ำง หำกในสัญญำ
ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรำค่ำจ้ำงหรือรำคำใดๆ ที่จะนำมำใช้สำหรับงำนพิเศษ
หรืองำนที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงจะได้ตกลงกันที่จะกำหนด
อัตรำหรือรำคำ รวมทัง้ กำรขยำยระยะเวลำ (ถ้ำมี) กันใหม่ เพื่อควำมเหมำะสม
ในกรณีท่ตี กลงกันไม่ได้ ผูว้ ่ำจ้ำงจะกำหนดอัตรำจ้ำง หรือรำคำตำยตัวตำมแต่ผู้
ว่ำจ้ำงจะเห็นว่ำเหมำะสมและเป็ นธรรมได้ ซึ่งผูร้ บั จ้ำงจะต้องยอมรับโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งหรือคัดค้ำนแต่ประกำรใด
ค่ำปรับ:
หำกผูร้ บั จ้ำงหยุดทำงำนหรือไม่สำมำรถทำงำนให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ และผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำง
จะต้องจ่ำยค่ำปรับให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำงตำมอัตรำที่กำหนด
ในระหว่ำงกำรปรับตำมวรรคหนึ่ง หำกผูว้ ่ำจ้ำงเห็นว่ำผูร้ บั จ้ำงจะไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมสัญญำต่อไปได้ ผูว้ ่ำจ้ำงจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำและใช้สิทธิของผู้
ว่ำจ้ำงภำยหลังบอกเลิกสัญญำก็ได้ โดยผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิท่ีจะปรับผูร้ บั จ้ำงจนถึง
วันบอกเลิกสัญญำได้อีกด้วย
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สิทธิของผูว้ ่ำจ้ำง
ภำยหลังบอกเลิก
สัญญำ:

กำรหักเงินค่ำจ้ำง:

ในกรณีท่ีผวู้ ่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำ ผูว้ ่ำจ้ำงอำจทำงำนนัน้ เอง หรือว่ำจ้ำงผูอ้ ื่น
ให้ทำงำนนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผูว้ ่ำจ้ำงหรือผูท้ ่ีรบั จ้ำงทำงำนนั้นต่อมีสิทธิใช้
เครื่องใช้ในกำรทำงำน สิ่งที่สร้ำงขึน้ ชั่วครำวสำหรับงำนและวัสดุต่ำงๆ ซึ่งเห็น
ว่ ำ จะต้องสงวนเอำไว้เ พื่ อกำรปฏิ บัติ งำนตำมสัญ ญำ ตำมที่ จ ะเห็ นสมควร
เพื่อให้งำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ หรือจนกว่ำจะมีผรู้ บั จ้ำงรำยใหม่สำมำรถเข้ำ
ทำงำนได้ โดยผูร้ บั จ้ำงจะไม่โต้แย้งคัดค้ำน และไม่คิดค่ำใช้จ่ำยแต่ประกำรใด
ในกรณีดังกล่ำว ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิริบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำทัง้ หมด
หรือบำงส่วน ตำมแต่จะเห็นสมควร นอกจำกนัน้ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องรับผิดชอบใน
ค่ำเสียหำยซึ่งเป็ นจำนวนเกินกว่ำหลักประกันกำรปฏิบตั ิงำน และค่ำเสียหำย
ต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ในกำรทำงำนนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตำม
สัญญำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมงำนเพิ่ม (ถ้ำมี) ซึ่งผูว้ ่ำจ้ำงจะหักเอำจำก
เงินประกันผลงำนหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ำยให้แก่ผรู้ บั จ้ำงก็ได้
ค่ำปรับหรือค่ำเสียหำยซึ่งเกิดขึน้ จำกผูร้ บั จ้ำงตำมสัญญำ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสิทธิท่ีจะ
หักเอำจำกจำนวนเงินค่ำจ้ำงที่คำ้ งจ่ำย หรือบังคับจำกหลักประกันผลงำนของผู้
รับจ้ำง หรือบังคับจำกหลักประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำก็ได้
หำกมีเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำที่หักไว้จ่ำยเป็ นค่ำปรับและค่ำเสียหำยแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่ำใด ผูว้ ่ำจ้ำงจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้ำงทัง้ หมด
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2.

ลักษณะและรายละเอียดของการเข้าซือ้ หุ้น CEC

2.1.

วัตถุประสงค์และทีม่ าของการทารายการ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อ
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้บริษัทเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC จำกผูถ้ ือหุน้ เดิม
จำนวนรวม 7,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC จำกผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ลำดับที่
3-10 ตำมตำรำงด้ำนล่ำง โดยมีมลู ค่ำซือ้ ขำยหุน้ รวมทัง้ สิน้ 23.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นรำคำซือ้ ขำยหุน้ ละ 3,300.00 บำท
ซึ่งภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว CEC จะมีฐำนะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทโดยรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ตำมรำยชื่อ
ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 มีดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล1
นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์1
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์2
นำยกนก ศรีกนก2
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์2
นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์2
นำยสุรพล ศรีวีระสกุล2
นำยพิชย สุวรรณสำยะ2
นำยปรีชำ เลำหเจริญยศ3
นำยวิทยำ เลำหเจริญยศ3
รวม

จานวนหุ้น
2,000
1,000
3,015
1,500
1,050
750
350
210
75
50
10,000

ร้อยละ
20.00
10.00
30.15
15.00
10.50
7.50
3.50
2.10
0.75
0.50
100.00

หมำยเหตุ: 1/ เป็ น ผู้ถือหุ้นที่ เป็ น ผูถ้ ือหุน้ ตั้งต้น ของ CEC และไม่ป ระสงค์จะขำยหุน้ ให้แก่บริษัท ในครั้งนี ้ ทั้งนี ้ นำยทวีศักดิ์ นิ มำพัน ธ์ เป็ น
น้องชำยของนำยเฉลิม ศักดิ์ นิมำพันธ์ และ นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล เป็ นหลำนชำยของนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ โดยนำย
เฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2/ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขำยหุน้ ให้แก่บริษัท และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย:
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 3 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 29.17 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 4 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 14.98 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 5 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 6 เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 4 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 8.49 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 7 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 3.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 8 เป็ นบุตรชำยของ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 2.19 ของ
ทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
3/ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขำยหุน้ ให้แก่บริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 9 และ 10 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 0.82 และ ร้อยละ 1.39 ของ
ทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ตำมลำดับ
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ทั้งนี ้ จำกตำรำงข้ำงต้น ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ลำดับที่ 3-8 เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท กำรเข้ำซือ้ หุน้ จำก
บุคคลดังกล่ำวจึงเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมูลค่ำหุน้ ของ CEC ที่บริษัท
จะซือ้ จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทข้ำงต้น มีมูลค่ำรวมเท่ำกับ 22.69 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคล
ดังกล่ำวข้ำงต้นรวมกัน เท่ำกับ ร้อยละ 68.75 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC
ซึ่งเมื่อคำนวณขนำดรำยกำรตำมมูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ำกับ 42.91 ล้ำน
บำท ตำมสัดส่วนของหุน้ ที่บริษัทจะซือ้ จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันข้ำงต้น ที่ ร้อยละ 68.75 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC
จะมีมลู ค่ำเท่ำกับ 29.50 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทตำมงบกำรเงินรวมที่สอบ
ทำนโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับ 374.43 ล้ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวมีขนำดเท่ำกับ
ร้อยละ 7.88 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำน
มำอันได้แก่กำรเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในโครงกำรเก็บขนและโครงกำรกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบำล
นครลำปำงตำมรำยละเอียดที่แจ้งไว้ขำ้ งต้น ซึ่งมีมลู ค่ำตำมสัญญำรวม เท่ำกับ 143.20 ล้ำนบำท (โครงกำรเก็บขนขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง จำนวน 112.15 ล้ำนบำท รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครลำปำง จำนวน 21.43 ล้ำนบำท รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม และประมำณกำรมูลค่ำงำนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ให้กับเทศบำลเขลำงค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบำลนครลำปำงที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงกำรกำจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง มูลค่ำ 9.62 ล้ำนบำท รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) และมีขนำดรำยกำรเท่ำกับ ร้อยละ 38.24 ทำให้
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีมลู ค่ำของรำยกำรรวมทัง้ สิน้ 172.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รวมเท่ำกับ
ร้อยละ 46.12 ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มีมลู ค่ำมำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้ำที่ตอ้ งขออนุมตั ิกำรเข้ำทำ
รำยกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท เปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ และขออนุมตั ิกำรเข้ำ
ทำรำยกำรต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจำกผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมหรือผูร้ บั มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 ที่จดั ขึน้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563
(โดยกรรมกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำทำรำยกำร จำนวน 4 ท่ำน ได้แก่ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำ
พันธ์ นำยสุรพล ศรีวีระสกุล และ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ อ อกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษั ท) จึง ได้มีมติให้เสนอต่อที่ป ระชุม วิ สำมัญ ผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 29 มกรำคม 2564 เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ กำรเข้ำทำรำยกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ถือ
เป็ นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำ
รำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง
กำรเปิ ดเผยข้อมูล และกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดย
รำยกำรดังกล่ำวมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 8.02 โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทที่สอบทำนโดยผูส้ อบ
บัญชีแล้ว และงบกำรเงินภำยในของ CEC ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ทั้งนี ้ บริษัทไม่มีรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ดังนัน้ รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์จึงมีขนำดของรำยกำรรวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 8.02 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ
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15.00 จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนยั สำคัญ บริษัทจึงสำมำรถเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์ และไม่ตอ้ งขออนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแต่อย่ำงใด
สำหรับวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำซือ้ หุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ เนื่องจำก CEC มีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย โดยมีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์กำรทำงำนในธุรกิจดังกล่ำวมำยำวนำนกว่ำ 15 ปี รวมไปถึงควำมพร้อม
ในด้ำนสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นที่ใช้ในกำรดำเนินงำน และบริษัทเห็นว่ำธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยน่ำจะช่วยให้ก่อให้เกิดรำยได้
อย่ำงสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนกำรลงทุนในระดับที่น่ำพอใจ บนควำมเสี่ยงที่บริษัทน่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ อัน
น่ำจะเพิ่มผลกำไรและสร้ำงกระแสเงินสดให้แก่บริษัท อันจะช่วยสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำว นอกจำกนี ้
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ยังช่วยลดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ระหว่ำงบริษัท และ CEC ที่
อำจเกิดขึน้ ในอนำคตได้อีกด้วย
อนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ที่เหลืออีก ร้อยละ 30.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ที่ไม่ได้จำหน่ำยหุน้ ให้แก่บริษัทในครัง้ นี ้ มี
จำนวน 2 รำย ได้แก่ นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล และ นำยทวีศักดิ์ นิมำพันธ์ โดยมีสัดส่วนกำรถื อหุน้ ใน CEC ร้อยละ
20.00 และ 10.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ตำมลำดับ โดย นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล เป็ นหลำนชำยของ นำย
เฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ และ นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์ เป็ นน้องชำยของนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ ซึ่งนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทตำมที่ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น ทัง้ นี ้ นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล และ นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตัง้ ต้นของ CEC โดยถือหุน้ ของ CEC ด้วยสัดส่วนคงที่มำตัง้ แต่ ปี 2557 จนถึงปั จจุบนั นอกจำกนี ้ นำยทวีศกั ดิ์
นิมำพันธ์ ยังเป็ นบุคลำกรหลัก (Key Person) ในกำรดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนของ CEC อีกด้วย
ทัง้ นี ้ นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์ นับเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท และไม่มีควำมประสงค์ท่จี ะขำยหุน้ ให้แก่บริษัทในครัง้ นี ้
2.2.

วัน เดือน ปี ทีจ่ ะทารายการ

ภำยหลังจำกที่ได้รบั อนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 29
มกรำคม 2564 แล้ว บริษั ท จะเข้ำ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ของ CEC จ ำนวน 7,000 หุ้น คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 70.00 ของหุ้น ที่
จำหน่ำยแล้วของ CEC โดยมีมลู ค่ำซือ้ ขำยหุน้ รวมทัง้ สิน้ 23.10 ล้ำนบำท โดยจะชำระเป็ นเงินสดทัง้ หมด ทัง้ นี ้ บริษัทจะทำ
รำยกำรแล้วเสร็จภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 หรือในวัน และ/หรือ เวลำตำมที่บริษัทและผูข้ ำยหุน้ ของ CEC จะได้ตก
ลงกัน
2.3.

ประเภทและขนาดของรายการ

กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์หรือบริกำร ตำมประกำศเรื่องรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเมื่อคำนวณขนำดรำยกำรโดยนำตำมมูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ณ สิน้ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ที่ 42.91
ล้ำนบำท มำคำนวณตำมสัดส่วนของหุน้ ของ CEC ที่บริษัทจะซือ้ จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันข้ำงต้น ที่สดั ส่วน ร้อยละ 68.75
ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC จะได้มลู ค่ำเท่ำกับ 29.50 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของ
บริษัทตำมงบกำรเงินรวมที่สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับ 374.43 ล้ำนบำท
รำยกำรดังกล่ำวจึงมีขนำดเท่ำกับร้อยละ 7.88 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับกำรว่ำจ้ำง
CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในโครงกำรเก็บขนและกำจัดมูลฝอยในจังหวัดลำปำงตำมรำยละเอียดที่แจ้งไว้ก่อนหน้ำนี ้ ซึ่งมีขนำด
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รำยกำรเท่ำกับร้อยละ 38.24 ทำให้รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีขนำดของรำยกำรรวมทัง้ สิน้ ประมำณ 172.70 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 46.12 ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มี มลู ค่ำมำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้ำที่ตอ้ งขออนุมตั ิกำรเข้ำ
ทำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท เปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ และขออนุมตั ิกำร
เข้ำทำรำยกำรต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น บริษัทจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจำกผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมหรือผูร้ บั มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมนำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นำยเฉลิม
ศักดิ์ นิมำพันธ์ นำยสุรพล ศรีวีระสกุล และนำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ กรรมกำร 4 ท่ำนที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท) จึง ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
ในวันที่ 29 มกรำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำว
สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษทั ณ สิน้ วันที่ 30 กันยำยน 25631
เกณฑ์สูงสุดทีใ่ ช้ในการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน:
มูลค่ำมำกกว่ำ
หรือ ขนำดรำยกำรมำกกว่ำ ร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตน
สุทธิของบริษัท
ดังนั้น เกณฑ์สูงสุดทีใ่ ช้ในการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ขนาดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC:
มูลค่ำของหุน้ สำมัญของ CEC ที่จะเข้ำซือ้ จำกบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัท
หรือ สัดส่วนของหุน้ ที่จะเข้ำซือ้ ที่ถือครองโดยบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัท
มูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ณ สิน้ วันที่ 30 กันยำยน 2563

=

374.43 ล้ำนบำท

=

=

20.00 ล้ำนบำท
ร้อยละ 3.00 x 374.43 ล้ำนบำท =
11.23 ล้ำนบำท
20.00 ล้านบาท

=

22.69 ล้ำนบำท

=
=

ร้อยละ 68.75
42.91 ล้ำนบำท
ร้อยละ 68.75 x 42.91 ล้ำนบำท =
29.50 ล้ำนบำท

=

ขนำดรำยกำรตำมมูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563

=

ดังนั้น ขนาดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ
CEC

=

โดยคิดเป็ น

=

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ

=

รวมขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา

=

29.50 ล้านบาท
29.50 = ร้อยละ 7.88
374.43
ร้อยละ 38.24
ร้อยละ 38.24 + ร้อยละ 7.88
= ร้อยละ 46.12

หมำยเหตุ: 1/ สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ คำนวณจำก สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หนีส้ ิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
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นอกจำกนี ้ กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่ มีนัยสำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำ
หรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยรำยกำรดังกล่ำวมีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับ ร้อยละ 8.02 โดยคำนวณจำกงบ
กำรเงินรวมของบริษัทที่สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว และงบกำรเงินภำยในของ CEC ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ทั้งนี ้
บริษัทไม่มีรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ดังนัน้ รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์จึงมีขนำดของรำยกำร
รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 8.02 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 15.00 จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนยั สำคัญ บริษัทจึงสำมำรถเข้ำ
ทำรำยกำรดังกล่ำวได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์ และไม่ตอ้ งขออนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรจำกที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษัทแต่อย่ำงใด
เกณฑ์รายการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์
1. มูลค่ำสินทรัพย์
2. กำไรสุทธิจำกกำร
ดำเนินงำน
3. มูลค่ำรวมของสิ่ง
ตอบแทน
4. มูลค่ำหุน้ ที่บริษัท
ออกเพื่อชำระค่ำ
สินทรัพย์

รายละเอียด
NTA1 ของบริษัทที่ทำรำยกำรตำมสัดส่วนที่ได้มำหรือจำหน่ำยไป
NTA1 ของบริษัทและบริษัทย่อย
กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ที่ทำรำยกำรตำมสัดส่วนที่ได้มำหรือจำหน่ำยไป
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย
มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รบั
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษทั ย่อย
มูลค่ำของหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนกำรได้สินทรัพย์
มูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ำยแล้วของบริษัท

การคานวณ
(ล้านบาท)

ขนาด
รายการ
(ร้อยละ)

42.91 x 70%
374.43

8.02

N/A

N/A

23.10
806.32

2.86

N/A

N/A

หมำยเหตุ: 1/ NTA = สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ คำนวณจำก สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หนีส้ ิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย

2.4.

เกณฑ์ทใี่ ช้กาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทจะเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC จำนวน 7,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของ
CEC จำกผูถ้ ือหุน้ เดิมจำนวน 8 รำย ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ที่เข้ำข่ำยเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จำนวน 6 รำย โดยมีมลู ค่ำ
ซือ้ ขำยหุน้ รวม 23.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นรำคำหุน้ ละ 3,300 บำท ทั้งนี ้ รำคำซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของ CEC เกิดจำกกำร
เจรจำต่อรองกันระหว่ำงผูซ้ ือ้ และผูข้ ำย
โดยกำรจ่ำยชำระเงินค่ำหุน้ ของ CEC จะแบ่งชำระเป็ น 4 งวด ดังนี ้
1) ชำระค่ำหุน้ งวดที่ 1 จำนวน 9.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40 ของมูลค่ำซือ้ ขำยหุน้ ทัง้ หมด ภำยใน 30
วันนับจำกวันที่กำรซือ้ ขำยหุน้ เสร็จสมบูรณ์
2) ชำระค่ำหุน้ งวดที่ 2 จำนวน 4.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่ำซือ้ ขำยหุน้ ทัง้ หมด ในวันที่ 30
ธันวำคม 2564
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3) ชำระค่ำหุน้ งวดที่ 3 จำนวน 4.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่ำซือ้ ขำยหุน้ ทัง้ หมด ในวันที่ 30
ธันวำคม 2565
4) ชำระค่ำหุ้นงวดที่ 4 (งวดสุดท้ำย) จำนวน 4.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่ำซื อ้ ขำยหุ้น
ทัง้ หมด ในวันที่ 30 ธันวำคม 2566
อนึ่ง ผูซ้ ือ้ และผูข้ ำยเข้ำใจและตกลงร่วมกันว่ำ ในกรณีท่ีผขู้ ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลักฐำนจนเป็ นที่พอใจของ
ผูซ้ ือ้ ได้ว่ำ CEC พ้นจำกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับภำระผูกพันอันอำจจะเกิดขึน้ จำกกำรกระทำของ CEC
เช่น เอกสำรที่ระบุกำรพ้นจำกควำมรับผิดชอบ และ/หรือ ภำระผูกพัน จำกกำรดำเนินกำรโครงกำรที่ออกโดยเจ้ำของ
โครงกำรที่ CEC ดำเนินกำรอยู่หรือดำเนินกำรเสร็จสิน้ ไปแล้ว ก่อนวันซือ้ ขำยเสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันครบกำหนดชำระค่ำหุน้
ในงวดที่ 2 – 4 จำนวนรวม 13.86 ล้ำนบำท และผูซ้ ือ้ ได้ตกลงด้วยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ให้ถือว่ำรำคำซือ้ ขำยหุน้ ที่เหลืออยู่
ถึงกำหนดชำระ และผูซ้ ือ้ ตกลงชำระรำคำซือ้ ขำยหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผขู้ ำยภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผซู้ ือ้ ได้ตกลงด้วย
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
2.5.

บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
ผูซ้ ือ้ :
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จำกัด (มหำชน)
ผูข้ ำย:
1) นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
จำนวนหุน้ ที่จะขำย:
3,015 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 30.15 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้ว
ของ CEC
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท: กรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้
ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 29.17 ของหุ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยแล้ว ของ
บริษัท ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2563
2) นำยกนก ศรีกนก
จำนวนหุน้ ที่จะขำย:
1,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้ว
ของ CEC
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท: ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท โดยถื อหุ้นในสัดส่วนร้อ ยละ
14.98 ของหุ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยแล้ว ของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 9
ธันวำคม 2563
3) นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
จำนวนหุน้ ที่จะขำย:
1,050 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.50 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้ว
ของ CEC
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท: กรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของบริษัท
ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2563
4) นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
จำนวนหุน้ ที่จะขำย:
750 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 7.50 ของหุ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยแล้ว
ของ CEC
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ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท: คู่สมรสของนำยธี รพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ซึ่งเป็ น กรรมกำร
บริษัทและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษั ท โดยถื อ หุ้น ในสั ด ส่ ว นร้อ ยละ 8.49 ของหุ้น ที่
จำหน่ำยแล้วของบริษัท ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2563
5) นำยสุรพล ศรีวีระสกุล
จำนวนหุน้ ที่จะขำย:
350 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3.50 ของหุ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยแล้ว
ของ CEC
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท: กรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 3.50 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของบริษัท
ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2563
6) นำยพิชย สุวรรณสำยะ
จำนวนหุน้ ที่จะขำย:
210 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2.10 ของหุ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยแล้ว
ของ CEC
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท: บุต รของนำยพัฒ นำ สุว รรณสำยะ ซึ่ง เป็ น กรรมกำร
บริษัท และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 2.19 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้วของบริษัท ณ วันที่ 9
ธันวำคม 2563
2.6.

คู่สัญญาและเงือ่ นไขสาคัญของสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง
สัญญำซือ้ ขำยหุน้ ระหว่ำงผูข้ ำยหุน้ CEC และบริษัท
ผูซ้ ือ้ :
ผูข้ ำย:

วันที่ของสัญญำ:
หุน้ ที่จะทำกำรซือ้ ขำย:

รำคำซือ้ ขำยหุน้ :

บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จำกัด (มหำชน)
1. นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
2. นำยกนก ศรีกนก
3. นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
4. นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
5. นำยสุรพล ศรีวีระสกุล
6. นำยพิชย สุวรรณสำยะ
7. นำยปรีชำ เลำหเจริญยศ
8. นำยวิทยำ เลำหเจริญยศ
30 พฤศจิกำยน 2563
หุ้น สำมัญ จ ำนวน 7,000 หุ้น ของ บริษั ท ซี อ ำร์ซี เอ็ น ไวรอนเมนทอล เคียว
จำกัด (“CEC”) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่จำหน่ำยแล้วทั้งหมด
ของ CEC โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท
รำคำหุน้ ละ 3,300 บำท คิดเป็ นรำคำซือ้ หุน้ ที่ขำยทัง้ หมด 23,100,000 บำท
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กำรชำระรำคำซือ้ ขำย:

เงื่อนไขบังคับก่อน:

คำรับรองของผูข้ ำย:

ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่กำรซือ้ ขำยเสร็จสมบูรณ์ ผูซ้ ือ้ ตกลงชำระรำคำซือ้ หุน้
ตำมสั ญ ญำงวดแรกให้แ ก่ ผู้ข ำยรวมเป็ น จ ำนวนทั้ ง สิ ้น 9,240,000 โดย
แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ำยผูข้ ำย
ส่วนรำคำซือ้ ขำยหุน้ ที่เหลือ จำนวนรวม 13,860,000 บำท จะแบ่งชำระเป็ น 3
งวด โดยแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ำยผูข้ ำย ตำมรำยละเอียดดังนี ้
- ช ำระรำคำซื ้อ ขำยหุ้ น งวดที่ 2 จ ำนวน 4,620,000 บำท ในวั น ที่ 30
ธันวำคม 2564
- ช ำระรำคำซื ้อ ขำยหุ้ น งวดที่ 3 จ ำนวน 4,620,000 บำท ในวั น ที่ 30
ธันวำคม 2565
- ช ำระรำคำซื ้อ ขำยหุ้ น งวดที่ 4 จ ำนวน 4,620,000 บำท ในวั น ที่ 30
ธันวำคม 2566
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผขู้ ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลักฐำนจนเป็ นที่พอใจของผูซ้ ือ้ ได้
ว่ำ CEC พ้นจำกหน้ำที่และควำมรับผิดใดๆ เกี่ ยวกับภำระผูกพันอันอำจจะ
เกิ ด ขึ น้ จำกกำรกระทำของ CEC ก่ อ นวัน ซื อ้ ขำยเสร็จสมบูร ณ์ ก่ อ นวัน ครบ
กำหนดชำระค่ำซือ้ ขำยหุน้ ในงวดที่ 2 – 4 และผูซ้ ือ้ ได้ตกลงด้วยเป็ นลำยลักษณ์
อักษร ให้ถือว่ำรำคำซือ้ ขำยหุน้ ที่เหลืออยู่ถึงกำหนดชำระ และผูซ้ ือ้ ตกลงชำระ
รำคำซือ้ ขำยหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผขู้ ำยภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผซู้ ือ้ ได้ตก
ลงด้วยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ผู้ซื ้อ ได้รับ อนุ มัติ จ ำกที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และ/หรื อ หน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ลที่
เกี่ยวข้องใด ๆ ให้ผซู้ ือ้ ซือ้ และรับโอนหุน้ ตำมสัญญำนีจ้ ำกผูข้ ำย และดำเนินกำร
อื่นใดเพื่อปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของผูซ้ ือ้ ตำมสัญญำ
- ผูข้ ำยมีสิทธิและอำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรเข้ำทำสัญญำ รวมถึง
กำรขำยและโอนหุน้ ตำมสัญญำให้ผูซ้ ือ้
- ผูข้ ำยเป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในหุน้ ตำมสัญญำซึ่งปลอดจำกภำระผูกพัน
ข้อจำกัด และข้อเรียกร้องใดๆ
- หุน้ ตำมสัญญำจะเป็ นหุน้ สำมัญของ CEC ซึ่งถือโดยผูข้ ำยและได้มีกำร
ชำระค่ำหุน้ แล้วครบถ้วน
- ผูข้ ำยมิได้ตกเป็ นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
- สัญญำลงลำยมือชื่อโดยบุ คคลผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนในนำมผูข้ ำย
และมีผลใช้บงั คับต่อผูข้ ำยตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำทุกประกำร
- CEC ได้มี ก ำรจัด ท ำและบัน ทึ ก รำยกำรทำงบัญ ชี พร้อ มยื่ น งบดุลโดย
ถูกต้องตลอดมำ และไม่มีกำรค้ำงชำระภำษี
- รำยกำรทรัพย์สินและหนีส้ ินของ CEC เป็ นไปตำมที่แสดงในงบดุลซึ่งได้รบั
กำรตรวจสอบโดยสำนักงำนบัญชีท่ีเชื่อถือได้ และเป็ นรำยกำรที่ถกู ต้อง
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-

ผูข้ ำยรับรองด้วยว่ำ ภำยหลังจำกวันที่กำรซือ้ ขำยเสร็จสมบูรณ์ ผูข้ ำยตก
ลงให้ควำมร่วมมือแก่ผซู้ ือ้ ทุกประกำรที่จำเป็ นในกำรดำเนินกำรให้บริษัทฯ
จดทะเบียนเพิ่มเติมกรรมกำรของบริษัทฯ ตำมจำนวนและรำยชื่ อที่ผซู้ ือ้
ก ำหนดแต่ ไม่ เ กิ น 3 (สำม) คน ต่ อ กรมพัฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์
คำรับรองของผูซ้ ือ้ :
- ผู้ซื อ้ เป็ น บริษั ท มหำชนจ ำกัดที่ จัด ตั้งและยัง มีสภำพเป็ น นิ ติบุค คลโดย
สมบูรณ์ภำยใต้กฎหมำยไทยซึ่งมีสิทธิและอำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย
ในกำรเข้ำทำสัญญำ รวมถึงกำรดำเนินกำรซือ้ และรับโอนหุน้ ตำมสัญญำ
จำกผูข้ ำย
- ผูซ้ ือ้ ไม่ได้อยู่ในสถำนะเป็ นบุคคลล้มละลำยหรือมีหนีส้ ินล้นพ้นตัว
- สัญญำลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนในนำมผูซ้ ือ้ และ
มีผลใช้บงั คับต่อผูซ้ ือ้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำทุกประกำร
- หำก CEC ได้รับ ผลประโยชน์ต อบแทนใดๆ และ/หรื อ เงิ น คื น ทุน จำก
กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่รมิ ดอย-ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจกำร
ร่วมค้ำ CRD-CEC”) ให้ถือเสมือนว่ำผลตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุน
ดังกล่ำวเป็ นของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ทั้งจำนวน แต่ไม่รวมถึงเงิน
ลงทุนที่ CEC ได้จ่ำยไปเพื่อกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC จำนวน
1.90 ล้ำนบำท
ข้อ ตกลงละเว้น กระท ำ ภำยหลัง จำกวัน ที่ ท ำสัญ ญำจนถึ ง วัน ที่ ก ำรซื ้อ ขำยเสร็จ สมบูร ณ์ ผู้ข ำยจะ
กำรของผู้ข ำยก่ อ นกำร ดำเนินกำรให้ CEC ละเว้นกระทำกำรดังต่อไปนี ้
ซือ้ ขำยเสร็จสมบูรณ์:
- ก่อให้เกิด หรือตกลงที่จะก่อให้เกิดภำระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินของ
CEC เว้นแต่เป็ นกำรดำเนินกำรตำมกำรค้ำปกติ
- จำหน่ำย จ่ำย โอน หรือกระทำกำรอื่นใดอันจะทำให้ทรัพย์สินของ CEC
หรื อ มู ล ค่ ำ ของทรัพ ย์สิ น ของ CEC ลดน้อ ยหรื อ ด้อ ยค่ ำ ลงไปอย่ ำ งมี
นัยสำคัญเกินกว่ำกำรสึกหรอหรือเสื่อมสภำพตำมปกติของทรัพย์สินนัน้ ๆ
เว้นแต่กำรดำเนินกำรตำมกำรค้ำปกติของ CEC
- ซือ้ สังหำริมทรัพย์ และ/หรืออสังหำริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไขกำรเช่ำซือ้ และ/
หรือกำรซือ้ ขำยเงินผ่อนระยะยำว
- เปลี่ ย นแปลง ปรับ เงิ น เดือ นหรื อค่ ำตอบแทน (แล้ว แต่ กรณี ) และ/หรื อ
ประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนของ CEC รวมถึงกำร
ว่ำจ้ำงพนักงำนอำวุโสใหม่
- เพิ่มหรือลดทุนจดทะเบีย นของ CEC รวมถึงจ่ำยเงินหรือประโยชน์ใดๆ
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ของ CEC เว้น แต่ เ ป็ น กำรจ่ ำยเงิ น ปั น ผลของ CEC ซึ่ง ได้
กระทำขึน้ ก่อนและเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรของ CEC ก่อนวันที่ 1
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ข้อตกลงชดใช้และ
รับผิดชอบ:

กำรบอกเลิกสัญญำ:

กำรโอนสิทธิ:

มกรำคม 2564 ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ ตำมเงื่อนไขกำรสำรองเงินทุนที่
กฎหมำยกำหนด
- เข้ำทำสัญญำ และ/หรือ ข้อตกลงใดอันเป็ นสำระสำคัญ เว้นแต่เป็ นกำร
ดำเนินกำรตำมกำรค้ำปกติ
- จำหน่ำย จ่ำย โอน จำนำ ให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ หรือสร้ำงภำระผูกพันใดๆ
เหนือหุน้ ตำมสัญญำ
นับ แต่ วัน ที่ สัญ ญำมี ผ ลผู ก พัน รวมทั้ง ภำยหลัง จำกวัน ที่ ก ำรซื ้อ ขำยเสร็ จ
สมบูรณ์ ผูข้ ำยตกลงปกป้องมิให้ผซู้ ือ้ และ/หรือ CEC ต้องเสียหำยหรือมีควำม
รับผิดไม่ว่ำในประกำรใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงควำมรับผิดที่เกิดจำกกำร
ผิ ด สั ญ ญำ กำรเรี ย กร้อ ง ข้อ เรี ย กร้อ ง กำรเรี ย กคื น เงิ น กำรขอให้ช ดใช้
ค่ำเสียหำย ภำระภำษีอำกร และ/หรือ เหตุอื่นใดทุกประกำร อันเกิดขึน้ หรือเป็ น
ผลมำจำกกำรดำเนินกำรของ CEC ก่อนวันที่สญ
ั ญำมีผลผูกพัน (ไม่ว่ำควำมรับ
ผิดในเหตุดงั กล่ำวข้ำงต้นจะเกิดขึน้ ก่อนหรือหลังสัญญำมีผลผูกพันก็ตำม) ทัง้ นี ้
หำกผูซ้ ือ้ และ/หรือ CEC ต้องมีควำมเสียหำยหรือควำมรับผิดอย่ำงใดๆ ตำม
เหตุท่ี ก ล่ ำ วข้ำ งต้น ผู้ข ำยตกลงชดใช้ใ ห้แ ก่ ผู้ซื อ้ และ/หรื อ CEC อย่ ำ งเต็ ม
จ ำนวนทุก ประกำรภำยใน 30 วัน นับ จำกวัน ที่ ได้รับ ค ำบอกกล่ ำ วเป็ น ลำย
ลักษณ์อกั ษรจำกผูซ้ ือ้
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญำฉบับนีโ้ ดยกำรบอกกล่ำวเป็ นหนังสือ
ไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง หำกเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
- คู่ สัญ ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ผิ ด สัญ ญำ และ/หรื อ ค ำรับ รองในข้อ ที่ เ ป็ น
สำระสำคัญ และคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยได้บอกกล่ำวให้แก้ไขแล้วไม่ดำเนินกำร
แก้ไ ขให้แ ล้ว เสร็ จ ภำยใน 15 วัน นับ จำกวัน ที่ ไ ด้รับ ค ำบอกกล่ ำ วเป็ น
หนังสือ โดยไม่มีเหตุอันสมควรใด ๆ โดยคู่สัญญำฝ่ ำยที่มิได้ผิดสัญญำ
อำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำดังกล่ำวได้ตำมที่คู่สัญญำฝ่ ำยที่มิได้ผิด
สัญญำเห็นสมควร ทั้งนี ้ ย่อมไม่เสื่อมสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่ำเสียหำย และ/
หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดอันจะพึงเรียกได้จำกกำรผิดสัญญำ
- คู่ สั ญ ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ตกเป็ นผู้ล ้ม ละลำย ถู ก ค ำสั่ ง พิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์
เด็ดขำด ถูกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำร หรือยินยอมให้ผอู้ ื่นเข้ำจัดกำรทรัพย์สิน
ของคู่สญ
ั ญำทัง้ หมด หรือดำเนินกำรชำระบัญชี หรือเลิกบริษัท
ผู้ซือ้ มีสิทธิ โอนสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำฉบับนีใ้ ห้แก่บุคคลอื่นใด โดยแจ้ง
ควำมประสงค์ดงั กล่ำว พร้อมเอกสำรและรำยละเอียดของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่จะรับโอนให้แก่ผูข้ ำยเป็ นกำรล่วงหน้ำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนวันซือ้
ขำยเสร็จสมบูรณ์
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2.7. สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทจี่ ะได้มา
2.7.1. รายละเอียดสินทรัพย์
สินทรัพย์ท่ีบริษัทจะได้มำในครัง้ นีไ้ ด้แก่หุน้ สำมัญของบริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
โดยปั จจุบนั CEC มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บำทซึ่งออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้วทัง้ จำนวน โดยแบ่งเป็ น
หุน้ สำมัญจำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท โดยดำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่ง ณ ปั จจุบนั
CEC มีสญ
ั ญำในกำรดำเนินโครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอย จำนวน 2 สัญญำ ได้แก่ 1) สัญญำจ้ำงเหมำโครงกำรเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง และ 2) โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง โดยทั้ง 2 สัญญำจะ
สิน้ สุดระยะเวลำของสัญญำใน วันที่ 30 กันยำยน 2567 สำหรับโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง
CEC จะดำเนินกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนจำกครัวเรือนต่ำงๆ ในเขตเทศบำลนครลำปำงโดยรถขนขยะ และนำไปทิง้ ยัง
บ่อขยะในพืน้ ที่ท่ที ำงเทศบำลนครลำปำงจัดเตรียมไว้ และสำหรับโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำงนั้น
CEC จะดำเนินกำรกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปที่ได้เก็บขนมำจำกครัวเรือนต่ำงๆ โดยกำรฝั งกลบขยะมูลฝอย (Landfill) ตำม
หลักวิชำกำร ในบ่อขยะซึ่งอยู่ในพืน้ ที่ท่ที ำงเทศบำลนครลำปำงจัดเตรียมไว้ และสำหรับขยะติดเชือ้ จะดำเนินกำรกำจัดโดย
กำรเผำในเตำเผำที่เทศบำลนครลำปำงจัดเตรียมไว้ให้
ทัง้ นี ้ CEC จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอย โดยมีบริษัทถือ
หุ้นคิดเป็ นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ต่อมำเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2557 บริษัทและ CEC ได้จัดตั้งกิจกำรร่วมค้ำ
เชียงใหม่ริมดอย-ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC
ลงทุนร้อยละ 95 เพื่อเข้ำประมูลและให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ 4 แขวง ได้แก่ แขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค์ แขวง
กำวิละ และแขวงศรีวิชยั จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นี ้ เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จึงได้มีกำรแยกหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยออกจำกบริษัทให้ชดั เจน และเพื่อให้บริษัทสำมำรถมุ่งเน้นและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรส่วนงำน
รับเหมำก่อสร้ำงซึ่งเป็ นธุรกิจหลักได้อย่ำงเต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรนำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ ของบริษัท จึงมีมติอนุมัติขำยเงินลงทุนใน CEC ทั้ง
จำนวนให้กับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ เวลำนั้นตำมสัดส่วน โดยบริษัทได้ขำยหุน้ ของ CEC ที่ถือครองอยู่ออกในปี 2558 ที่
รำคำหุน้ ละ 70.00 บำทต่อหุน้ ตำมมูลค่ำที่ชำระแล้วของหุน้ ของ CEC ณ เวลำดังกล่ำว นอกจำกนี ้ เมื่อวันที่ 20 เมษำยน
2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติว่ำจะไม่ทำธุรกิจให้บริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกต่อไป ยกเว้นโครงกำรที่ยงั ผู กพันอยู่ใน
ปั จจุบนั กล่ำวคือ เมื่อครบสัญญำดังกล่ำว บริษัทจะไม่มีรำยได้จำกธุรกิจประเภทนี ้อีกต่อไป ดังนัน้ ในวันที่ 10 สิงหำคม
2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติอนุมตั ิในหลักกำรที่จะจำหน่ำยทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้บริกำรเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยที่ไม่ใช้งำนทัง้ หมดให้แก่ CEC
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยยังเป็ นธุรกิจที่น่ำสนใจและสำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงสม่ำเสมอ
รวมถึงมีผลตอบแทนกำรลงทุนในระดับที่น่ำสนใจบนควำมเสี่ยงที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2562
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้บริษัทกลับมำทำธุรกิจให้บริกำร
เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เพื่อขยำยฐำนรำยได้ของบริษทั และลดควำมเสี่ยงจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง และในวันที่ 12 มิถนุ ำยน
2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ ภำยหลังจำกที่ได้รบั อนุมตั ิกำรแก้ไขนโยบำย
กำรทำธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยแล้ว บริษัทจึงได้เข้ำร่วมประมูลงำนเก็บขนขยะมูลฝอยของสำนักงำนเทศบำลนครลำปำง
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และได้รบั กำรคัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นผูด้ ำเนินโครงกำรเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง เป็ น
ระยะเวลำ 57 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2567 และต่อมำในเดื อนเมษำยน ปี 2563
บริษัทได้รบั กำรคัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นผูด้ ำเนินโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง เป็ น
ระยะเวลำ 53 เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2567 โดยบริษัทได้ทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้
เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรโครงกำรทัง้ 2 โครงกำรข้ำงต้น
2.7.2. โครงสร้างกลุ่มบริษัทของ CEC
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย
จำกัด (มหำชน)

บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จากัด
95.00%

5.00%

กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ หลังกำรเข้ำทำรำยกำร
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย
จำกัด (มหำชน)
70.00%

บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จากัด
95.00%

5.00%

กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC
กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC จัดตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบกิจกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยปฏิกูลต่ำงๆ และทำลำยกำจัดขยะ
ปฏิกูล ปั จจุบนั ให้บริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่สำนักงำนเทศบำลนครเชียงใหม่ ครอบคลุมพืน้ ที่แขวงนครพิงค์ แขวงศรี
วิชยั แขวงเม็งรำย และแขวงกำวิละ โดยสัญญำสิน้ สุดในวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 แต่เทศบำลนครเชียงใหม่ได้ทำกำรขยำย
ระยะเวลำสัญญำออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
2.7.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ CEC
CEC ประกอบธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน โดยปั จจุบนั CEC ได้รบั สัญญำจ้ำงจำกบริษัทให้ดำเนินกำรเก็บขน
และกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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ลักษณะงาน
งำนเก็บขนขยะมูลฝอย
งำนกำจัดขยะมูลฝอย

พืน้ ทีใ่ ห้บริการ
เขตเทศบำลนครลำปำง
ขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบำลนครลำปำง และ
ขยะจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์นคร

ระยะเวลาว่าจ้าง
1 ม.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2567
1 พ.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2567

ภาพแสดงพืน้ ทีเ่ ก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปาง
ขัน้ ตอนในกำรดำเนินงำนเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน สำมำรถสรุปเป็ นแผนภำพได้พอสังเขป ดังนี ้
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สำหรับขัน้ ตอนในกำรดำเนินงำนกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน สำมำรถสรุปเป็ นแผนภำพได้พอสังเขป ดังนี ้

หมำยเหตุ: 1/ งำนอื่นๆ ประกอบด้วย คัดแยก/รวบรวม/จัดเก็บขยะพิษ งำนพ่นสำรเคมีกำจัดแมลง งำนคลุมขยะมูลฝอยด้วยผ้ำเต็นท์ งำนพ่น
นำ้ หมักชีวภำพ งำนปรับปรุงภูมิทศั น์โดยรอบบ่อขยะ งำนสูบนำ้ ชะขยะไปยังบ่อบำบัด งำนบำบัดนำ้ เสียจำกบ่อขยะ ฯลฯ

2.7.4. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ภำพจำกรำยงำนสถำนกำรณ์สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ที่จดั ทำขึน้ โดยส่วน
ขยะมูลฝอยชุมชน กองจัด กำรกำกของเสี ยและสำรอัน ตรำย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่ำอัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยนัน้ มีอตั รำเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีอตั รำ
กำรเกิดขยะมูลฝอยชุมชน เท่ำกับ 1.18 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำที่ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยมี
สำเหตุมำจำกกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง ปริมำณกำรบริโภคที่เพิ่มขึน้ กำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจำกสังคมเกษตรกรรมมำสู่
สังคมเมือง รวมไปถึงควำมสะดวกสบำยในกำรจับจ่ำยใช้สอยผ่ำนระบบออนไลน์
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ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจำรณำถึงปริมำณขยะมูลฝอยรวมของประเทศไทยพบว่ำ ในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมำณขยะมูลฝอย
ชุมชน จำนวน 28.71 ล้ำนตัน ซึ่งเพิ่มขึน้ จำกในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 2.79 แม้ว่ำขยะมูลฝอยชุมชนจำนวนดังกล่ำวจะมี
สัดส่วนกำรกำจัดอย่ำงถูกต้องและนำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ในสัดส่วนที่สงู แต่ยงั คงเหลือปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่
ยังคงถูกกำจัดไม่ถกู ต้องอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 22.22 ของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึน้ ในปี 2562

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนนัน้ ในปี 2562 กรมควบคุมมลพิษได้ทำกำรสำรวจพบว่ำมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินกำรเก็บขนขยะมูลฝอย ทัง้ ที่มีรถเป็ นของตนเอง หรือ ว่ำจ้ำงเอกชนเป็ นผูด้ ำเนินกำร หรือ มอบหมำย
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ำงเคียงเป็ นผูด้ ำเนินกำรเก็บขนให้ มีจำนวนทัง้ สิน้ 4,987 แห่ง หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
64 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ ประเทศ โดยส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 36 นัน้ ไม่มีกำรเก็บขนขยะมูลฝอย โดย
จะให้ประชำชนในพืน้ ที่ดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในครัวเรือนเอง
ณ สิ น้ ปี 2562 ประเทศไทยมี สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถำนี ขนถ่ำยขยะมูลฝอยชุม ชนที่ยังเปิ ด
ดำเนินกำรอยู่ รวม 2,691 แห่ง แบ่งเป็ นสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย 2,666 แห่ง และสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน
25 แห่ง โดยสัดส่วนของสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยชุมชนของภำครัฐ หรื อ องค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสดั ส่วนสูงถึง ร้อยละ 86 ของจำนวนสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอย
ชุมชนทัง้ หมดที่ยงั เปิ ดดำเนินกำรอยู่ อย่ำงไรก็ตำม สถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนข้ำงต้นที่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำง
ถูกต้องมีเพียง 409 แห่ง หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 15.34 ของสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนทัง้ หมดเท่ำนัน้
จำกข้อมูลข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำประเทศไทยยังมีขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถกู ดำเนินกำรจัดเก็บอยู่อีกเป็ นจำนวนมำก
รวมถึงขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกกำจัดอย่ำงไม่ถูกต้องและสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ยังดำเนินกำรไม่ถูกต้องยังมี
ปริมำณที่สูงอยู่ ทำให้ภำครัฐ โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีกำรจัดทำแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ขึน้ เพื่อเป็ นกรอบและทิศทำงกำรดำเนินกำร
แก้ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของประเทศ บูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน และประชำชน รวมทัง้ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำมำรถจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภำพปั ญหำและกำรดำเนินกำรจัดกำรได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ กรมควบคุม
มลพิษยังได้มีกำรจัดทำตัวชีว้ ดั (KPI) ของปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รบั กำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง และมีกำรตัง้ เป้ำหมำย
และตรวจติดตำมตัวชีว้ ดั ดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอเป็ นรำยจังหวัด ซึ่งเป็ นกำรผลักดันให้หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
จังหวัดดำเนินกำรบริหำรจัดกำรกับขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึน้ อย่ำงจริงจังมำกยิ่งขึน้
นอกจำกนี ้ กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนผ่ำน
แผนปฏิบตั ิกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” เพื่อมุ่งเน้นกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนให้ครอบคลุมทัง้ ต้นทำง
กลำงทำง และปลำยทำง และส่งเสริมให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ มุง้ เน้นกำรลดใช้ ถงุ พลำสติกและโฟม และส่งเสริมให้ใช้
งำนผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน โดยดำเนินกำรต่อเนื่องมำตัง้ แต่ ปี 2561 ทั่วประเทศไทย
จำกข้อ เท็ จ จริง ที่ ก ล่ ำ วมำข้ำ งต้น จึ ง เปิ ด โอกำสให้มี ธุ ร กิ จ รับ จ้ำ งบริห ำรจัด กำรกับ ขยะมูล ฝอยชุม ชนโดย
ภำคเอกชนผ่ำนกำรว่ำจ้ำงจำกหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องมำกยิ่งขึน้ เพื่อให้ดำเนินกำรบริหำรและจัดกำรกับขยะมูลฝอย
ชุมชนให้ถกู ต้องตำมหลักวิชำกำรและมีประสิทธิภำพ โดยในปั จจุบนั มีกำรเปิ ดประมูลกำรว่ำจ้ำงเอกชนเพื่อให้ดำเนินกำร
บริหำรและจัดกำรกับขยะมูลฝอยชุมชนโดยหน่วยงำนของภำครัฐ เช่น องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพืน้ ที่ อย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้เ อกชนที่ มี ค วำมรู ้ ควำมช ำนำญ และพร้อ มด้ว ยบุค ลำกรและเครื่ อ งมือ เครื่ อ งจัก รที่ จ ำเป็ น เข้ำ มำ
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรกับขยะมูลฝอยชุมชนในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้ถกู ต้องตำมหลักวิชำกำร ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริกำรเอกชนที่
มีควำมชำนำญในธุรกิจดังกล่ำวอยู่ยงั มีจำนวนไม่มำก จึงทำให้ยงั ไม่มีกำรแข่งขันที่รุนแรง
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2.7.5. โครงสร้างรายได้ของ CEC
เงินปันผลรับ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร
รำยได้อื่น
รวม

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
23.75
94.48
1.24
4.92
0.15
0.60
25.14 100.00

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
18.53 70.28
7.18 27.23
0.66
2.49
26.36 100.00

ปี 2562
งวด 9 เดือน 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
29.93 66.25
25.65
52.38
14.47 32.04
23.03
47.03
0.78
1.72
0.29
0.59
45.17 100.00
48.97 100.00

2.7.6. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ CEC
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ก่อนการเข้าทารายการ
จานวนหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล1
นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์1
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์2
นำยกนก ศรีกนก2
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์2
นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์2
นำยสุรพล ศรีวีระสกุล2
นำยพิชย สุวรรณสำยะ2
นำยปรีชำ เลำหเจริญยศ3
นำยวิทยำ เลำหเจริญยศ3
รวม

2,000
1,000
3,015
1,500
1,050
750
350
210
75
50
10,000

ร้อยละ
20.00
10.00
30.15
15.00
10.50
7.50
3.50
2.10
0.75
0.50
100.00

ภายหลังการเข้าทารายการ
จานวนหุ้น

ร้อยละ

7,000
2,000
1,000

70.00
20.00
10.00

10,000

100.00

หมำยเหตุ: 1/ เป็ น ผู้ถือหุ้น ที่ เป็ น ผูถ้ ือหุน้ ตั้งต้น ของ CEC และไม่ป ระสงค์จะขำยหุ้น ให้แก่บริษัท ในครั้ง นี ้ โดย นำยทวี ศักดิ์ นิมำพัน ธ์ เป็ น
น้องชำยของนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ และ นำยกำนต์ อภิญญำวัชรกุล เป็ นหลำนชำยของนำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ ซึ่งนำยเฉลิม
ศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2/ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย:
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 4 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 29.17 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 5 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 14.98 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 6 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 7 เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 4 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 8.49 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 8 เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 3.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 9 เป็ นบุตรชำยของ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ซึ่งเป็ นกรรมกำรของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 2.19 ของ
ทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
3/ ผูถ้ ือหุน้ ลำดับที่ 10 และ 11 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 0.82 และ ร้อยละ 1.39 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท
ตำมลำดับ
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2.7.7. คณะกรรมการบริษัทของ CEC
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ CEC ณ วันที่ 21 สิงหำคม 2563 มีจำนวน 2 ท่ำน แสดงได้ดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
1. นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
กรรมกำร
2. นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์
กรรมกำร
โดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมได้แก่ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และ นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตรำบริษัท และมี นำยทวีศกั ดิ์ นิมำพันธ์ เป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร บริษัทจะ
แต่งตัง้ กรรมกำรที่เป็ นตัวแทนจำกบริษัท จำนวนไม่เกิน 3 ท่ำน เป็ นกรรมกำรเพิ่มเติมใน CEC
2.7.8. สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
2.7.8.1. งบการเงิน
ตำรำงแสดงรำยกำรงบแสดงฐำนะกำรเงินของ CEC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 – ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน-ที่ดิน
อุปกรณ์และยำนพำหนะ
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์ระยะยำว
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
0.41
1.09
1.51

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

2.27
6.02
8.30

2.53
2.28
4.80

17.11
15.40
32.51

1.90 10.47
14.75 81.22
0.00
0.02
16.65 91.70
18.16 100.00

1.90
7.97
0.11
9.97
14.78

12.86
53.92
0.71
67.49
100.00

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
2.46
2.33
7.00
11.79

5.72
5.41
16.29
27.43

1.90
4.42
23.27 54.14
5.59 13.01
0.43
1.00
31.19 72.57
42.98 100.00

ไตรมาส 3 ปี 2563
(งบการเงินภายใน)
ล้านบาท ร้อยละ
6.03
5.45
7.00
18.48

12.36
11.18
14.35
37.89

1.90
3.90
23.27 47.70
4.80
9.85
0.32
0.66
30.29 62.11
48.78 100.00

0.91
10.31

5.01
56.79

0.71
2.35

4.78
15.88

1.41
-

3.27
-

5.16
-

10.57
-

11.22

61.80

3.05

20.66

1.41

3.27%

0.13
5.28

0.26
10.83

3.44
3.44

18.93
18.93

0.10
0.10

0.66
0.66

0.20
0.20

0.46
0.46

0.59
0.59

1.21
1.21
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งบแสดงฐานะการเงิน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
กำไร (ขำดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว – สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
14.66 80.72
1.00
0.70

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
3.15 21.32

3.86

1.00
0.70

4.74

0.10
0.55
2.70 14.87
3.50 19.27
18.16 100.00

0.10
10.83
11.63
14.78

0.68
73.27
78.68
100.00

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
1.60
3.73
1.00
0.70

1.63

0.10
0.23
40.57 94.41
41.37 96.27
42.98 100.00

ไตรมาส 3 ปี 2563
(งบการเงินภายใน)
ล้านบาท ร้อยละ
5.87 12.03
1.00
0.70

1.44

0.10
0.21
42.11 86.33
42.91 87.97
48.78 100.00

ตำรำงแสดงรำยกำรงบแสดงฐำนะกำรเงินของ กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 – ณ วันที่
30 กันยำยน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินประกัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
7.55
13.31
20.85

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

10.43
18.38
28.81

13.51
13.42
26.93

20.35
20.21
40.56

49.12 67.87
2.40
3.32
51.52 71.19
72.37 100.00

38.63
0.80
0.04
39.47
66.40

58.17
1.20
0.06
59.44
100.00

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
9.77
12.85
22.62

19.25
25.32
44.57

28.09 55.35
0.04
0.08
28.13 55.43
50.74 100.00

ไตรมาส 3 ปี 2563
(งบการเงินภายใน)
ล้านบาท ร้อยละ
4.10
7.79
11.89

12.13
23.07
35.20

21.85 64.68
0.04
0.12
21.89 64.80
33.78 100.00

4.86
1.76

6.71
2.43

4.35
1.76

6.55
2.65

5.42
0.16

10.67
0.32

4.49
-

13.28
-

13.76

19.01

14.50

21.83

8.33

16.42

-

-

2.19
22.57

3.03
31.19

2.56
23.17

3.85
34.89

2.68
16.59

5.28
32.70

1.59
6.08

4.71
17.99

1.65
22.83
1.90

2.28
31.54
2.62

0.03
8.33
2.84

0.04
12.55
4.28

3.71

7.32

4.04

11.95
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งบแสดงฐานะการเงิน

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนจำก บจ. ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว (“CEC”)
เงินลงทุนจำก บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
(“CRD”)
กำไรสะสมยังไม่ได้แบ่ง
ส่วนของผู้ร่วมค้า
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ร่วมค้า

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
26.38 36.45
48.95 67.63

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
11.20 16.87
34.37 51.76

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
3.71
7.32
20.30 40.01

ไตรมาส 3 ปี 2563
(งบการเงินภายใน)
ล้านบาท ร้อยละ
20.20 59.81
24.24 71.76
30.32 89.74

1.90

2.63

1.90

2.86

1.90

3.74

1.90

5.62

0.10

0.14

0.10

0.15

0.10

0.20

0.10

0.30

21.42 29.60
23.42 32.36
72.37 100.00

30.03
32.03
66.40

45.22
48.23
100.00

28.44 56.05
30.44 59.99
50.74 100.00

1.46
4.33
3.46 10.25
33.78 100.00

ตำรำงแสดงรำยกำรงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จของ CEC สำหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ถึง งวด 9
เดือน ปี 2563
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
รายได้
เงินปันผลรับ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
และบริกำร
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจำกกำรให้เช่ำ
และบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสุทธิ

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
23.75

94.48

18.53

70.28

29.93

66.25

21.85

74.60

25.65

52.38

1.24

4.92

7.18

27.23

14.47

32.04

7.29

24.90

23.03

47.03

0.15
25.14

0.60
100.00

0.66
26.36

2.49
100.00

0.78
45.17

1.72
100.00

0.15
29.29

0.50
100.00

0.29
48.97

0.59
100.00

1.07

4.27

8.09

30.71

15.19

33.63

7.25

24.77

20.56

41.98

1.39
2.47

5.55
9.81

0.14
8.23

0.53
31.24

0.23
15.43

0.52
34.15

0.11
7.36

0.37
25.14

0.26
20.81

0.52
42.50

22.67

90.19

18.13

68.76

29.75

65.85

21.93

74.86

28.16

57.50

22.67

90.19

18.13

68.76

29.75

65.85

21.93

74.86

0.62
27.53

1.27
56.23
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ตำรำงแสดงรำยกำรงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC สำหรับงวดปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 ถึง งวด 9 เดือน ปี 2563
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
รายได้
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กาไรสุทธิ

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
111.26
0.11
111.37

99.90
0.10
100.00

114.32
0.27
114.59

99.77
0.23
100.00

117.17
0.11
117.28

99.90
0.10
100.00

87.54
0.09
87.62

99.90
0.10
100.00

77.15
0.10
77.24

99.87
0.13
100.00

65.00
14.49
79.49
31.88

58.36
13.01
71.38
28.62

63.90
14.50
78.40
36.19

55.77
12.65
68.42
31.58

65.19
14.69
79.88
37.40

55.58
12.52
68.11
31.89

49.41
10.93
60.34
27.28

56.39
12.47
68.86
31.14

41.55
30.82
72.37
4.88

53.79
39.89
93.68
6.32

2.46
29.42

2.21
26.41

1.69
34.50

1.48
30.10

0.89
36.51

0.76
31.13

0.74
26.54

0.85
30.29

0.14
4.74

0.18
6.14

5.51
23.91

4.94
21.47

6.39
28.11

5.58
24.53

6.60
29.92

5.63
25.51

4.76
21.78

5.44
24.85

4.71
0.03

6.10
0.04

2.7.8.2. อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินของ CEC

2560
(ตรวจสอบ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ)

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทารายการ

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

งวด 9 เดือน 2563
(งบการเงินภายใน)

0.13
0.13
46.13
7.80
2.28
157.96
(150.16)

1.57
1.58
15.64
23.01
9.99
36.02
(13.01)

8.36
3.40
19.60
18.37
14.33
25.12
(6.75)

3.50
2.17
12.59
21.45
6.26
43.14
(21.69)

95.74
90.18
90.18%
640.40%

69.31
68.76
68.78%
239.75%

66.37
65.86
65.86%
112.27%

58.02
57.50
56.22%
83.90%

208.30%

110.11%

103.03%

77.07%
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อัตราส่วนทางการเงินของ CEC
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)

2560
(ตรวจสอบ)
1295.38%
2.31

2561
(ตรวจสอบ)
239.74%
1.60

4.19

0.27

2562
งวด 9 เดือน 2563
(ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน)
112.27%
88.98%
1.56
1.07
0.04

0.14

2.7.8.3. คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
1) ผลการดาเนินงาน
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 CEC มีกำไรสุทธิ จำนวน 22.67 ล้ำนบำท 18.13 ล้ำนบำท และ 29.75 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และในงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีกำไรสุทธิ จำนวน 27.53 ล้ำนบำท โดยในปี 2561 CEC มีผลกำไรสุทธิ
ลดลงอันมีเหตุมำจำกเงินปั นผลรับซึ่งเป็ นรำยได้หลักของ CEC ที่ลดลง จำก 23.75 ล้ำนบำท ในปี 2560 เหลือ 18.53 ล้ำน
บำท ในปี 2561 หรือลดลง ร้อยละ 22.00 สำหรับในปี 2562 CEC มีผลกำไรสุทธิท่เี พิ่มขึน้ เป็ น 29.75 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำร
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 61.54 จำกปี 2561 เนื่องจำกมีเงินปั นผลรับที่เพิ่มขึน้ และรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้ ด้วย
เช่นกัน สำหรับ ในงวด 9 เดือน ปี 2563 CEC มีกำไรสุทธิ จำนวน 27.53 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ จำกงวด 9 เดือน ปี 2562 ที่มี
กำไรสุทธิ อยู่ท่ี 21.93 ล้ำนบำท หรื อเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.39 อันเป็ นผลมำจำกกำรเริ่มดำเนินกำรโครงกำรเก็บขน และ
โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบำลนครลำปำง ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563
▪

รายได้

CEC มีรำยได้หลักมำจำกเงินปั นผลรับจำก กิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
จำกัด ซึ่งดำเนินโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบำลนครเชียงใหม่ และรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร ซึ่งเป็ น
รำยได้จำกกำรให้เช่ำเครื่องจักรและยำนพำหนะในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และ รำยได้จำกกำรจัดหำแรงงำน และใน
ปี 2563 CEC มีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงช่วงเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบำลนครลำปำง สำหรับรำยได้อื่น นัน้
เป็ นรำยได้จำกดอกเบีย้ รับจำกเงินฝำกธนำคำรและเงินให้กยู้ ืมจำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
ในปี 2560 CEC มีรำยได้รวม เท่ำกับ 25.14 ล้ำนบำท และในปี 2561 มีรำยได้รวมเท่ำกับ 26.36 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
เล็กน้อยจำกปี 2561 อันเป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้ จำก 1.24 ล้ำนบำท ในปี
2560 เป็ น 7.18 ล้ำนบำท ในปี 2561 หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 480.74 แม้ว่ำจะมีเงินปั นผลรับที่ลดลงก็ตำม สำหรับรำยได้ท่ี
เพิ่มขึน้ อย่ำงมำกในปี 2562 ซึ่งมีรำยได้รวม เท่ำกับ 45.17 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 71.38 นัน้ เป็ นผลมำจำกเงินปั น
ผลรับที่เพิ่มขึน้ จำก 18.53 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็ น 29.93 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้ จำก
7.18 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็ น 14.47 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 101.63 ในปี 2562
ในงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีรำยได้รวม เท่ำกับ 48.97 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 29.29 ล้ำนบำท ในงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน หรือคิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 67.19 อันเป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรจำกกำร
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ที่ CEC ได้ถูกว่ำจ้ำงเหมำช่วงให้ดำเนินกำรโครงกำร ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563 เป็ นต้นมำ ทำให้มีรำยได้ในส่วนนีเ้ พิ่มขึน้ เป็ น
23.03 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 7.29 ล้ำนบำท ในงวด 9 เดือน ปี 2562
▪

ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ

ต้นทุนในกำรให้เช่ำและบริกำรของ CEC ประกอบไปด้วยต้นทุนในกำรให้บริกำรรับจ้ำงเก็บขน และกำจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน ต้นทุนในกำรให้เช่ำเครื่องจักรและยำนพำหนะในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และต้นทุนในกำรจัดหำแรงงำน
โดยในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 CEC มีตน้ ทุนในกำรให้เช่ำและบริกำรเท่ำกับ 1.07 ล้ำนบำท 8.09 ล้ำนบำท และ
15.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 654.33 และ ร้อยละ 87.71 ตำมลำดับ โดยต้นทุนที่เพิ่มขึน้ นัน้
สอดคล้องกับรำยได้ในกำรให้เช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้
สำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีตน้ ทุนในกำรให้เช่ำและบริกำร จำนวน 20.56 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 7.25
ล้ำนบำท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน หรือคิดเป็ นกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 183.36 ซึ่งต้นทุนในกำรให้เช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้ เป็ น
กำรเพิ่มขึน้ จำกกำรรับจ้ำงเหมำช่วงเพื่อดำเนินงำนโครงกำร ในปี 2563
▪

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกับ 1.39 ล้ำนบำท 0.14 ล้ำนบำท และ 0.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
และ ในงวด 9 เดือนของปี 2563 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 0.26 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2560 มี
ค่ำสูงกว่ำปี อื่นๆ มีสำเหตุมำจำกในปี 2560 CEC มีกำรจัดซือ้ ยำนพำหนะเข้ำมำจำนวนมำกเพื่อเตรียมสำหรับกำรดำเนิน
ธุรกิจด้ำนขยะมูลฝอย จึงทำให้เกิดมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซือ้ ยำนพำหนะดังกล่ำว รวมไปถึงมีกำรซือ้ ซองข้อมูล
โครงกำรขยะมูลฝอยต่ำงๆ เพื่อเตรียมกำรประมูลงำนในปี ดงั กล่ำวด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ในปี 2561 ถึง งวด 9 เดือน
ปี 2563 มีกำรปรับตัวเพิ่มขึน้ ตำมรำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้ จำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนขยะมูลฝอย
ชุมชนของ CEC ที่เพิ่มขึน้
2) ฐานะทางการเงิน
▪

สินทรัพย์

CEC มีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกับ 18.16 ล้ำนบำท 14.78 ล้ำนบำท และ 42.97 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 48.78 ล้ำนบำท โดยมีสินทรัพย์หลักประกอบไปด้วย อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้อง และอุปกรณ์และยำนหำพนะ ทั้งนี ้ สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ อย่ำงมี
นัยสำคัญในปี 2562 เกิดมำจำกกำรที่ CEC เพิ่งจัดซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเข้ำมำ และ มีกำรให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กูย้ ืมระยะสัน้
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 0.41 ล้ำนบำท 2.53
ล้ำนบำท 2.46 ล้ำนบำท และ 6.03 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ น ร้อยละ 2.27 ร้อยละ 17.11 ร้อยละ 5.72 และ ร้อยละ
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12.36 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดย ณ สิน้ ปี 2562 และ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจกำร
ที่เกี่ยวข้องคงค้ำงเท่ำกับ 7.00 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 16.29 และ ร้อยละ 14.35 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 CEC มีมลู ค่ำเงินลงทุนใน กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC เท่ำกับ 1.90 ล้ำน
บำทคงที่ตลอดช่วงเวลำ และ ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 มีอปุ กรณ์และยำนพำหนะ เท่ำกับ 14.75 ล้ำนบำท
7.97 ล้ำนบำท 5.59 ล้ำนบำท และ 4.80 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมูลค่ำที่ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญในปี 2561 จำนวน 6.78
ล้ำนบำท หรือคิดกำรลดลงเป็ นร้อยละ 45.97 เกิดจำกกำรจำหน่ำยยำนพำหนะบำงส่วนออกไป ส่วนมูลค่ำที่ลดลงในปี
ต่อมำเกิดจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สินเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ในปี 2562 CEC มีกำรจัดซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเข้ำ
มำ จำนวน 23.27 ล้ำนบำท จึงทำให้สินทรัพย์รวมของ CEC เพิ่มสูงขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญดังที่ได้กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น
▪

หนีส้ ิน

CEC มีหนีส้ ินรวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 จำนวน 14.66 ล้ำนบำท 3.15 ล้ำนบำท 1.60 ล้ำน
บำท และ 5.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนีส้ ินหลักประกอบไปด้วย เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น และ เจ้ำหนีซ้ ือ้ สินทรัพย์
ที่เกิดจำกกำรจัดซือ้ อุปกรณ์และยำนพำหนะเข้ำมำเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนในปี 2560 ทัง้ นี ้ ในปี 2561 ได้มีกำรชำระคื น
เจ้ำหนีซ้ ือ้ สินทรัพย์ จำนวน 11.40 ล้ำนบำท ทำให้มลู ค่ำเจ้ำหนีซ้ ือ้ สินทรัพย์ลดลงเหลือ 2.35 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2562 CEC
ได้ทำกำรชำระคืนยอดคงเหลือดังกล่ำวจนครบจำนวน ทำให้ไม่มียอดคงค้ำงของเจ้ำหนีซ้ ือ้ สินทรัพย์ในปี 2562
ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น จำนวน 5.16 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 10.57
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มขึน้ มำจำก ณ สิน้ ปี 2562 ที่มีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น จำนวน 1.41 ล้ำนบำท โดยกำรเพิ่มขึน้
ดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกต้นทุนกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึน้ จำกกำรเริ่มดำเนินกำรโครงกำร ในปี 2563
▪

ส่วนของผู้ถือหุ้น

CEC มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เป็ นจำนวน 3.50 ล้ำนบำท 11.63 ล้ำน
บำท 41.37 ล้ำนบำท และ 42.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.27 ร้อยละ 78.68 ร้อยละ 96.27 และ ร้อย
ละ 87.97 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ เกิดจำกกำไรสะสมที่เพิ่มขึน้ จำกผลกำไรสุทธิของ
CEC ตลอดช่วงระยะเวลำดังกล่ำว
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3.

ข้อมูลบริษัท

3.1.

ข้อมูลโดยสรุ ปของบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2533
ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 0.50 ล้ำนบำท โดยนำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และกลุ่มเพื่อนวิศวกร สถำปนิก และนักธุรกิจชำว
เชียงใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยเริ่มต้นจำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงบ้ำนจัดสรรให้กบั บริษัทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยำยขอบเขตเพิ่มเติมงำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงประเภทต่ำง ๆ
ให้กับลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำรและเอกชนในเวลำต่อมำ ณ ปั จจุบนั บริษัทให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงทัง้ อำคำรและสิ่งปลูก
สร้ำง และระบบสำธำรณูปโภค บริษัทเข้ำเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2560
โดยใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์ว่ำ “CRD”
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช ำระแล้ว จ ำนวน 250,000,000 บำท แบ่ ง เป็ น หุ้น สำมัญ จ ำนวน
500,000,000 หุน้ มูลค่ำที่จดทะเบียนไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
3.2.

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลโดยสรุปของบริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี ้

ชื่อบริษทั
กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่รมิ
ดอย – อำร์. เค. เจ.
(“กิจกำรร่วมค้ำ CRDRKJ”)
กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่รมิ
ดอย – ซีอำร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว (“กิจกำร
ร่วมค้ำ CRD-CEC”)

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจก่อสร้ำงระบบรวบรวมและบำบัดนำ้ เสีย
ให้กบั เทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยดำเนินกำรก่อสร้ำงในช่วงปี 2559 ถึง ปี
2562
ธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอยภำยในเขตเทศบำล
เชียงใหม่ จำนวน 4 แขวง ตำมสัญญำ ตัง้ แต่
ปี 2558 ถึง ปี 2563

เงินร่วม
ลงทุนรวม
(ล้านบาท)

เงินร่วม
ลงทุนของ
บริษัท
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(%)

-

-

60.00

2.00

0.10

5.00

หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

3.3.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีรูปแบบกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 2 ประเภท ได้แก่
1. รับ เหมำก่ อ สร้ำ งอำคำรและสิ่ ง ปลูก สร้ำ งทั่ว ไป ได้แ ก่ กำรให้บ ริก ำรรับ เหมำก่ อ สร้ำ งงำนวิ ศ วกรรมโยธำ งำน
สถำปั ตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร ตำมแบบที่ลกู ค้ำกำหนด ซึ่งดำเนินธุรกิจในนำมบริษัท ทัง้ นี ้ ในส่วนของ
งำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical and Electrical: M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและกำรสื่อสำร ระบบประปำ และ
ระบบสุขำภิบำล เป็ นต้น บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำที่มีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงทำงำน ซึ่ง
จะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทที่มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์
อย่ำงใกล้ชิด ทัง้ นีบ้ ริษัทยังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผูร้ บั เหมำหลัก (Main Contractor)
2. รับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภค ได้แก่ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงและติดตัง้ ระบบรวบรวมและบำบัดนำ้
เสีย ระบบประปำ งำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง (Sub Station) งำนปรับปรุงระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำเป็ นสำยเคเบิล้ ใต้
ดิน งำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนนำ้ ขนำดเล็กและระบบงำนชลประทำน งำนก่อสร้ำงอำคำรโรงไฟฟ้ำและระบบส่ง
นำ้ โครงกำรไฟฟ้ำพลังนำ้ งำนติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนนำ้ พร้อมอุปกรณ์ ตำมแบบที่ลูกค้ำ
กำหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ สำหรับ งำนระบบอื่น อำทิ ระบบบำบัดนำ้ เสีย ระบบผลิต
ไฟฟ้ ำ แรงสูง และงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) บริษั ท จะใช้กำรว่ ำจ้ำงผู้รับ เหมำที่ มีป ระสบกำรณ์ในแต่ละ
ระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงทำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทที่มีควำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด ซึ่งบริษัทสำมำรถเข้ำรับงำนได้โดยตรง โดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
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ต่อลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรในฐำนะผูร้ บั เหมำหลัก (Main Contractor) หรือเข้ำรับงำนในนำมกิจกำรร่วมค้ำ (“Joint
Venture”) โดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรตำมสัดส่วนกำรร่วมลงทุน หรือในนำมกิจกำรค้ำ
ร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้ำเจ้ำของโครงกำรตำมส่วนงำนที่ทำ โดย Joint Venture
หรือ Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทุนกับบุคคลภำยนอกตำมควำมเหมำะสม
รำยได้ของบริษัทจำกรูปแบบกำรให้บริกำรทัง้ 2 ประเภทข้ำงต้นสำมำรถจำแนกได้ดงั นี ้
งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ประเภทรายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
- กลุ่มอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง
- กลุ่มงำนระบบสำธำรณูปโภค

1,213.04

130.58
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62
ที่มำ: บริษัท

90.28

634.42

9.72 616.58
100.00 1,251.00

50.71 1,066.52

79.12

850.23

81.08 378.12

60.37

49.29 281.48 20.88 198.49 18.92 248.17
100.00 1,348.00 100.00 1,048.72 100.00 626.29

39.63
100.00

นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีกำรร่วมลงทุนกับบุคคลภำยนอก เพื่อเข้ำรับงำนและให้บริกำร จำนวน 2 โครงกำร
ได้แก่
1). กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่รมิ ดอย – อำร์. เค. เจ. เป็ นกำรจัดตัง้ ขึน้ ระหว่ำงบริษัทกับบริษัท อำร์.เค.เจ.เอ็น
จิเนียริ่ง จำกัด (“R.K.J.”) ซึ่ง R.K.J. ไม่มีควำมเกี่ยวข้องใด ๆ กับผูถ้ ือหุน้ กรรมกำร และผูบ้ ริหำรของ
บริษัท โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้อยละ 40 เพื่อกำรเข้ำประมูลงำนก่อสร้ำงระบบ
รวบรวมและบำบัดนำ้ เสีย ให้กับเทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวได้รบั
คัดเลือกในเดือนเมษำยน 2559 และสิน้ สุดสัญญำเมื่อเดือนเมษำยน 2562
2). กิจกำรร่วมค้ำเชียงใหม่ริมดอย – ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว เป็ นกำรจัดตัง้ ขึน้ ระหว่ำงบริษัทกับ
บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่ง CEC เป็ นบริษัทที่มีกลุ่มผูถ้ ื อหุน้ ใหญ่ของ
บริษัทถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 68.75 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุน
ร้อยละ 95 เพื่อกำรเข้ำประมูลงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยภำยในเขตเทศบำลเชียงใหม่จำนวน 4 แขวง
สัญญำงำนของกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวจะสิน้ สุดลงในวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 แต่เทศบำลนครเชียงใหม่
ได้ทำกำรขยำยระยะเวลำสัญญำออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ทัง้ นี ้ เมื่อต้นปี 2563 บริษัทได้เริ่มกลับมำดำเนินกำรในธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนอีกครัง้ โดยได้รบั เลือกให้
เป็ นผู้ดำเนินกำรในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบำลนครลำปำง โดยมีระยะเวลำของสัญญำ 57 เดือน
(สิน้ สุดในวันที่ 30 กันยำยน 2567) และหลังจำกนั้นยังได้รบั เลือกให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรในกำรกำจัดขยะของเทศบำลนคร
ลำปำงอีกด้วย โดยมีระยะเวลำของสัญญำ 53 เดือน (สิน้ สุดในวันที่ 30 กันยำยน 2567) นอกจำกนัน้ บริษัทยังได้รบั เลือก
ให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุม ชนของเทศบำลนครปำกเกร็ดอีกด้วย โดยมีระยะเวลำของสัญญำ 60 เดือน
(ตัง้ แต่ 1 เมษำยน 2564 ถึง 31 มีนำคม 2569)
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3.4.

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

9 เดือน 2562
ล้านบาท ร้อยละ

9 เดือน 2563
ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้จำกกำรรับเหมำ
1,343.62
97.24 1,251.00
98.70 1,348.00
96.97 1,048.72
98.16
ก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรให้บริกำร/1
23.18
1.68
รายได้รวม
1,366.80
98.92 1,251.00
98.70 1,348.00
96.97 1,048.72
98.16
2
รำยได้อื่น
13.68
0.99
15.00
1.18
40.70
2.93
18.72
1.75
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในกิจกำร
1.24
0.09
1.45
0.12
1.35
0.10
0.95
0.09
ร่วมค้ำ
รวมทัง้ หมด
1,381.72
100.00 1,267.45
100.00 1,390.05
100.00 1,068.39
100.00
หมำยเหตุ: 1/ รำยได้จำกกำรให้บริกำร หมำยถึง รำยได้จำกกำรให้บริกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งดำเนินกำรในนำมของบริษัท
2/ รำยได้อื่น หมำยถึง กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ รำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ รำยได้ค่ำเช่ำ และรำยได้ดอกเบีย้ รับ

626.29

96.37

19.24
645.53
4.36

2.96
99.33
0.67

0.01

0.00

649.90

100.00

3.5. ภาวะอุตสาหกรรม
3.5.1. ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง
จำกข้อมูลของ สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กำรลงทุนรวมในประเทศไทยลดลง
ทัง้ ในไตรมำสที่ 1 และ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 โดยมีอตั รำกำรลดลงเท่ำกับ ร้อยละ 6.5 และ ร้อยละ 8.0 ตำมลำดับ
โดยเป็ นผลมำจำกกำรลดลงของกำรลงทุนภำครัฐและภำคเอกชน ร้อยละ 9.3 และ ร้อยละ 5.4 ในไตรมำสที่ 1 ของปี
2563 ตำมลำดับ สำหรับในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 กำรลงทุนภำครัฐเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.5 อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุน
ของภำคเอกชนลดลงในอัตรำเท่ำกับ ร้อยละ 15.0 ทำให้ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีอตั รำกำรลงทุนรวมในประเทศ
ที่ลดลงอยู่ท่ี ร้อยละ 7.2

ที่มำ: สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

สำหรับอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2563 นัน้ มีอตั รำลดลงที่ ร้อยละ 9.9 อย่ำงไรก็ตำม
ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึน้ ที่ ร้อยละ 7.4 ตำมกำรขยำยตัวของกำรก่อสร้ำงภำครัฐที่มีอตั รำกำร
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ขยำยตัวที่ ร้อยละ 22.3 ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 โดยโครงกำรภำครัฐโดยส่วนใหญ่ จะเป็ นโครงกำรโครงสร้ำง
พืน้ ฐำน (Infrastructure)

ที่มำ: สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

สำหรับกำรก่อสร้ำงภำคเอกชนนัน้ มีอตั รำที่ลดลง อันเป็ นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตัง้ แต่
ช่ ว งไตรมำสที่ 1 ของปี 2563 เป็ น ต้น มำ ซึ่ ง กระทบต่ อ กำรจ้ำ งงำนและรำยได้ข องผู้บ ริ โ ภคส่ ง ผลให้ก ำลัง ซื อ้
ภำยในประเทศลดลง นอกจำกนี ้ กำลังซือ้ อสังหำริมทรัพย์จำกชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะจำกประเทศจีนที่ลดลงจำกกำร
ไม่สำมำรถเดินทำงมำซือ้ หรือโอนอสังหำริมทรัพย์ได้ กอปรกับแนวโน้มกำรชะลอตัวลงอย่ำงมำกของเศรษฐกิจโลกทำ
ให้ผปู้ ระกอบกำรอสังหำริมทรัพย์บำงส่วนเลื่อนกำรเปิ ดตัวโครงกำรใหม่ออกไป อีกทัง้ ควำมกังวลในกำรระบำดของ
โรค COVID-19 ท ำให้ค วำมต้องกำรใช้พื น้ ที่ สำนักงำนให้เช่ ำ พื น้ ที่ ใ ช้สอยในห้ำงสรรพสิ น ค้ำ รวมไปถึ ง โรงงำน
อุตสำหกรรมลดลง โดยมีอตั รำกำรลดลงในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ที่ ร้อยละ 2.1
ทัง้ นี ้ จำกกำรคำดกำรณ์ของ Economic Intelligent Center (EIC) ของ ธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด (มหำชน)
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงของประเทศไทย จะมีกำรหดตัวลงเล็กน้อยที่ ร้อยละ 1.0 สืบเนื่องมำจำกผลของกำรขยำยตัว
เพิ่มขึน้ ของโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐที่ยงั มีอตั รำกำรขยำยตัวได้จำกโครงกำรเมกะโปรเจกค์ต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรก่อสร้ำง
อยู่ และโครงกำรที่กำลังจะเกิดขึน้ ในอนำคต
อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มของกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในประเทศนั้น ขึน้ อยู่กับควำมสำเร็จในกำรควบคุม
และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ภำยในประเทศ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและมำตรกำรกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภำครัฐ รวมไปถึงกำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจและกำรค้ำโลกในช่วงที่เหลือของปี 2563
สำหรับกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงนัน้ มีกำรแข่งขันที่รุนแรงขึน้ จำกกำรที่มีจำนวนโครงกำรก่อสร้ำง
ใหม่เข้ำสู่ตลำดลดลงจำกสภำวะดังที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น รวมไปถึงควำมต้องกำรของบริษัทผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงที่ตอ้ งกำร
จะประมูลงำนและมีโครงกำรในมือที่เพิ่มขึน้ เพื่อให้สำมำรถผ่ำนพ้นช่วงวิกฤตไปได้ ทำให้เกิดกำรแข่งขันในด้ำนรำคำที่
รุ นแรงขึน้ ซึ่งนำไปสู่กำรลดลงของจำนวนบริษัทผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง โดยบริษัทผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงรำ ยเล็กที่มีสภำพ
คล่องน้อยจะไม่สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรลดรำคำค่ำก่อสร้ำงของบริษัทผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงนัน้
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ทำให้บริษัทผูพ้ ฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ ที่ยงั คงมีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินและมีสภำพคล่องคงเหลือ เริ่มทยอย
กลับมำพิจำรณำเปิ ดตัวโครงกำรใหม่ หรือเริ่มกลับมำดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรเดิมที่มีกำรก่อสร้ำงค้ำงไว้ต่อได้
จำกเดิมที่มีกำรหยุดหรือชะลอแผนกำรพัฒนำโครงกำรออกไปในช่ว งก่อนหน้ำ ซึ่งนับเป็ นสัญญำณที่ดีในกำรเริ่มฟื ้ น
ตัวของอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงภำยในประเทศ
3.5.2. ธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โปรดดูรำยละเอียดของภำวะอุตสำหกรรมธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ใน “ข้อ 2.7.4. ภำวะอุตสำหกรรมธุรกิจ
จัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน“
3.6.

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รำยแรกของบริษัท ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
2. นำยกนก ศรีกนก
3. นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
4. นำงสำวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
5. นำยวิเชียร ศรีมนุ ินทร์นิมิต
6. นำยสุรพล ศรีวีระสกุล
7. นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ
8. นำยวิทยำ เลำหเจริญยศ
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด
10. นำยพงศกร พำนิชยะมนตรี
รวม 10 รายแรก
ผูถ้ ือหุน้ อื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น
145,850,000
74,900,000
50,000,000
42,450,000
25,111,200
17,500,000
10,926,526
6,926,800
4,533,500
4,424,400
382,622,426
117,377,574
500,000,000

ร้อยละ
29.17
14.98
10.00
8.49
5.02
3.50
2.19
1.39
0.91
0.88
76.52
23.48
100.00

ที่มำ: บริษัท

3.7.

คณะกรรมการบริษัท
รำยชื่อคณะกรรมกำรของบริษัท ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 มีจำนวนทัง้ สิน้ 11 ท่ำน แสดงได้ดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำยเทิดศักดิ์ โกไศยกำนนท์
2. นำยประวัติ สิรภิ ทั โรดม

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทารายการ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อกรรมการ
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นำยสุรพล ศรีวีระสกุล
นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์
นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ
นำยสุรศักดิ์ ศิรวิ ิโรจนกุล
นำงสำวฐิดำ จำเริญพฤกษ์
นำยอนันต์ สิรแิ สงทักษิณ
นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
นำงนฤมล กิมภำกรณ์

ตาแหน่ง
กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

ที่มำ: บริษัท

3.8.

สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน

3.8.1. งบการเงิน
ตำรำงแสดงรำยกำรงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 – ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว - เงินฝำกประจำ
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชำระ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกประจำที่ตดิ ภำระคำ้ ประกัน
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

61.25
30.00
285.18
352.48
46.41
775.32

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

6.01
2.94
27.99
34.60
4.56
76.10

34.51
0.11
196.73
344.53
58.09
633.96

3.80
0.01
21.69
37.99
6.41
69.91

55.03
5.40
1.27
0.12
150.99 14.82
2.18
0.21
6.40
0.63
23.73
2.33
3.88
0.38
243.47 23.90
1,018.79 100.00

77.32
1.74
159.39
1.50
5.34
27.39
0.21
272.89
906.85

8.53
0.19
17.58
0.17
0.59
3.02
0.02
30.09
100.00

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทารายการ

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

19.51
0.11
364.95
243.35
47.40
675.32

2.04
0.01
38.14
25.43
4.95
70.57

64.21
6.71
1.52
0.16
155.17 16.21
2.16
0.23
8.91
0.93
49.60
5.18
0.11
0.01
281.67 29.43
956.98 100.00

ไตรมาส 3 ปี 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท ร้อยละ

8.32
0.13
296.87
216.43
18.86
540.62

1.03
0.02
36.82
26.84
2.34
67.05

50.73
6.29
0.18
0.02
143.42 17.79
2.61
0.32
22.29
2.76
46.30
5.74
0.17
0.02
265.70 32.95
806.32 100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงิน
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีต้ ำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ครบกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้ำจำกผูว้ ่ำจ้ำงและรำยได้ค่ำ

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

ไตรมาส 3 ปี 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท ร้อยละ

75.50

7.41

84.22

9.29

173.97

18.18

153.86

19.08

295.61
-

29.02
-

205.90
-

22.70
-

39.58
168.36
7.00

4.14
17.59
0.73

19.79
99.02
7.00

2.45
12.28
0.87

6.46

0.63

2.30

0.25

0.55

0.06

0.72

0.09

85.05

8.35

49.50

5.46

37.49

3.92

58.91

7.31

เจ้ำหนีเ้ งินประกันผลงำน
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
ประมำณกำรหนีส้ ินระยะสัน้
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เจ้ำหนีต้ ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนีส้ ินระยะยำว
รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

44.61
0.34
9.54
517.11

4.38
0.03
0.94
50.76

50.92
0.16
11.35
404.35

5.62
0.02
1.25
44.59

61.48
1.46
489.90

6.42
0.15
51.19

62.71
7.13
409.14

7.78
0.88
50.74

2.86
13.79
6.61
2.40
25.66
542.77

0.28
1.35
0.65
0.24
2.52
53.28

0.55
14.62
0.86
0.80
16.83
421.18

0.06
1.61
0.09
0.09
1.85
46.44

18.80
0.26
19.06
508.96

1.96
0.03
1.99
53.18

0.64
19.10
1.53
21.27
430.42

0.08
2.37
0.19
2.64
53.38

ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจำหน่ำยและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้
กำไร (ขำดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว – สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

250.00
250.00
129.98

24.54
12.76

250.00
250.00
129.98

27.57
14.33

250.00
250.00
129.98

26.12
13.58

250.00
250.00
129.98

31.01
16.12

14.00
82.04
476.02
1,018.79

1.37
8.05
46.72
100.00

16.00
89.70
485.68
906.85

1.76
9.89
53.56
100.00

16.00
52.05
448.03
956.99

1.67
5.44
46.82
100.00

ก่อสร้ำงรับล่วงหน้ำ

16.00
1.98
(20.08) (2.49)
375.90 46.62
806.32 100.00

ตำรำงแสดงรำยกำรงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ถึง งวด 9 เดือน ปี
2563
งบกาไรขาดทุน
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

รำยได้จำกกำรรับเหมำ
1,343.62
ก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
23.18

98.30 1,251.00
1.70

-

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทารายการ

100.00 1,348.00
-

-

100.00 1,048.72
-

-

100.00

626.29

97.02

-

19.24

2.98
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งบกาไรขาดทุน
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
1,366.80 100.00 1,251.00 100.00 1,348.00 100.00 1,048.72 100.00 645.53 100.00

รวมรายได้
ต้นทุนในกำรรับเหมำ
1,231.36
ก่อสร้ำง
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
21.49
รวมต้นทุน
1,252.85
กาไรขั้นต้น
113.95
รำยได้อื่น
13.68
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
127.63
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
66.01
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
6.71
กาไร(ขาดทุน)ก่อน
54.91
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงิน
1.24
ลงทุนในกำรร่วมค้ำ
กาไร(ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมส่วนแบ่งกาไรจาก
56.15
เงินลงทุนในกิจการ
ร่วมค้า
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษี
12.24
เงินได้
กาไร/(ขาดทุน)
43.91
สาหรับงวด

90.09 1,156.21

92.42 1,340.69

99.46 1,003.04

95.64

665.48

103.09

1.57
91.66 1,156.21
8.34
94.79
1.00
15.00
9.34 109.79
4.83
67.07
0.49
4.56

92.42 1,340.69
7.58
7.32
1.20
40.71
8.78
48.02
5.36
66.64
0.36
8.44

99.46 1,003.04
0.54
45.68
3.02
18.72
3.56
64.40
4.94
51.80
0.63
5.54

95.64
4.36
1.79
6.14
4.94
0.53

17.87
683.35
(37.82)
4.36
(33.46)
39.88
6.18

2.77
105.86
(5.86)
0.68
(5.18)
6.18
0.96

4.02

38.16

3.05

(27.06)

(2.01)

7.06

0.67

(79.52)

(12.32)

0.09

1.45

0.12

1.35

0.10

0.95

0.09

0.01

0.00

4.11

39.61

3.17

(25.70)

(1.91)

8.00

0.76

(79.51)

(12.32)

0.90

9.59

0.77

(3.46)

(0.26)

2.91

0.28

(13.38)

(2.07)

3.21

30.02

2.40

(22.24)

(1.65)

5.09

0.49

(66.13)

(10.24)

ตำรำงแสดงรำยกำรงบกระแสเงินสด สำหรับงวดปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ถึง งวด 9 เดือน ปี 2563
งบกระแสเงินสด

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
9 เดือน 2562
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไร(ขำดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมดำเนินงำน
กลับรำยกำรหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำตัดจำหน่ำยภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยที่ดินและ
อุปกรณ์

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทารายการ

9 เดือน 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท

56.15

39.61

(25.70)

8.00

(79.51)

17.61
0.64

15.12
0.68

(3.45)
17.39
0.97

-

2.28

0.49

0.23
11.47
0.72
0.61
0.38

(3.48)

(1.21)

(18.08)

(5.55)
12.99
0.73
0.00
0.49
(0.10)

0.47
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งบกระแสเงินสด
ดอกเบีย้ รับ
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ประมำณกำรหนีส้ ินเพิ่มขึน้
ผลประโยชน์พนักงำน
เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชำระ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
เงินรับล่วงหน้ำจำกผูว้ ่ำจ้ำงและรำยได้ค่ำก่อสร้ำงรับ
ล่วงหน้ำ
เจ้ำหนีเ้ งินประกันผลงำน
ประมำณกำรหนีส้ ิน
รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
จ่ำยภำษีเงินได้
รับคืนภำษีถกู หัก ณ ที่จ่ำย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกประจำที่ตดิ ภำระคำ้ ประกันลดลง(เพิ่มขึน้ )
เงินลงทุนชั่วครำวลดลง(เพิ่มขึน้ )
เงินสดรับจำกดอกเบีย้ รับ
เงินสดจ่ำยซือ้ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน และอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมค้ำ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบัน
กำรเงินเพิ่มขึน้
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้
เงินสดจ่ำยคืนเจ้ำหนีต้ ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รับชำระค่ำหุน้ เพิ่มทุน
เงินสดจ่ำยเงินปันผล

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
9 เดือน 2562
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
(0.41)
(1.28)
(0.70)
(0.51)
(1.24)
(1.45)
(1.35)
(0.95)
2.24
10.52
2.29
1.89
1.21
1.54
3.68
3.50
0.00
6.71
4.56
8.44
5.54
(31.09)
78.90
(168.37)
(172.95)
(222.67)
7.94
101.19
30.62
(12.77)
(11.68)
10.69
10.37
0.25
0.10
(0.11)
117.12
(89.72)
(37.72)
44.80
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9 เดือน 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท
(0.03)
(0.01)
8.03
0.88
0.00
6.18
67.56
26.91
28.54
(0.06)
(69.05)

52.23

(35.55)

(12.00)

3.81

21.42

16.01
(24.85)
(1.60)
(20.07)
(48.01)

6.31
(14.47)
(1.60)
(0.23)
(25.65)
10.91
(4.47)

10.55
(12.78)
(0.80)
(33.04)
10.18
(148.02)

9.04
(11.72)
(0.80)
0.00
(23.29)
10.19
(74.00)

1.23
(1.09)
0.00
(0.58)
(13.82)
16.73
27.22

(17.97)
(30.00)
0.41
(17.44)
9.04
(0.75)
1.25
(55.46)

(22.29)
29.89
0.99
(24.05)
15.24
0.98
0.76

13.11
(0.00)
0.70
(18.39)
26.87
(1.62)
1.58
22.25

8.98
(0.00)
0.51
(15.93)
4.56
(1.62)
1.15
(2.35)

13.48
(0.02)
0.32
(0.60)
0.19
(0.03)
1.35
14.69

(6.78)

(4.55)

(7.31)

(6.24)

(42.34)

8.71

89.75

(4.90)
64.23

(6.46)
(20.75)

38.65
7.00
(2.31)
(15.00)

(5.44)
204.98
-

38.92
20.00
(2.13)
(15.00)

(20.11)
(20.00)
0.00
(0.76)
(6.00)
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งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
9 เดือน 2562
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
101.13
150.42
(23.04)
110.78

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ ปี

14.31
46.95
61.25

61.26
(26.75)
34.51

34.51
(15.00)
19.51

34.51
24.78
59.28

9 เดือน 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท
(53.11)
19.51
(11.19)
8.32

3.8.1.1. อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

2560
(ตรวจสอบ)

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

งวด 9 เดือน 2563
(สอบทาน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน (ล้ำนบำท)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ)
อัตรำกำไรอื่น (ร้อยละ)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

1.50
1.41
(0.12)
5.63
64
9.84
37
27
(54.72)

1.57
1.42
(0.02)
6.88
52
9.68
37
15
(9.03)

1.38
1.28
(0.35)
8.76
41
12.37
29
12
(156.46)

1.32
1.28
(0.10)
2.78
97
9.40
29
69
27.22

8.34
4.60
0.99
(87.05)
3.18
12.49

7.58
3.53
1.18
(0.44)
2.37
6.24

0.54
(1.28)
2.93
906.37
(1.60)
(4.76)

(5.86)
(11.36)
0.67
(37.12)
(10.18)
(22.69)

5.27
39.58
1.66

3.12
29.18
1.32

(2.39)
(2.44)
1.49

(10.60)
(50.53)
1.10

อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash
basis) (เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ)

1.14
(5.33)

0.87
1.12

1.14
(17.94)

1.15
(6.33)

(2.32)

(0.18)

-4.38

(11.64)

50.101

54.471

11.852

-
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หมำยเหตุ: 1/ อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล สำหรับปี 2560 และ 2561 คำนวณจำกเงินปันผลจ่ำย หำรด้วยกำไรสุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) หลังหัก
เงินสำรองตำมกฎหมำย
2/ อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล สำหรับปี 2562 คำนวณจำกเงินปันผลจ่ำย (คณะกรรมกำรบริษัทเสนอขออนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563) หำรด้วยกำไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่จดั สรร ณ 31 ธันวำคม 2562 (งบเฉพำะกิจกำร)

3.8.2. คาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
3.8.2.1. ผลการดาเนินงาน
ในปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 43.91 ล้ำนบำท ในปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 30.02 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปี 2560 จำนวน 13.90 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.64 เป็ นผลเนื่องมำจำกรำยได้รวมที่ลดลง ทั้งในส่วนรำยได้
จำกกำรก่อสร้ำง และรำยได้จำกกำรให้บริกำรที่ขำดหำยไปในปี 2561 เนื่องจำกเป็ นปี สิน้ สุดสัญญำงำนให้บริกำรจัดเก็บ
และกำจัดขยะมูลฝอย สำหรับในปี 2562 บริษัทมีผลขำดทุนสุทธิ (22.24) ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำนวน 52.26 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 174.09 เนื่องจำกสัดส่วนต้นทุนกำรรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึน้ มำกกว่ำสัดส่วนที่รำยได้จำกกำร
รับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึน้
ทั้ง นี ้ งวด 9 เดื อ นของปี 2563 มี ผลขำดทุน สุทธิ เท่ ำ กับ (66.13) ล้ำ นบำท ซึ่ง ลดลง 71.23 ล้ำ นบำท จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำ หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 1,398.32 โดยมีสำเหตุมำจำกรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่ลดลงมำกใน
งวด 9 เดือนของปี 2563
▪

รายได้

บริษัทมีรำยได้หลักมำจำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ กำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสิ่ง
ปลูกสร้ำงทั่วไป และ กำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภค บริษัทมีลกู ค้ำทัง้ ภำครัฐ และภำคเอกชน โดยในปี 2560
ถึ ง 2562 รำยได้จ ำกกำรรับ เหมำก่ อ สร้ำ งคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 97.33 ร้อ ยละ 98.82 และ ร้อ ยละ 97.07 ของรำยได้ร วม
ตำมลำดับ และงวด 9 เดือนปี 2563 เท่ำกับ ร้อยละ 96.37 ของรำยได้รวม
ในปี 2560 บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,380.48 ล้ำนบำท เป็ นรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง จำนวน 1,343.62
ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรให้บริกำร จำนวน 23.18 ล้ำนบำท และ รำยได้อื่นจำนวน 13.68 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำก
รำยได้ดอกเบีย้ รับ ในปี 2561 บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,266.00 ล้ำนบำท เป็ นรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง จำนวน
1,251.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นรำยได้จำกโครงกำรต่อเนื่อง 817.17 ล้ำนบำท และ รำยได้จำกโครงกำรใหม่ 433.83 ล้ำนบำท
สัดส่วนรำยได้ภำครัฐบำลและภำคเอกชนคิดเป็ น 47:53 ตำมลำดับ โดยรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงลดลง 92.62 ล้ำน
บำท คิดเป็ นร้อยละ 6.89 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกโครงกำรต่อเนื่องลดลงในสัดส่วนที่
มำกกว่ำรำยได้จำกโครงกำรใหม่ท่เี พิ่มขึน้ บริษัทมีรำยได้อื่นจำนวน 15.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ 1.32 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.62 เนื่องจำกมีรำยได้ดอกเบีย้ เงินฝำกเพิ่มขึน้ จำกเงินที่ระดมทุนจำก IPO
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ในปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,388.71 ล้ำนบำท เป็ นรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง จำนวน 1,348.00
ล้ำนบำท แบ่งเป็ นรำยได้จำกโครงกำรต่อเนื่อง 580.17 ล้ำนบำท และรำยได้จำกโครงกำรใหม่ 767.83 ล้ำนบำท โดยรำยได้
ภำครัฐบำลและภำคเอกชนคิด เป็ นสัดส่วน 22:78 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึน้ 97.00 ล้ำนบำท คิด
เป็ นร้อยละ 7.75 จำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกมีรำยได้จำกโครงกำรใหม่เพิ่มขึน้ บริษัทมีรำยได้อื่นจำนวน 40.70 ล้ำนบำท
เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ 25.71 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 171.38 เนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรชนะคดีฟ้องร้องลูกหนีก้ ำรค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ และรำยได้ค่ำบริหำรโครงกำร
สำหรับ งวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 649.89 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับรำยได้รวมในงวด
9 เดือนปี 2562 ที่มีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,067.44 ล้ำนบำท หรือลดลง (417.55) ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ (39.12) โดยมี
สำเหตุมำจำกรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่ลดลงจำกกำรที่ลกู ค้ำหลำยโครงกำรชะลอแผนงำนก่อสร้ำงออกไปเนื่องจำก
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สำมำรถดำเนินงำนก่อสร้ำงได้อย่ำงต่อเนื่องจึงไม่สำมำรถรับรูร้ ำยได้ของ
งำนโครงกำรเหล่ำนั้นได้ อย่ำงไรก็ตำม ในงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่ม มำจำกกำรดำเนิน
โครงกำรเก็บขน และ กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลนครลำปำง ซึ่งเริ่มดำเนินกำรช่วงต้นปี 2563 เป็ นต้นมำ โดยมีรำยได้
ในส่วนนี ้ เท่ำกับ 19.24 ล้ำนบำท
▪

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง

ต้นทุนกำรรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกับ 1,231.36 ล้ำนบำท 1,156.21 ล้ำนบำท และ 1,340.69
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2561 ต้นทุนกำรรับเหมำก่อสร้ำงลดลงจำกปี กอ่ นหน้ำ 75.15 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 6.10 ตำม
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่ลดลง ในปี 2562 ต้นทุนกำรรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ 184.48 ล้ำนบำท คิด
เป็ นร้อยละ 15.96 โดยเพิ่มขึน้ ตำมรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่เพิ่มขึน้ แต่เพิ่มในสัดส่วนที่มำกกว่ำ เป็ นผลมำจำกงำน
ก่อสร้ำงบำงโครงกำรมีควำมล่ำช้ำและบำงโครงกำรใหญ่มีกำรขยำยระยะเวลำออกไป จึงทำให้ตน้ ทุนโครงกำรสูงขึน้ อีกทัง้
งำนโครงกำรใหม่ท่ไี ด้รบั มำมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ต่ำลง เนื่องจำกสภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงขึน้ ในอุตสำหกรรมก่อ สร้ำง
สำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำง เท่ำกับ 665.48 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เท่ำกับ 337.56 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.65 โดยเป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำร
รับเหมำก่อสร้ำง ทัง้ นี ้ ในงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนในกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้ จำนวน 17.87 ล้ำนบำท สอดคล้องกับ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึน้ ดังที่กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น
▪

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรบริห ำรในปี 2560 ถึ ง 2562 เท่ ำ กับ 66.01 ล้ำ นบำท 67.07 ล้ำ นบำท และ 66.64 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ 1.06 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 1.60 เนื่องจำกมี
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำที่ปรึกษำต่ำงๆ ค่ำกำรประชำสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ ตำมลำดับ ในปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ 0.44 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 0.65 เนื่องมำจำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนลง
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สำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 39.88 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกงวด 9 เดือนปี
2562 ที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 51.80 ล้ำนบำท หรือลดลง 11.92 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 23.02 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่ลดลง
▪

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกับ 6.71 ล้ำนบำท 4.56 ล้ำนบำท และ 8.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย
ในปี 2561 ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ 2.14 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 31.97 เนื่องจำกภำระดอกเบีย้ จ่ำยของ
เงินกูย้ ืมธนำคำรลดลง จำกกำรเรียกชำระหนีจ้ ำกงำนเอกชนส่วนใหญ่ได้เร็ว ต้นทุนทำงกำรเงินในปี 2562 เพิ่มขึน้ 3.88
ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 85.00 จำกปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกบริษัทมีกำรกูย้ ืมเงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็ น เงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำรสำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 6.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 0.64 ล้ำนบำท จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 11.54 เนื่องจำกบริษัทมีกำรกูย้ ืมเงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร
3.8.2.2. ฐานะทางการเงิน
▪

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 1,018.79 ล้ำนบำท 906.85 ล้ำนบำท
956.98 ล้ำนบำท และ 806.32 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์หลักประกอบไปด้วย ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น รำยได้
ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ โดย ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีลูกหนีก้ ำรค้ำและ
ลูกหนีอ้ ื่นเท่ำกับ 285.18 ล้ำนบำท 196.73 ล้ำนบำท 364.95 ล้ำนบำท และ 296.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 27.99 ร้อยละ 21.69 ร้อยละ 38.14 และ ร้อยละ 36.82 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 ลูกหนีก้ ำรค้ำ
และลูกหนีอ้ ื่นลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ 88.46 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 31.02 เนื่องจำกบริษัทสำมำรถเรียกเก็บค่ำจ้ำงตำมงวด
งำนภำยหลังส่งมอบงำนตำมสัญญำจ้ำงได้ดีกว่ำปี ก่อนหน้ำ ณ สิน้ ปี 2562 ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน
หน้ำ 168.22 ล้ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 85.51 โดยเพิ่ ม ขึ น้ ตำมรำยได้ท่ี เ พิ่ ม ขึ น้ และเนื่ อ งจำกงำนเอกชนส่ ว นใหญ่ มี
ระยะเวลำสัญญำกำรก่อสร้ำงเร็วกว่ำงำนภำครัฐ ทำให้มลู ค่ำในกำรส่งมอบงำนแต่ละครัง้ มีมลู ค่ำสูง และ ณ สิน้ ไตรมำสที่
3 ปี 2563 ลูก หนี ้ก ำรค้ำ และลูก หนี ้อื่ น ลดลงจำก ณ สิ น้ ปี 2562 เท่ ำ กับ 68.07 ล้ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 18.65
เนื่องมำจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงอันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19
บริษัทมีรำยได้ท่ียงั ไม่ได้เรียกชำระ ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 352.48 ล้ำนบำท 344.53
ล้ำนบำท 243.35 ล้ำนบำท และ 216.43 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 34.60 ร้อยละ 37.99 ร้อยละ 25.43 และ ร้อย
ละ 26.84 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 รำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระลดลง 7.94 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
2.25 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ และ ณ สิน้ ปี 2562 รำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระลดลง 101.19 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 29.37
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ เนื่องจำกสำมำรถเรียกชำระเงินจำกลูกค้ำโครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงต่ำงๆ ได้ดีขึน้ ณ สิน้ ไตรมำสที่
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3 ปี 2563 บริ ษั ท มี ร ำยได้ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้เ รี ย กช ำระ เท่ ำ กั บ 216.43 ล้ำ นบำท ลดลง ร้อ ยละ 11.06 จำกณ สิ ้น ปี 2562
เนื่องมำจำกกำรลดลงของรำยได้ค่ำรับเหมำก่อสร้ำงในช่วงเวลำดังกล่ำว
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เท่ำกับ 150.99 ล้ำนบำท 159.39
ล้ำนบำท 155.17 ล้ำนบำท และ 143.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 14.82 ร้อยละ 17.58 ร้อยละ 16.21 และ ร้อย
ละ 17.79 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ 8.40 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 5.56 จำกกำรลงทุนซือ้ เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้ำง เครื่องใช้สำนักงำน และยำนพำหนะ ณ สิน้ ปี 2562 ที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ 4.22 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 2.65 และ
ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลงจำก ณ สิน้ ปี 2562 เท่ำกับ 11.74 ล้ำนบำท หรือ คิด
เป็ นร้อยละ 7.57 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ต่ำงๆ
▪

หนีส้ ิน

บริษัทมีหนีส้ ินรวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 542.77 ล้ำนบำท 421.18 ล้ำนบำท 508.96
ล้ำนบำท และ 430.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหนีส้ ินส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น และเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นเท่ำกับ 295.61 ล้ำนบำท 205.90
ล้ำนบำท 168.36 ล้ำนบำท และ 99.02 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 54.46 ร้อยละ 48.89 ร้อยละ 33.08 และ ร้อย
ละ 23.01 ของหนีส้ ินรวม ตำมลำดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ 89.71 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 30.35 จำกกำรชำระคืนเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น และ ณ สิน้ ปี 2562 เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นลดลง
จำกปี ก่อนหน้ำ 37.54 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 18.23 อันเนื่องมำจำกบริษัทเริ่มมีกำรขยำยกำรรับงำนโครงกำรใหม่ไปยัง
พืน้ ที่อื่นๆ ของประเทศที่ค่คู ำ้ ยังไม่มีควำมคุน้ เคยกับบริษัท ทำให้ยงั ไม่ได้รบั เครดิตกำรค้ำจำกคู่คำ้ ในพืน้ ที่ดงั กล่ำว ณ สิน้
ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นลดลงจำก ณ สิน้ ปี 2562 เท่ำกับ 69.34 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 41.18
โดยมีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกผลกำรชะลอกำรก่อสร้ำงใน
โครงกำรต่ำงๆ เนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน เท่ำกับ
75.50 ล้ำนบำท 84.22 ล้ำนบำท 173.97 ล้ำนบำท และ 153.86 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 13.91 ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 34.18 และ ร้อยละ 35.75 ของหนีส้ ินรวม ตำมลำดับ ณ สิน้ ปี 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำก
สถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำ 8.71 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 11.54 จำกกำรใช้วงเงินจำกเงินเบิกเกินบัญชีท่เี พิม่ ขึน้
เพื่อใช้เป็ นเงินหมุนเวียนภำยในกิจกำร ณ สิน้ ปี 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้
จำกปี ก่อนหน้ำ 89.75 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 106.57 จำกกำรกูย้ ืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนภำยในกิจกำร สำหรับ ณ สิน้ ไตร
มำสที่ 3 ปี 2563 มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ลดลงจำก ณ สิน้ ปี 2562 เท่ำกับ 20.11 ล้ำน
บำท คิดเป็ นร้อยละ 11.56 จำกกำรชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
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▪

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เป็ นจำนวน 476.02 ล้ำนบำท 485.68
ล้ำนบำท 448.03 ล้ำนบำท และ 375.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ 9.65 ล้ำน
บำท คิดเป็ นร้อยละ 1.99 เนื่องจำกมีกำไรจำกกำรดำเนินธุรกิจ ทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึน้ ณ สิน้ ปี 2562 ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ลดลง 37.65 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 8.40 เนื่องจำกผลขำดทุนจำกกำรดำเนินธุรกิ จ สำหรับ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 72.13 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 16.10 เนื่องจำกผลขำดทุนจำกกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้กำไรสะสม
ของบริษัทลดลง
3.8.2.3. สภาพคล่อง
ณ สิน้ ปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 61.25 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมดำเนินงำน เท่ำกับ 48.01 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกรำยได้ท่ียงั ไม่ได้เรียกชำระเพิ่มขึน้ เงิน
สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจำนวน 55.46 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนในเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึน้ และกำร
ซือ้ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินมีจำนวน 150.42 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำก
เงินรับค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนสุทธิของบริษัท
บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ ปี 2561 จำนวน 34.51 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมดำเนินงำน เท่ำกับ 4.47 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรชำระเงินคืนเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น เงิน
สดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 0.76 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกเงินสดรับจำกเงินลงทุนชั่วครำวที่ลดลง และเงินสดรับ
จำกกำรจำหน่ำยที่ดินและอุปกรณ์ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 23.04 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำร
จ่ำยเงินปั นผล และกำรจ่ำยคืนเจ้ำหนีต้ ำมสัญญำเช่ำกำรเงินและดอกเบีย้
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 19.51 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมดำเนินงำน เท่ำกับ 148.02 ล้ำนบำท จำกผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน และกำรบันทึกลูกหนีก้ ำรค้ำและ
ลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ เงินสดสุทธิ ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 22.25 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกเงินสดรับจำกกำร
จำหน่ำยที่ดินและอุปกรณ์ และเงินสดรับจำกเงินฝำกประจำที่ ติดภำระคำ้ ประกันที่ลดลง เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรม
จัดหำเงิน เท่ำกับ 110.78 ล้ำนบำท มำจำกเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ และตั๋วแลก
เงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้
บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 8.32 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำก ณ
สิน้ ปี 2562 เท่ำกับ 11.19 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 57.35 อันมีสำเหตุหลักมำจำกกำรชำระคืน เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และ ตั๋วแลกเงิน
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4.

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทาสัญญาว่าจ้าง CEC

4.1.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการทารายการ

กำรเข้ำทำรำยกำรขอสัตยำบัน ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ในกำรว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำร
ดำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนคร
ลำปำง (รวมเรียกว่ำ “โครงกำร”) ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ผู้ถือหุน้ ของบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติควำมเหมำะสมของกำรเข้ำทำ
รำยกำรดังกล่ำว เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี
ทัง้ นี ้ เนื่องจำกภำยหลังกำรทรำบผลกำรคัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้บริษัทเป็ นผูด้ ำเนินกำรโครงกำรเก็บ
ขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง เป็ นระยะเวลำ 57 เดือน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยำยน 2567 แล้ว บริษัทได้ทำกำรประกำศหำผูร้ บั จ้ำงช่วงเพื่อดำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว อันมีสำเหตุมำจำกกำรที่
บริษัทไม่สำมำรถดำเนินกำรเองได้ เนื่องจำกได้ทำกำรโอนธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนที่เคยดำเนินกำรอยู่ออกไปให้แก่
CEC ตัง้ แต่เมื่อมีกำรจัดแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์“)
แล้ว ทัง้ บุคลำกรและสินทรัพย์ท่ีใช้ในกำรดำเนิน งำน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อครบกำหนดเวลำที่บริษัทประกำศไว้ ปรำกฏว่ำมี
เพียง CEC ที่ย่ืนซองเข้ำร่วมประมูลเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ CEC ผ่ำนเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท่กี ำหนด คือ มีรถเพื่อใช้เก็บขน
ขยะมูลฝอย พร้อมพนักงำนขับรถและพนักงำนจัดเก็บขยะ
เนื่องจำกลักษณะงำนดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริกำรน้อยรำย และมีลกั ษณะเป็ นกำรให้บริกำรเฉพำะกิจ อีกทัง้
กำรให้บริกำรในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีควำมแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้ำนควำมหนำแน่นของจำนวนประชำกร
และขนำดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่ำงกัน รวมไปถึง ข้อกำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ ที่นั้ นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำในกำร
ให้บริกำรในธุรกิจดังกล่ำวแตกต่ำงกันไป ดังนัน้ จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ ด้ บริษัทจึงพิจำรณำจำก
กำรที่บริษัทยังมีกำไรจำกกำรทำงำนดังกล่ำวในระดับที่น่ำพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงและควำมรับผิดชอบ
ตำมเงื่อนไขในสัญญำว่ำจ้ำงของบริษัทที่ลดลง บริษัทจึงได้จดั จ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว
ต่อมำในเดือนเมษำยน ปี 2563 บริษัทได้รบั กำรคัดเลือกจำกเทศบำลนครลำปำงให้เป็ นผูด้ ำเนินโครงกำรกำจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง เป็ นระยะเวลำ 53 เดือน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน
2567 ซึ่งมีเพียงบริษัทเป็ นผูย้ ่ืนซองประมูลงำนกับเทศบำลนครลำปำงเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้ โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็ นงำน
ต่อเนื่องจำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำงข้ำงต้น โดยมีพืน้ ที่ปฏิบัติงำนต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน จึงน่ำจะเกิดกำรส่งเสริมกันทำงธุรกิจ (Synergy) และ ควำมคุม้ ค่ำทำงเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หำกให้
CEC เป็ นผูด้ ำเนินกำร ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทด้วย บริษัทจึงได้สอบถำมไปยัง CEC ให้เสนอบริกำรเป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง ซึ่งจำก
รำคำที่ CEC เสนอมำบริษัทยังมีกำไรจำกโครงกำรดังกล่ำวในระดับที่น่ำพอใจ บริษัทจึงได้จดั จ้ำง CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง
ในกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว ในกำรเข้ำทำรำยกำรโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำงนี ้ บริษัทเห็นว่ำ
เป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัท ในขณะที่บริษัทยังมีกำไรจำกกำรทำงำนดังกล่ำวในระดับที่น่ำพอใจจำกรำคำ
ที่ CEC เสนอมำ บริษัทจึงได้ทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผู้รับจ้ำงช่วงเพื่อดำเนินโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครลำปำง
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จำกกำรว่ำจ้ำง CEC ทัง้ 2 รำยกำรข้ำงต้น บริษัทยังคงได้รบั อัตรำกำไรอยู่ท่ีระดับที่น่ำพอใจ นอกจำกนี ้ ในกำร
จ้ำงเหมำช่วงดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัท ยังสำมำรถลดควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนลงได้จำกกำรที่ให้ ผูร้ บั จ้ำงช่วงเป็ นผูร้ บั
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำนแทน
ทั้งนี ้ หำกบริษัทไม่ว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรโครงกำรและขยำยระยะเวลำในกำรเปิ ด
ประมูลออกไป บริษัทอำจไม่ได้ผรู้ บั จ้ำงช่วง หรือ ได้ผรู้ บั จ้ำงช่วงไม่ทนั ต่อกำรดำเนินงำนให้แก่เทศบำลนครลำปำง ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทอำจต้องชำระค่ำปรับให้แก่เทศบำลนครลำปำงตำมที่ระบุไว้ในสัญญำหรืออำจถูกบอกเลิกสัญญำได้ รวมไป
ถึงจะมีประวัติในกำรดำเนินงำนที่ไม่ดีกับหน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่ งจะส่งผลต่อกำรเข้ำประมูลงำนอื่นๆ ของบริษัทใน
อนำคตอีกด้วย
4.2.

ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการต่อบริษัท

4.2.1. ข้อดีของการเข้าทารายการ
1) สำมำรถควบคุมอัตรำผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่ำพอใจได้ตลอดระยะเวลำโครงกำร
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะช่วยให้บริษัทสำมำรถควบคุมอัตรำผลตอบแทนที่จะได้รบั จำกโครงกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนคร
ลำปำงได้ เนื่องจำกได้รบั รำยได้จำกเทศบำลนครลำปำงตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ และมีตน้ ทุนที่แน่นอนตำม
สัญ ญำจ้ำ งเหมำช่ ว งกับ CEC ที่ เ ป็ น ผู้ด ำเนิ น กำรโครงกำรทั้ง 2 โครงกำรข้ำ งต้น ซึ่ง จำกรู ป แบบกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวของบริษัทจะทำให้บริษัทสำมำรถรักษำระดับอัตรำกำไรให้คงที่ได้ตลอดช่วงระยะเวลำ
ของสัญญำของทั้ง 2 โครงกำร โดยอัตรำกำไรที่บริษัทได้รบั จำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูล ฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง เท่ำกับ ร้อยละ 8.82
และ ร้อยละ 12.00 ตำมลำดับ หรือ คิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 9.73 ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และ 4.07
ล้ำนบำท รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม ตำมลำดับ ตลอดช่วงอำยุของสัญญำโครงกำร ซึ่งเป็ นอัตรำกำไรที่น่ำพอใจ
โดยเมื่อเทียบกับอัตรำกำไรในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงที่บริษัทดำเนินกำรเป็ น ธุรกิจหลักแล้วพบว่ำในช่วง ปี
2562 ถึง ปี 2563 มีอตั รำกำไรเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 7.12 ซึ่งต่ำกว่ำอัตรำกำไรที่บริษัทได้รบั จำกโครงกำรเก็บ
ขนและโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบำลนครลำปำง อันเป็ นผลมำจำกกำรแข่งขันที่รุ นแรงใน
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ทัง้ นี ้ หำกไม่เข้ำทำรำยกำรจัดจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินโครงกำร บริษัทมีควำมเสี่ยงที่จะ
ไม่สำมำรถเริ่มดำเนินกำรได้ทนั ตำมกำหนดเวลำที่เจ้ำของโครงกำรกำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทอำจต้อง
ชำระค่ำปรับให้แก่เทศบำลนครลำปำงตำมที่ระบุไว้ในสัญญำหรืออำจถูกบอกเลิกสัญญำได้ รวมไปถึงจะมี
ประวัติในกำรดำเนินงำนที่ไม่ดีกบั หน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเข้ำประมูลงำนอื่นๆ ของบริษัทใน
อนำคตอีกด้วย นอกจำกนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัทพิจำรณำที่จะดำเนินกำรโครงกำรด้วยตนเอง บริษัทอำจไม่
สำมำรถควบคุมผลตอบแทนในกำรดำเนินโครงกำรให้เป็ นที่น่ำ พอใจได้ตลอดช่วงอำยุสญ
ั ญำโครงกำรได้
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จำกกำรที่มีควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรที่ตอ้ งควบคุมต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
จริงให้เป็ นไปตำมประมำณกำรและกำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนด รวมไปถึง จะ
มีภำระที่เพิ่มมำกขึน้ จำกกำรต้องลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นต่อกำรปฏิบัติงำนและภำระในกำรพัฒนำ
ทีมงำนให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนในขัน้ ตอนต่ำงๆ ให้รำบรื่น เนื่องจำก ณ ปั จจุบนั บริษัทไม่มีสินทรัพย์ท่จี ำเป็ น
ต่อกำรดำเนินงำนและบุคลำกรที่มีควำมชำนำญในธุรกิจนีอ้ ยู่ในองค์กร
2) ลดควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนโครงกำรลงได้
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ นอกจำกจะทำให้บริษัทสำมำรถรักษำระดับอัตรำกำไรที่ได้จำกโครงกำรในระดับ
ที่น่ำพึงพอใจได้แล้ว ยังสำมำรถลดควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนลงได้อีกด้วย จำกกำรที่บริษัทได้จำ้ งเหมำ
ช่วงให้ CEC เป็ นผูด้ ำเนินกำรโครงกำร ทำให้บริษัทสำมำรถผลักควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ไปให้แก่
CEC ได้ เนื่องจำกบริษัทได้จดั ทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสัญญำแบบ Back to
Back ที่มีรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำงๆ ในสัญญำจ้ำงเหมำช่วงเหมือนกันกับในสัญญำจ้ำงที่บริษัทได้รบั มำ
จำกเจ้ำของโครงกำร นอกจำกนี ้ บริษัทยังไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่อำจเพิ่มสูงขึน้ ในอนำคต
กว่ำที่ได้ประมำณกำรไว้ เนื่องจำกได้ทำกำรจ้ำงเหมำช่วงต่อให้กับ CEC ไปแล้วโดยมีอัตรำค่ำจ้ำงคงที่
ตลอดระยะเวลำของสัญญำ โดยหำกบริษัทไม่เข้ำทำรำยกำรจัดจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง จะทำให้
บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำรดำเนินกำรโครงกำรที่เพิ่มขึน้ หำกต้นทุนในกำรดำเนินกำรโครงกำรไม่เป็ นไปตำมที่
ประมำณกำร รวมไปถึงยังมีภำระควำมรับผิดชอบในขัน้ ตอนกำรต่ำงๆ ของโครงกำร
3) ลดภำระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรลงทุนในสินทรัพย์ท่จี ำเป็ นต่อกำรดำเนินโครงกำรด้วยตนเอง
เนื่องจำกมีเพียง CEC ที่เข้ำร่วมประมูลเป็ นผู้รับจ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรโครงกำรเพียงรำยเดียว หำก
บริษัทไม่ทำกำรว่ำจ้ำง CEC แล้ว บริษัทจะต้องดำเนินกำรโครงกำรด้วยตนเอง ทั้งนี ้ บริษัท ได้โอนธุรกิจ
จัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนออกไปให้แก่ CEC ตัง้ แต่เมื่อมีกำรจัดแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แล้ว จึงทำให้บริษัทไม่มีสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นในกำรดำเนินงำนในธุรกิจนี ้ กำรจะเริ่มดำเนิน
โครงกำรกับเทศบำลนครลำปำงทำให้บริษัทต้องลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจำเป็ น ซึ่งทำให้บริษัทอำจมีควำม
จำเป็ นที่จะต้องกูย้ ืมเงินเพื่อลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว ส่งผลให้มี ภำระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ำยบนหนีส้ ินที่
จะทำกำรกูย้ ืมมำเพิ่มขึน้
ดังนั้น กำรว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผู้รับจ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรโครงกำร จึงสำมำรถลดภำระหนีส้ ินและ
ดอกเบีย้ จ่ำยที่จะเกิดจำกกำรลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ีควำมจำเป็ นต่อกำรดำเนินโครงกำรด้วยตนเองลงได้
โดยหำกบริษัทไม่เข้ำทำรำยกำรจัดจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง และพิจำรณำเริ่มดำเนินกำรโครงกำรด้วย
ตนเอง บริษัทจะมีภำระที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นต้องใช้ในกำรดำเนินงำนด้วยตนเอง เช่น รถขน
ขยะมูลฝอย เป็ นต้น รวมไปถึงภำระในกำรพัฒนำทีมงำนให้มีควำมพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่ำวด้วย ซึ่ง
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อำจส่งผลต่อกระแสเงิ นสดของบริษั ทได้ โดยบริษัทอำจมีภำระหนี ้สินเงิ นกู้ยืมที่เ พิ่มขึ น้ จำกกำรลงทุน
ดังกล่ำว รวมไปถึงภำระดอกเบีย้ จ่ำยบนหนีส้ ินเงินกูย้ ืมนัน้ ด้วย
4) สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมกำหนดเวลำตำมสัญญำและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญำจ้ำง
บริษัทสำมำรถดำเนินกำรเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยได้ทันตำมเวลำที่กำหนดไว้ในสัญญำจ้ำงระหว่ำง
เทศบำลนครลำปำง กับ บริษัท โดยกำรว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง ซึ่ง CEC มีควำมพร้อมทัง้ ในด้ำน
บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และสินทรัพย์ท่จี ำเป็ นในกำรดำเนินงำน
เมื่อบริษัทได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูด้ ำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบำลนครลำปำงแล้ว บริษัท
จึ ง ได้ด ำเนิ น กำรเปิ ด ประมูล เป็ น กำรทั่ว ไป เพื่ อ หำผู้รับ จ้ำ งช่ ว งมำให้บ ริ ก ำรงำนข้ำ งต้น ซึ่ ง เมื่ อ ครบ
กำหนดเวลำ มีเพียง CEC ที่ย่ืนซองเข้ำร่วมประมูลเพียงรำยเดียว ทัง้ นี ้ CEC ผ่ำนเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท่กี ำหนด
คือ มีรถเพื่อใช้เก็บขนขยะมูลฝอย พร้อมพนักงำนขับรถและพนักงำนจัดเก็บขยะ
ดังนัน้ หำกบริษัทไม่ทำกำรว่ำจ้ำง CEC และทำกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิ ดประมูลออกไปอำจไม่ได้ผรู้ บั จ้ำง
ช่วง หรือ ได้ผูร้ บั จ้ำงช่ วงไม่ทันต่อกำรดำเนินงำนให้แก่เทศบำลนครลำปำง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทอำจต้อง
ชำระค่ำปรับให้แก่เทศบำลนครลำปำงตำมที่ระบุไว้ในสัญญำหรืออำจถูกบอกเลิกสัญญำได้ รวมไปถึงจะมี
ประวัติในกำรดำเนินงำนที่ไม่ดีกบั หน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเข้ำประมูลงำนอื่นๆ ของบริษัทใน
อนำคตอีกด้วย
5) ประหยัดทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ในกำรเข้ำทำรำยกำรว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผู้รับจ้ำงช่วงโครงกำรในครัง้ นี ้ ทำให้บริษัทสำมำรถประหยัด
ทรัพยำกรทัง้ ในด้ำนทุนทรัพย์และเวลำที่จะใช้ในกำรพัฒนำทีมงำนให้มีศกั ยภำพในกำรดำเนินธุรกิจจัดกำร
ขยะมูลฝอยลงได้ หำกบริษัทไม่เข้ำทำรำยกำรจัดจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง และพิจำรณำเริ่มดำเนินกำร
โครงกำรด้วยตนเอง บริษัทจะมีภำระในกำรพัฒนำทีมงำนให้มีควำมพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่ำวด้วย ซึ่ง
อำจส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทได้ โดยบริษัทอำจมีภำระหนี ้ สินเงินกูย้ ืมที่เพิ่มขึน้ รวมไปถึงภำระ
ดอกเบีย้ จ่ำยบนหนีส้ ินเงินกูย้ ืมนัน้ ด้วย
4.2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทารายการ
1) บริษัทอำจได้รบั อัตรำผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ ในกำรดำเนินโครงกำรหำกไม่เข้ำทำรำยกำร
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษัทได้รบั อัตรำผลตอบแทนที่จำกัด จำกส่วนต่ำงของรำยได้ค่ำจ้ำงที่
ได้รบั จำกเทศบำลนครลำปำงที่เป็ นเจ้ำของโครงกำร กับ ต้นทุนค่ำจ้ำงที่บริษัทชำระให้แก่ CEC ในฐำนะผู้
รับจ้ำงช่วง ดังนัน้ บริษัทจะไม่มีโอกำสได้อตั รำผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึน้ หำกสำมำรถลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินงำนลงได้ต่ำกว่ำที่ประมำณกำรไว้ในอนำคต ทัง้ นี ้ หำกบริษัทดำเนินกำรโครงกำรด้วยตนเอง อำจ
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มีโอกำสได้รบั อัตรำผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ จำกส่วนต่ำงของรำยได้ค่ำจ้ำงที่ได้รบั จำกเทศบำลนครลำปำงที่
เป็ น เจ้ำ ของโครงกำร กับ ต้น ทุน ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำรที่ เ กิ ด ขึ น้ จริงหำกสำมำรถควบคุม ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรโครงกำรได้ดีกว่ำต้นทุนค่ำจ้ำงที่บริษัทชำระให้แก่ CEC ในฐำนะผูร้ บั จ้ำงช่วง
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนโครงกำร โดยต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
โครงกำรอำจสูงขึน้ กว่ำต้นทุนค่ำจ้ำงที่บริษัทชำระให้แก่ CEC ในฐำนะผูร้ บั จ้ำงช่วง และอำจทำให้บริษัท
ได้รบั อัตรำผลตอบแทนที่ต่ำกว่ำที่ได้รบั อยู่ในปั จจุบนั นอกจำกนี ้ ยังมีตน้ ทุนที่เพิ่มขึน้ ทั้งในด้ำนภำระกำร
ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นที่ตอ้ งใช้ในกำรดำเนินงำนเอง และต้นทุนที่จะต้องใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรอีก
ด้วย
2) ไม่มีโอกำสในกำรพัฒนำทีมงำนในธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
กำรว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรโครงกำรนัน้ จะทำให้บริษัทขำดโอกำสในกำรพัฒนำ
บุคลำกรและทีมงำนของตนเองขึน้ มำเอง โดยบุคลำกรของบริษัทจะไม่มีส่วนในกำรปฏิ บัติงำนจริง ใน
โครงกำร เนื่องจำก CEC ในฐำนะผูร้ บั จ้ำงช่วง จะใช้บุค ลำกรของตนเองในกำรปฏิบตั ิงำนในขัน้ ตอนต่ำงๆ
ทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสในกำรให้บุคลำกรเรียนรูจ้ ำกกำรปฏิบตั ิงำนจริง โดยหำกบริษัทไม่เข้ำทำรำยกำร
ดังกล่ำว บริษัทอำจพิจำรณำดำเนินกำรด้วยตนเอง โดยกำรสร้ำงทีมงำนในธุรกิจนีข้ ึน้ มำเอง ซึ่งจะทำให้
ทีมงำนและบุคลำกรของบริษัทได้เริ่มเรียนรูจ้ ำกกำรดำเนินกำรจริงในธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน ส่งผล
ให้สำมำรถดำเนินงำนในธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนได้เองในอนำคต ทัง้ นี ้ ในกำรพัฒนำทีมงำนขึน้ มำ
เองนั้น อำจจ ำเป็ นต้อ งใช้เวลำในกำรดำเนิ นกำร และอำจทำให้เริ่มดำเนิ นงำนโครงกำรได้ล่ำช้ำ หรื อ
ดำเนินงำนอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพในช่วงต้น ซึ่งอำจทำให้บริษัทมีภำระค่ำปรับจำกเทศบำลนครลำปำงหรือ
อำจถูกบอกเลิกสัญญำได้ รวมไปถึงจำเป็ นต้องใช้ทรัพยำกรในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อสร้ำงบุคลำกรและ
ทีมงำนที่มีศกั ยภำพอีกด้วย
อย่ำงไรก็ตำม หำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติให้บริษัทเข้ำทำรำยกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ
CEC แล้ว จะทำให้ CEC มีสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท และทำให้บริษัทมีทีมงำนในธุรกิจจัดกำรขยะ
มูลฝอยชุมชนเป็ นของตนเองผ่ำนทำงบริษัทย่อย
3) มีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผูร้ บั จ้ำงช่วง
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษั ทมีควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพิง CEC ที่เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนิน
โครงกำร โดยหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ี จำเป็ นต้อ งยกเลิ กกำรว่ำจ้ำง CEC ในอนำคต บริษั ท จะไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรด้วยตนเองได้ เนื่องจำกไม่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรและสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นในกำรดำเนิน
ธุรกิจนี ้ ดังนั้น หำกบริษัทไม่เข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีแ้ ล้วพิจำรณำที่จะสร้ำงทีมงำนในธุรกิจดังกล่ำวด้วย
ตนเองเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำร จะทำให้บริษัท สำมำรถลดกำรพึ่งพิงผู้รับเหมำช่วงลงได้ โดย
สำมำรถดำเนินกำรต่ำงๆ ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งนี ้ บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรไม่สำมำรถสร้ำงที มงำนที่มี
คุณภำพขึน้ มำได้ทนั เวลำต่อกำรเริ่มดำเนินโครงกำร หรือดำเนินงำนอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพในช่วงต้น ซึ่ง
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อำจทำให้บริษัทมีภำระค่ำปรับจำกเทศบำลนครลำปำงหรืออำจถูกบอกเลิกสัญญำได้ รวมไปถึงจำเป็ นต้อง
ใช้ทรัพยำกรในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อสร้ำงบุคลำกรและทีมงำนที่มีศกั ยภำพอีกด้วย
อย่ำงไรก็ตำม หำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติให้บริษัทเข้ำทำรำยกำรซือ้ หุน้ สำมัญของ
CEC แล้ว จะทำให้ CEC มีสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจะทำให้สำมำรถขจัดควำมเสี่ยงดังกล่ำวลง
ได้
4.3.

ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับ
บุคคลภายนอก

4.3.1. ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
- ไม่มี เนื่องจำกเป็ นกำรทำรำยกำรเฉพำะกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเท่ำนัน้ 4.3.2. ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
1) มีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
เนื่องจำก CEC ซึ่งประกอบธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยเช่นเดียวกันกับบริษัท และมีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ CEC อีกด้วย ทำให้กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีเ้ ป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ได้ อย่ำงไรก็ตำม ในกำร
เข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ เมื่อเปรียบเทียบข้อดีกบั ข้อด้อยแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริษัทอยู่ รวมไปถึงยัง
สร้ำงผลตอบแทนในระดับที่นำ่ พอใจให้แก่บริษัทได้ตลอดช่วงระยะเวลำของโครงกำร
4.4.

ผลกระทบจากการทีท่ ปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันและไม่ให้สัตยาบัน

กรณีทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน
หำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิให้สตั ยำบันในกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยกับกำรที่บริษัทเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินโครงกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง
กรณีทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบัน
หำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติไม่อนุมตั ิให้สตั ยำบันในกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในครัง้
นี ้ หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยกับกำรที่บริษัทเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินโครงกำร
เก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง
โดยบริษัทจะต้องยกเลิกรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำวในทันที ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรดำเนินกำรโครงกำรข้ำงต้นได้
ซึ่ง บริษั ท อำจมี ภำระค่ ำปรับ จำกผู้ว่ ำจ้ำงของโครงกำร หรื อ อำจถูก บอกเลิ กสัญ ญำได้ รวมไปถึ ง จะมี ป ระวัติใ นกำร
ดำเนินงำนที่ไม่ดีกบั หน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเข้ำประมูลงำนอื่นๆ ของบริษัทในอนำคตอีกด้วย นอกจำกนี ้
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หำกบริษัทยกเลิกรำยกำรดังกล่ำว อำจส่งผลให้เกิดปั ญหำด้ำนขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ท่บี ริษัทรับผิดชอบอยู่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
สุขอนำมัยของประชำชนในพืน้ ที่ดงั กล่ำวได้อีกด้วย ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิให้สตั ยำบัน บริษัทอำจต้องนำ
โครงกำรดังกล่ำวกลับมำดำเนินกำรโครงกำรด้วยตนเอง
ในกำรที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิให้สตั ยำบันในครัง้ นี ้ กรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
อนุมัติ ร ำยกำรดังกล่ ำว ยัง ต้อ งมีควำมรับ ผิ ดในกำรเข้ำท ำรำยกำรครั้งนี ้ ตำมพระรำชบัญ ญัติ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
หมวดที่ 3/1 กำรบริหำรกิจกำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร มำตรำ 89/7 – 89/24
หมวดที่ 12 โทษทำงอำญำ มำตรำ 281/1 – 281/10
หมวดที่ 12/1 มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง มำตรำ 317/1 – 317/14
4.5.

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือ่ นไขรายการ

เนื่องจำกลักษณะงำนดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริกำรน้อยรำย และมีลกั ษณะเป็ นกำรให้บริกำรเฉพำะกิจ อีกทัง้
กำรให้บริกำรในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีควำมแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้ำนควำมหนำแน่นของจำนวนประชำกร
และขนำดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่ำงกัน รวมไปถึง ข้อกำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ ที่ นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำในกำร
ให้บริกำรในธุรกิจดังกล่ำวแตกต่ำงกันไป ดังนั้น จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ ด้
อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำเปรียบเทียบอัตรำกำไรที่บริษัทได้รบั จำกส่วนต่ำงระหว่ำงรำยได้ท่ีได้รบั จำกเทศบำล
นครลำปำงซึ่งเป็ นเจ้ำของโครงกำร กับ ต้นทุนที่บริษัทชำระให้แก่ผรู้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินงำนโครงกำรซึ่งได้แก่ CEC แล้ว
พบว่ำอัตรำกำไรที่บริษัทได้รบั จำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนของเทศบำลนครลำปำง เท่ำกับ ร้อยละ 8.82 และ ร้อยละ 12.00 ตำมลำดับ ซึ่งเป็ นอัตรำกำไรที่น่ำพอใจ โดย
เมื่อเทียบกับอัตรำกำไรในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงที่บริษัทดำเนินกำรเป็ น ธุรกิจหลักแล้วพบว่ำ ในช่วงปี 2562 ถึง ปี 2563 มี
อัตรำกำไรเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 7.12 ซึ่งต่ำกว่ำอัตรำกำไรที่บริษัทได้รบั จำกโครงกำรเก็บขนและโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนของเทศบำลนครลำปำง นอกจำกนี ้ หำกเปรียบเทียบกับกำรที่บริษัทจะดำเนินโครงกำรด้วยตนเองโดยอ้ำงอิงจำกใบ
สรุปปริมำณงำน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็ นกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนที่จะเกิดขึน้ จำกกำร
ดำเนินกำรโครงกำรด้วยตนเอง เช่น ค่ำแรงงำน เงินเดือนของบุคลำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำขนส่ง ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ตำมปริมำณงำนในหัวข้อต่ำงๆ ที่เจ้ำของโครงกำรกำหนดไว้ ประกอบกำรประมูลงำน
โครงกำรข้ำงต้นทั้ง 2 โครงกำรแล้ว พบว่ำมีอัตรำกำไรตลอดระยะเวลำโครงกำรอยู่ท่ี ร้อยละ 4.91 และ ร้อยละ 4.72
สำหรับโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครลำปำง และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำล
นครลำปำง ตำมลำดับ ดัง นั้น กำรว่ ำ จ้ำงให้ CEC เป็ น ผู้รับ จ้ำ งช่ วงในกำรด ำเนิ น โครงกำรนั้น จะท ำให้บ ริษัท ได้รับ
ผลตอบแทนที่สงู กว่ำกำรดำเนินกำรด้วยตนเองอีกด้วย
นอกจำกนี ้ บริษัทยังสำมำรถดำรงอัตรำผลตอบแทนดังกล่ำวข้ำงต้นได้ตลอดระยะเวลำของโครงกำร เนื่องจำก
สำมำรถผลักภำระและควำมเสี่ยงในด้ำนกำรดำเนินงำนโครงกำรไปให้แก่ผรู้ บั จ้ำงช่วงได้ อีกด้วย เนื่องจำกบริษัทได้จดั ทำ
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สัญญำจ้ำงเหมำช่วง (Subcontract) ในรู ปแบบของสัญญำแบบ Back to Back ที่มีรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำงๆ ใน
สัญญำจ้ำงเหมำช่วงเหมือนกันกับในสัญญำจ้ำงที่บริษัทได้รบั มำจำกเจ้ำของโครงกำร
จำกเหตุผลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีม้ ีรำคำและ
เงื่อนไขที่เป็ นธรรมซึ่งทำให้บริษัทได้ประโยชน์จำกกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว
4.6.

สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน

ในกำรทำรำยกำรเพื่อเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และ โครงกำรกำจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนให้กับเทศบำลนครลำปำง นอกจำกจะช่วยให้บริษัทสำมำรถดำเนินกำรโครงกำรได้ทนั ตำมกำหนดเวลำที่
เจ้ำของโครงกำรกำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันเป็ น กำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรโดนเรียกค่ำปรับจำกเจ้ำของโครงกำร
หรือกำรถูกบอกเลิกสัญญำแล้ว ยังสำมำรถผลักภำระและควำมเสี่ยงต่ำงๆ ออกไปให้แก่ CEC ได้อีกด้วย เนื่องจำกบริษัท
ได้จดั ทำสัญญำจ้ำงเหมำช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสัญญำแบบ Back to Back ที่มีรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำงๆ
ในสัญญำจ้ำงเหมำช่วงเหมือนกันกับในสัญญำจ้ำงที่บริษัทได้รับมำจำกเจ้ำของโครงกำรนอกจำกนี ้ กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวยังเป็ นผลดีต่อกระแสเงินสดของบริษัทจำกกำรที่บริษัทไม่จำเป็ นต้องมีภำระในกำรลงทุนในสินทรัพย์ท่จี ำเป็ นต้อง
ใช้ในกำรดำเนินงำนและยังประหยัดทรัพยำกรที่จะต้องใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและทีมงำนที่จะต้องใช้ในธุรกิจจัดกำรขยะ
มูลฝอยชุมชนได้อีกด้วย ทัง้ นี ้ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รบั จำกกำรดำเนินโครงกำรในครัง้ นีย้ งั อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ โดยมี
อัตรำกำไรอยู่ท่ี ร้อยละ 8.82 และ ร้อยละ 12.00 สำหรับโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และ โครงกำรกำจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน ตำมลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตรำกำไรดังกล่ำวกับอัตรำกำไรที่บริษัทได้รบั ในกำรเข้ำประมูลงำนก่อสร้ำง ซึ่ง
เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว พบว่ำ โครงกำรที่บริษัทเข้ำประมูลงำนและได้รบั คัด เลือกให้เป็ นผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง ในช่วงปี
2562 ถึง ปี 2563 มีอตั รำกำไรเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 7.12 ซึ่งต่ำกว่ำอัตรำกำไรที่บริษัทได้รบั จำกโครงกำร นอกจำกนี ้ บริษัท
ยังสำมำรถควบคุมให้มีผลตอบแทนในระดับดังกล่ำวได้ตลอดช่วงอำยุสญ
ั ญำของโครงกำรจำกกำรเข้ำทำรำยกำรนีอ้ ีกด้วย
และเมื่อพิจำรณำถึงข้อดี ข้อด้อย และควำมเสี่ยงต่ำงๆ จำกกำรเข้ำทำรำยกำรเมื่อเปรียบเทียบกับกำรไม่เข้ำทำรำย กำร
แล้ว กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีน้ ่ำจะทำให้บริษัทได้รบั ประโยชน์มำกกว่ำกำรไม่เข้ำทำรำยกำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมี
ควำมเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้สัตยาบันในการเข้าทารายการว่าจ้าง CEC ในครั้งนี้
กำรพิจำรณำลงคะแนนเสียงอนุมัติในกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถพิจำรณำข้อมูลและควำม
คิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้นำเสนอ ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทที่
เกี่ยวข้อง และให้ควำมเห็นบนพืน้ ฐำนของข้อมูลที่ได้รบั จำกบริษัท รวมทัง้ จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
บริษัท ซึ่งตัง้ อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำ ข้อมูล และสมมติฐำนที่ได้รบั เป็ นข้อมูลที่มีควำมเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตำม
ควำมเป็ นจริง อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้
เป็ นสำคัญ
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5.

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าซือ้ หุ้นสามัญของ CEC

5.1.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการทารายการ

กำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC จำนวน 7,000 หุน้ หรือ สัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ใน
ครัง้ นีจ้ ะทำให้ CEC มีสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท นอกจำกจะเป็ นกำรช่วยลดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict
of Interests) ที่อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคตจำกกำรที่บริษัทได้เริ่มกลับมำดำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยแล้ว ยังสำมำรถเพิ่ม
ศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจจัดกำรขยะของบริษทั ได้อีกด้วย เนื่องจำก CEC มีควำมพร้อมทัง้ ในด้ำนของบุคลำกรที่มคี วำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจดังกล่ำวมำกกว่ำ 15 ปี และ ด้ำนสินทรัพย์ท่ีจำเป็ นที่ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งทำให้บริษัทสำมำรถ
ขยำยธุรกิจจัดกำรขยะได้อย่ำงเต็มที่ได้ในทันทีภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำร อีกทัง้ ธุรกิจดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำงรำยได้ท่ี
แน่นอนและสม่ำเสมอ (Recurring Income) ให้กับบริษัทได้ นอกจำกนี ้ เนื่องจำกจำนวนบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรขยะยังมีจำนวนน้อยรำยและต้องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมที่ผวู้ ่ำจ้ำงกำหนดทัง้ ในด้ำนประสบกำรณ์ในธุรกิจและ
ควำมพร้อมในด้ำนสินทรัพย์ท่ีจะใช้ในกำรดำเนินงำน จึงทำให้มีกำรแข่งขันที่นอ้ ยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงที่มีผเู้ ล่นจำนวนมำกและมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำที่สงู
5.2.

ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทารายการต่อบริษัท

5.2.1. ข้อดีของการเข้าทารายการ
1) ช่วยลดควำมเสี่ยงจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
จำกกำรที่บริษัทจะเริ่มกลับมำดำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยอีกครัง้ ทำให้อำจเกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ขึน้ กับ CEC ได้เนื่องจำกดำเนินธุรกิจเดียวกัน และ CEC มีผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมกำรของบริษัทจำนวนหลำยรำย ซึ่งมีควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดควำมขั ดแย้งทำงผลประโยชน์ขึน้ ได้
ดังนั้น กำรที่บริษัทเข้ำซือ้ หุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ จะทำให้ CEC มีสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของบริษั ท โดยมี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 70 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ซึ่งจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวลงได้
อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทไม่เข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะทำให้ ไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ลงได้
2) เป็ นกำรลงทุนในกิจกำรที่มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะทำให้ CEC มีสถำนะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งผลกำรดำเนินงำนของ CEC
จะถูกนำมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมของบริษัท ซึ่งจะสำมำรถเพิ่มผลกำไรสุทธิให้กับงบกำรเงินรวมของ
บริษัทได้ โดยจำกงบกำรเงินภำยในของ CEC ในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2563 CEC มีผลกำไรสุทธิท่ี 27.53
ล้ำนบำท นอกจำกนี ้ CEC ยังมีศกั ยภำพในกำรที่จะขยำยธุรกิจโดยกำรเข้ำประมูลในโครงกำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลกำรดำเนินงำนได้อีกด้วย กำรไม่เข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีจ้ ะทำให้บริษัทเสียโอกำสใน
กำรเข้ำลงทุนในกิจกำรที่มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี ซึ่งสำมำรถช่วยเพิ่มผลกำไรสุทธิให้กบั บริษัทได้
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3) ช่วยเพิ่มควำมพร้อมในกำรดำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยได้ทนั ที
กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษัทสำมำรถใช้ควำมศักยภำพของ CEC ในด้ำนบุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยมำกว่ำ 15 ปี ได้ในทันที ทำให้บริษัทสำมำรถ
ประหยัดทรัพยำกรที่จะใช้ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรในด้ำนดังกล่ำวขึน้ มำเองได้
โดยหำกบริษัทไม่เข้ำทำรำยกำรซือ้ หุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ จะทำให้บริษัทต้องใช้ทรัพยำกรของบริษทั ทัง้ ใน
ด้ำนเวลำและเงินทุนในกำรสร้ำงทีมงำนและพัฒนำบุคลำกรของบริษัทขึน้ มำใหม่เอง รวมไปถึงต้องทำกำร
บริหำรจัดกำรบุคลำกรในธุรกิจดังกล่ำวด้วยตนเอง ซึง่ กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีจ้ ะสำมำรถลดระยะเวลำ
และทรัพยำกรของบริษัทที่จะต้องสูญเสียไปเพื่อกำรสร้ำงทีมงำนและพัฒนำบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร
บุคลำกรให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนในธุรกิจดังกล่ำวให้เป็ นไปอย่ำงเรียบร้อย
5.2.2. ข้อด้อยและความเสีย่ งของการเข้าทารายการ
1) กระแสเงินสดของบริษัทลดลง
ในกำรเข้ำทำรำยกำรซือ้ หุน้ ของ CEC ที่สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ในครัง้ นี ้
บริษัทจะชำระค่ำหุน้ เป็ นเงิน จำนวน 23.10 ล้ำนบำท โดยจะทำกำรชำระเป็ นงวดตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
ซือ้ ขำยหุน้ ดังนั้น กำรชำระค่ำหุน้ ดังกล่ำวจะทำให้กระแสเงินสดของบริษัทลดลงตำมค่ำหุน้ ที่ชำระให้แก่
ผูข้ ำย อย่ำงไรก็ตำม กำรชำระค่ำหุน้ เป็ นงวดๆ ดังที่ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น จะช่วยลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริษัทลงได้
2) ควำมเสี่ยงจำกกำรบันทึกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของ CEC ในงบกำรเงินรวมของบริษัท
ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรบันทึกค่ำควำมนิยมจำกกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC ในงบกำรเงินรวมของบริษัท
และต่อมำหำกมีเหตุกำรณ์ท่กี ระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของ CEC อย่ำงมีนยั สำคัญ จนส่งผลกระทบต่อผล
กำรดำเนินงำนของ CEC อำจมีควำมเสี่ยงที่บริษัทจะต้องบันทึกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของ CEC ได้
ในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบกำรเงินรวมของบริษัท ทัง้ ในงบดุลและงบกำไรขำดทุนรวมของบริษัท
3) เพิ่มภำระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ำยให้กบั บริษัท (ในกรณีท่มี ีกำรกูย้ ืมเงินมำชำระค่ำหุน้ CEC)
อ้ำงอิงตำมสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผขู้ ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลักฐำนจนทำให้เป็ น
ที่พึงพอใจต่อบริษัทได้ว่ำ CEC ได้พน้ จำกภำระและหน้ำที่รบั ผิดชอบที่ผูกพัน CEC เอำไว้ได้ เช่น เอกสำรที่
ระบุกำรพ้นจำกควำมรับผิดชอบ และ/หรือ ภำระผูกพัน จำกกำรดำเนินกำรโครงกำรที่ออกโดยเจ้ำของ
โครงกำรที่ CEC ดำเนินกำรอยู่หรือดำเนินกำรเสร็จสิน้ ไปแล้ว จะทำให้บริษัทต้องชำระค่ำหุน้ ที่คงเหลือตำม
งวดต่ำงๆ ที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทำให้บริษัท
อำจต้องทำกำรกูย้ ืมเงินเพี่อมำชำระค่ำหุ้นงวดที่เหลือดังกล่ำว เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท
ซึ่งกำรกูย้ ืมเงินดังกล่ำวจะเป็ นกำรเพิ่มภำระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ำยให้กับบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะทำ
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กำรพิจำรณำถึงสภำพคล่องของบริษัท ณ ขณะนัน้ เพื่อประกอบกำรกำรตัดสินใจกูย้ ืมเงินเพื่อชำระค่ำหุน้
งวดที่เหลือ
ทัง้ นี ้ หำกผูข้ ำยยังไม่สำมำรถแสดงเอกสำรหลักฐำนให้บริษัทพึงพอใจได้ว่ำ CEC ได้พน้ จำกภำระและหน้ำที่
รับผิดชอบที่ผกู พัน CEC เอำไว้ได้ บริษัทจะทำกำรชำระเงินค่ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC ส่วนที่เหลือให้แก่ผซู้ ือ้
เป็ นงวดๆ อีก 3 งวด งวดละ 4.62 ล้ำนบำท ในวันที่ 30 ธันวำคม ของทุกปี ตัง้ แต่ปี 2564-2566 ซึ่งจะช่วย
ลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทลงได้มำก
5.3.

ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับ
บุคคลภายนอก

5.3.1. ข้อดีของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
1) ได้มำซึ่งหุน้ ของ CEC ในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำที่เหมำะสม
เมื่อเปรียบเทียบรำคำซือ้ ขำยหุน้ ของ CEC กับรำคำที่เหมำะสมที่ท่ปี รึกษำทำงกำรเงินประเมินได้แล้ว พบว่ำ
รำคำซือ้ ขำยหุน้ ของ CEC นั้น มีรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำที่เหมำะสมของ CEC จำนวน 1.32 – 3.07 ล้ำนบำท
หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 5.73 – ร้อยละ 13.30 ของรำคำซือ้ ขำยหุน้
2) เจรจำต่อรองให้ได้เงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำรที่ดี
บริษัทสำมำรถเจรจำต่อรองให้สำมำรถแบ่งชำระค่ำหุน้ ของ CEC เป็ นจำนวนงวด ได้ถึง 4 งวด จนถึงสิน้ ปี
2566 ซึ่งเป็ นกำรช่วยบรรเทำภำระและผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทลงได้ นอกจำกนี ้ บริษัทยัง
สำมำรถเจรจำเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัทได้ เช่น ไม่จำเป็ นต้องวำงเงินมัดจำในกำรซือ้ ขำยหุน้
ของ CEC และชำระค่ำหุน้ งวดแรกภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ซือ้ ขำยหุน้ CEC เสร็จสมบูรณ์ เป็ นต้น
3) ติดตำมหำผูร้ บั ผิดชอบได้ในกรณีท่มี ีปัญหำในภำยหลัง
ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลให้ CEC ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ในอนำคต ที่อำจเกิดขึน้ จำก
ภำระผูกพันที่มีต่อ CEC บริษัทสำมำรถที่จะติดตำมหำผู้รับผิดชอบชดใช้มูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดจำก
ควำมรับผิดชอบเหล่ำนัน้ ของ CEC ได้ เนื่องจำกผูข้ ำยทัง้ หมดเป็ นกรรมกำร และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
5.3.2. ข้อด้อยของการเข้าทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอก
1) มีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้
เนื่องจำกกำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ CEC ในครัง้ นี ้ มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ทำ
ให้ก ำรเข้ำ ท ำรำยกำรในครั้ง นี ้อ ำจมี ค วำมเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ (Conflict of
Interests) ได้ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มีรำคำและเงื่อนไขในกำรได้มำซึ่งหุน้ ของ CEC
ที่เหมำะสมและเป็ นธรรม และ เมื่อ เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยในกำรเข้ำทำรำยกำรแล้วยังก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั บริษัทอีกด้วย
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5.4. ความเป็ นธรรมของราคาและเงือ่ นไขรายการ
5.4.1. ความเหมาะสมของราคา
ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงินได้ศึก ษำข้อ มูลประกอบในกำรพิ จำรณำและให้ควำมเห็ น โดยมี สมมติฐ ำนในกำรให้
ควำมเห็นคือ
1) ข้อมูลต่ำงๆ ดังที่ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้นนัน้ เป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องตำมควำมเป็ นจริง
2) เป็ นกำรพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และไม่มีเหตุกำรณ์ใดที่จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผล
กำรดำเนินธุรกิจของ CEC
3) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่ได้ทำกำรตรวจสอบทำงกฎหมำย ภำษี อำกร และกฎเกณฑ์อื่นใด ดังนั้ น จึงไม่
สำมำรถให้ควำมเห็นในเรื่องดังกล่ำวได้
4) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถรับรอง หรือรับประกันไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือรับผิดชอบ
เกี่ยวกับควำมถูกต้องของข้อมูลและคำรับรองต่ำงๆ ของ CEC
เพื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของมูลค่ำของ CEC ในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ประเมินมูลค่ำของ CEC
โดยวิธีต่ำงๆ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)

วิธีมลู ค่ำตำมบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับมูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับกิจกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach)
วิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

ทั้งนี ้ เนื่องจำกหลักทรัพย์ของ CEC ไม่ได้มีกำรจดทะเบียนซือ้ ขำยอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ จึงทำให้ไม่สำมำถ
ประเมินมูลค่ำด้วยวิธีมลู ค่ำหุน้ ตำมรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (Weighted Average Market Price Approach) ได้
(1)

วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

กำรประเมินมูลค่ำหุน้ ตำมวิธีนี ้ แสดงให้เห็นถึงมูลค่ำของ CEC ซึ่งถูกบันทึกไว้ในงบกำรเงินของ CEC ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ ง โดยในที่ นี ้ เป็ น กำรประเมิน จำกมูลค่ ำตำมบัญ ชีของ CEC ที่ ถูก บัน ทึ กไว้ในงบกำรเงิน สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 30
กันยำยน 2563 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
กำไรสะสม:
- สำรองตำมกฏหมำย
- ยังไม่ได้จดั สรร
มูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทารายการ

จานวนเงิน (ล้านบาท)
0.70
0.10
42.11
42.91
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จานวนเงิน (ล้านบาท)
10,000
4,290.66

จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด (หุน้ )
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท/หุ้น)

จำกกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ดว้ ยวิธีมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ของ CEC เท่ำกับ 42.91
ล้ำนบำท หรือ 4,290.66 บำทต่อหุน้ ดังนั้น สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC จะมีมูลค่ำเท่ำกับ
30.03 ล้ำนบำท
(2)

วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

กำรประเมินมูลค่ำของ CEC ด้วยวิธีปรับมูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book Value) โดยกำรปรับปรุงมูลค่ำของ
สินทรัพย์และหนีส้ ินต่ำงๆ ของ CEC เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงและเป็ นปั จจุบนั โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอ้ำงอิงมูลค่ำ
รำคำประเมินของสินทรัพย์หลักของ CEC จำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ของ บริษัท แอดวำนซ์ แอพไพรซัล
จำกัด (“AA”) ฉบับลงวันที่ 9 ตุลำคม 2563 (“รำยงำนประเมิน”) ซึ่ง AA เป็ นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในตลำดทุนและ
ผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่ำทรัพย์สินหลักของ CEC โดย AA ได้ทำกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์สำธำรณะ ดังมีรำยละเอียดของทรัพย์สินหลัก อ้ำงอิงจำกรำยงำนประเมิน
ดังต่อไปนี ้
▪ ที่ดินเปล่ำ
ที่ดินที่ประเมินมูลค่ำในครัง้ นี ้ เป็ นที่ดินเปล่ำ ซึ่งถูกบันทึกอยู่ในงบกำรเงินของ CEC โดยที่ดินดังกล่ำวตัง้ อยู่
ที่ หนองเขียว ซอย 2 ถนนบ้ำนต้นผึง้ -บ้ำนป่ ำข่อยใต้ (ชม.5138) ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยประกอบด้วยโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง มีเนือ้ ที่รวม 12-3-62 ไร่ หรือ เท่ำกับ 5,162 ตำรำงวำ
ลักษณะรูปแปลงของที่ดินโดยรวมเป็ น รูปหลำยเหลี่ยม โดย AA ได้ประเมินมูลค่ำที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด (Market Approach) ซึ่งมีรำยละเอียดของที่ดินสรุปได้ดงั นี ้
ลาดับ โฉนดทีด่ ิน
เลขที่
1
22277
2

49400

เลขที่
ดิน
5
86

รวมเนือ้ ทีด่ ิน

หน้า เนือ้ ทีด่ ินตามเอกสารสิทธิ์
สารวจ ไร่ งาน
ตารางวา
3825 12 3
48
7126

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพันทีต่ รวจสอบได้

ไม่มีภำระผูกพัน

0

0

14

บริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จำกัด

12

3

62

(5,162.00 ตารางวา)
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รูปโฉนดทีด่ ิน

แผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงทีต่ งั้ ของทีด่ ิน
ที่มำ: รำยงำนกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ ของบริษัท แอดวำนซ์ แอพไพรซัล จำกัด จำกัด ที่ 3075/2563
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AA ได้ทำกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลตลำดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำกำรประเมินหำรำคำที่เหมำะสม โดยมี
รำยละเอียดของข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนี:้
ข้อมูลตลำดของที่ดินเปล่ำที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบสำหรับข้อมูลที่ดิน
ข้อมูลตลาดของทีด่ ินทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบ
ทรัพย์สินที่
รายละเอียด
ประเมิน
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 2
ข้อมูลที่ 3
ข้อมูลที่ 4
ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ
ที่ดินว่ำงเปล่ำ
ที่ดินว่ำงเปล่ำ
ที่ดินว่ำงเปล่ำ
ติดถนนบ้ำนต้น ติดซอยเลียบ
ติดหนอง
ติดหนองเขียว
ทำเลที่ตงั้
ผึง้ -บ้ำนป่ ำข่อย
คลอง
ติดซอยไม่มีช่อื
เขียว ซอย 2
ซอย 1
ใต้
ชลประทำน
ขนำดที่ดิน (รวม 2
12-3-62 ไร่
20-0-0 ไร่
7-1-0 ไร่
18-3-87
10-0-0 ไร่
กลุ่ม)
รูปร่ำงแปลงที่ดิน
หลำยเหลี่ยม หลำยเหลี่ยม
หลำยเหลี่ยม
ต่ำกว่ำถนน 20 ต่ำกว่ำถนน 20 ต่ำกว่ำถนน 20
ระดับดิน
เสมอถนน
เสมอถนน
ซ.ม.
ซ.ม.
ซ.ม.
หน้ำกว้ำงที่ดิน
116 เมตร
20 เมตร
40 เมตร
90 เมตร
100 เมตร
7,500 บำท/ตร. 8,000 บำท/ตร. 4,500 บำท/ตร. 5,000 บำท/ตร.
รำคำเสนอขำย
วำ
วำ
วำ
วำ
ที่ตงั้ และ
ที่ตงั้
ที่ตงั้ และ
ที่ตงั้ และรูปร่ำง สภำพแวดล้อม สภำพแวดล้อม
สภำพแวดล้อม
ดีกว่ำทรัพย์สินฯ
ใกล้เคียง
และรูปร่ำง
ข้อดี / ข้อด้อย
ดีกว่ำทรัพย์สินฯ
สภำพแวดล้อม
ทรัพย์สินฯ
ใกล้เคียง
รูปร่ำงใกล้เคียง
ใกล้เคียงกัน
รูปร่ำงด้อยกว่ำ
ทรัพย์สินฯ
ทรัพย์สินฯ
ทรัพย์สิน
วันเดือนปี ของข้อมูล
ตุลำคม 2563
ตุลำคม 2563
ตุลำคม 2563
ตุลำคม 2563
คะแนนตำมวิธีถ่วงนำ้ หนัก (Weighted Quality Score: WQS) ของที่ดิน

ทำเลที่ตงั้
สภำพแวดล้อม
ขนำดเนือ้ ที่
รูปแปลงที่ดิน
ระดับที่ดิน
ไฟฟ้ำ นำ้ ประปำ และโทรศัพท์

น้าหนัก

ทรัพย์สินฯ

20%
20%
10%
10%
10%
10%

5
5
6
4
5
5
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1
7
7
5
5
5
7

ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบ
2
3
5
5
5
4
7
5
5
4
4
4
5
4

4
5
5
6
5
4
5
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ลั ก ษณะผิ ว จรำจร และควำม
กว้ำงถนน
ศักยภำพในกำรพัฒนำ
ควำมนิยมตลำด สภำพคล่องใน
กำรซือ้ -ขำย
คะแนนรวม
สัด ส่ ว นคะแนนเปรี ย บเที ย บกั บ
ทรัพย์สิน
รำคำที่ได้ปรับแก้
กำรถ่วงนำ้ หนักควำมน่ำเชื่อถือ
มูลค่ำจำกกำรให้นำ้ หนัก

ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบ
1
2
3
4

น้าหนัก

ทรัพย์สินฯ

10%

6

7

7

6

6

5%

5

7

7

6

6

5%

5

7

6

6

6

100%

5.10

6.40

5.45

4.70

5.20

-

-

0.80

0.94

1.09

0.98

100%
-

-

5,578
6,083
3,255
5%
18%
16%
266
1,078
505
มูลค่าตลาด (บาท/ตารางวา)
ปั ดเศษ

4,413
62%
2,737
4,585
4,500

AA ประเมินรำคำที่ดินที่เหมำะสม เท่ำกับ 4,500 บำทต่อตำรำงวำ รวมเป็ นมูลค่ำของที่ดินที่ประเมิน เท่ำกับ
23.23 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดินแปลงนีท้ ่ีบนั ทึกไว้ในงบกำรเงินของ CEC ณ
สิน้ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ที่มลู ค่ำ 23.27 ล้ำนบำท แล้ว พบว่ำมีมลู ค่ำลดลง เท่ำกับ (0.04) ล้ำนบำท
อนึ่ง ที่ดินแปลงดังกล่ำวข้ำงต้น CEC ได้ซือ้ มำจำกบริษัท ด้วยมูลค่ำ รำคำซือ้ ขำยที่ดินรวมกับค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องเท่ำกับที่บนั ทึกในงบกำรเงินของ CEC ที่ 23.27 ล้ำนบำท ในปี 2562
▪ ยำนพำหนะ

ยำนพำหนะที่ทำกำรประเมินมูลค่ำในครัง้ นี ้ เป็ นยำพำหนะของ CEC ซึ่งใช้ในกำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยชุมชน โดยมียำนพำหนะที่ทำกำรประเมิน จำนวน 27 รำยกำร ซึ่งยำนพำหนะเหล่ำนีไ้ ด้ถกู บันทึกไว้
ในงบกำรเงินของ CEC โดย AA ได้ทำกำรประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และ
ยำนพำหนะที่ทำกำรประเมินมีรำยละเอียดสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
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หน้าที่ 78

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ภาพตัวอย่างยานพาหนะทีท่ าการประเมินมูลค่า
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รำยละเอียดรำคำประเมินยำนพำหนะของ CEC จำนวน 27 รำยกำร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

หมายเลข
ทะเบียน
70-6153
70-6161
70-6162
70-6129
70-6122
70-6126
70-4760
70-4761
70-4765
70-4768
70-4769
70-6147
70-3052
70-3045
70-3046
70-6119
70-4725
70-4733
70-3002
70-2997
ผม 9591
70-4752
70-6121
70-4753

ยี่ห้อ
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
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ประเภท
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถบรรทุกไม่ประจำทำง

ลักษณะ
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะเปี ยก)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะเปี ยก)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะเปี ยก)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะเปี ยก)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
ตูบ้ รรทุก
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกของเหลว (นำ้ )
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคำ)
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
กระบะบรรทุกยกได้มีขำ้ งเสริม
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
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วันทีจ่ ดทะเบียน
26 กรกฎำคม 2556
30 กรกฎำคม 2556
30 กรกฎำคม 2556
18 กรกฎำคม 2556
18 กรกฎำคม 2556
18 กรกฎำคม 2556
24 สิงหำคม 2553
24 สิงหำคม 2553
24 สิงหำคม 2553
24 สิงหำคม 2553
24 สิงหำคม 2553
26 กรกฎำคม 2556
16 กุมภำพันธ์ 2548
16 กุมภำพันธ์ 2548
16 กุมภำพันธ์ 2548
18 กรกฎำคม 2556
24 สิงหำคม 2553
24 สิงหำคม 2553
14 มกรำคม 2548
14 มกรำคม 2548
20 เมษำยน 2548
24 สิงหำคม 2553
18 กรกฎำคม 2556
24 สิงหำคม 2553

มูลค่าตลาด
0.80
0.80
0.80
0.80
0.76
0.76
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.20
0.36
0.32
0.32
0.21
0.13
0.13
0.20
0.30
0.10
0.56
0.64
0.56

ราคาประเมิน
(พอร์ตโฟลิโอ)
0.56
0.56
0.56
0.56
0.53
0.53
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.14
0.25
0.22
0.22
0.15
0.09
0.09
0.14
0.21
0.07
0.39
0.45
0.39

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
หมายเลข
ทะเบียน
ถข 297
70-2978
ยก 8720

วันทีจ่ ดทะเบียน
มูลค่าตลาด
30 พฤศจิกำยน 2552
0.38
28 ธันวำคม 2547
0.36
24 สิงหำคม 2553
0.12
รวมมูลค่า (ล้านบาท)
12.61
หมำยเหตุ: 1/ ยำนพำหนะลำดับที่ 1-24 และ ลำดับที่ 26-27 CEC ทำกำรจัดซือ้ ในเดือนกันยำยน ปี 2560 และ ยำนพำหนะ ลำดับที่ 25 CEC เพิ่งทำกำรจัดซือ้ เพิ่มเติมในเดือนเมษำยน ปี 2563
ลาดับ
25
26
27
1

ยี่ห้อ
จังหวัด
BOMAG พิษณุโลก
ISUZU เชียงใหม่
ISUZU เชียงใหม่

ประเภท
รถบดถนน (รย.14)
รถบรรทุกไม่ประจำทำง
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)

ลักษณะ
บดถนน
บรรทุกเฉพำะกิจ (ขยะแห้ง)
กระบะบรรทุก (เสริมกระบะข้ำง มีลิฟท์ยกท้ำย)

ราคาประเมิน
(พอร์ตโฟลิโอ)
0.27
0.25
0.08
8.83

ในกำรประเมินมูลค่ำรำคำตลำดของยำนพำหนะทัง้ 27 รำยกำรข้ำงต้น AA ได้ทำกำรประเมินโดยวิเครำะห์เปรียบเทียบรำคำตลำดรถมือสอง แบบและรุน่ เดียวกัน หรือ รถที่สำมำรถ
ใช้ทดแทนกันได้ โดยสอบถำมจำกผูเ้ สนอขำย หรือ มีกำรซือ้ -ขำยแล้ว และปรับลดกำรเสื่อมสภำพทำงกำยภำพ นอกจำกนี ้ AA ได้พิจำรณำถึงกำรจำหน่ำยยำนพำหนะเป็ นกลุ่มทรัพย์สิน
“พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)” ซึง่ เมื่อพิจำรณำถึงส่วนลด (Discount) ในกรณีท่มี กี ำรเสนอขำยสินทรัพย์ทกุ ชิน้ พร้อมกันในครำวเดียวกันและควำมเสีย่ งในกำรถือครองสินทรัพย์ทั้งกลุ่ม รวมไปถึง
ค่ำใช้จำ่ ยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรขำย AA จึงทำกำรประมำณกำรส่วนลดไว้ท่ี ร้อยละ 30.00 ทำให้ได้รำคำประเมินของยำนพำหนะทัง้ 27 รำยกำร (พอร์ตโฟลิโอ) มีมลู ค่ำเท่ำกับ 8.83 ล้ำน
บำท
ทัง้ นี ้ ยำนพำหนะ จำนวน 26 คัน จำกทัง้ หมด 27 คัน (ยกเว้นยำนพำหนะ ลำดับที่ 25) CEC ได้ทำกำรจัดซือ้ ไปจำกบริษัท เมื่อปี 2560 โดยได้บนั ทึกรำคำซือ้ ขำยไว้เป็ นต้นทุนกำรซือ้
ยำนพำหนะในงบกำรเงินของ CEC และยำนพำะหนะลำดับที่ 25 นัน้ ทำง CEC เพิ่งทำกำรจัดซือ้ เข้ำมำเมื่อเดือนเมษำยน 2563 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำยำนพำหนะ
ดังกล่ำวข้ำงต้นถูกบันทึกไว้ดว้ ยรำคำซือ้ ขำยจริงของยำนพำหนะคันนัน้ ๆ ซึ่งสำมำรถสะท้อนมูลค่ำรำคำตลำดของยำนหำพนะคันนัน้ ๆ ได้ และเมื่ อหักลดด้วยค่ำเสื่อมรำคำระหว่ำงช่วงกำรถือ
ครองยำนพำหนะคันนัน้ ๆ แล้ว จะมีมลู ค่ำเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของยำนพำหนะคันนัน้ ๆ ที่ CEC ได้บนั ทึกไว้ในงบกำรเงิน
จำกเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้นและเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักอนุรกั ษ์นยิ ม (Conservative Basis) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึง ไม่ปรับ มูลค่ำยำนพำหนะดังกล่ำวข้ำงต้นทัง้ หมดและอ้ำงอิง
มูลค่ำจำกมูลค่ำตำมบัญชีของยำนพำหนะคันนัน้ ๆ ตำมงบกำรเงินไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ของ CEC ซึ่งมีมลู ค่ำอยู่ท่ี 4.60 ล้ำนบำท

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสาหรับการเข้าทารายการ
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ผลจำกกำรปรับ ปรุ งมูลค่ำของสินทรัพย์หลักของ CEC ตำมรำยกำรต่ำงๆ ข้ำงต้น ทำให้มูลค่ำ ทำงบัญชีหลัง
ปรับปรุงของ CEC เป็ นดังนี ้
รายการ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
รำยกำรปรับปรุง
บวก มูลค่ำที่ดิน ที่เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บวก มูลค่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะ ที่เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บวก เงินจำกกำรรับชำระค่ำหุน้ ให้เต็มมูลค่ำ1
หัก เงินปั นผลที่ประกำศจ่ำยหลัง วันที่ 30 กันยำยน 25632
มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุ ง
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด (หุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

จานวนเงิน (ล้านบาท)
42.91
(0.04)
ไม่ปรับมูลค่ำ
0.30
(10.00)
33.17
10,000
3,316.90

หมำยเหตุ: 1/ เงินสดรับจำกกำรรับชำระค่ำหุน้ ให้เต็มมูลค่ำเป็ นทุนชำระแล้ว 100.00 บำทต่อหุน้ (จำกเดิมที่ชำระไว้ที่ 70.00 บำทต่อหุน้ )
โดย CEC ทำกำรเรียกชำระในวันที่ 15 ตุลำคม 2563
2/ เงินปั นผลที่ CEC คำดว่ำจะทำกำรจ่ำยก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปั จจุบนั ของ CEC จำนวน ไม่เกิน 10 ล้ำน
บำท ตำมที่ระบุในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ระหว่ำงบริษัท กับ ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC จำนวน 8 รำย ลงวันที่ 30/11/2563

ดังนัน้ มูลค่ำหุน้ ของ CEC ด้วยวิธีปรับมูลค่ำตำมบัญชี จึงมีค่ำเท่ำกับ 3,316.90 บำทต่อหุน้ ดังนัน้ สัดส่วน ร้อย
ละ 70 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC จะมีมลู ค่ำเท่ำกับ 23.22 ล้ำนบำท
(3)

วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach)

วิธีนีเ้ ป็ นกำรประเมินมูลค่ำหุน้ ของ CEC โดยกำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนทำงกำรเงินต่ำงๆ ของบริษัทจดทะเบียน
ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ซึ่งประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงกัน โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้คดั เลือกบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจบริกำรเฉพำะกิจ จำนวน 3 บริษัท เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบ
รายชื่อบริษัทในหมวดบริการเฉพาะกิจที่
คัดเลือกมาใช้ในการเปรียบเทียบ
1. บมจ. อัคคีปรำกำร 1/
2. บมจ. บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม 1/
3. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 1/

ชื่อย่อ
บริษัท

สินทรัพย์รวม 2/
(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2/
(ล้านบาท)

รายได้รวม 2/
(ล้านบาท)

Turnover Ratio เฉลี่ย
ต่อปี 3/ (ร้อยละ)

AKP

657.59

530.52

236.79

42.39

GENCO

1,562.41

1,345.49

216.75

38.65

BWG

8,941.29

5,180.18

1,383.54

337.53

ที่มำ : www.setsmart.com

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ: 1/ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร ในหมวดธุรกิจ บริกำรเฉพำะกิจ จำนวน 3 บริษัท ซึ่งที่
ปรึกษำทำงกำรเงินคัดเลือกมำ โดย AKP เป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิในกำรบริกำรเตำเผำขยะอุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู
จังหวัดสมุทรปรำกำร สำหรับ GENCO นั้น ประกอบธุรกิจบำบัดและกำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรม และ BWG เป็ นผู้
ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมแบบครบวงจรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
2/ ข้อมูลสินทรัพย์รวม ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และรำยได้รวมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินที่สอบทำนแล้วสำหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2563
3/ Turnover Ratio ต่อปี คำนวณจำกผลรวมของอัตรำส่วนปริมำณกำรซือ้ ขำยรวมต่อจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของ
แต่ละหลักทรัพย์ในช่วงเวลำย้อนหลัง 1 ปี ระหว่ำงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเป็ นวันทำ
กำรสุดท้ำยก่อนวันที่บริษัทแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ว่ำจะเข้ำทำรำยกำร

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ท่ปี รึกษำทำงกำรเงินใช้ในกำรเปรียบเทียบทัง้ สิน้ 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีอตั รำส่วนรำคำตลำด
ต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) และ 2) วิธีอตั รำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี (Price to Book
Value Ratio หรือ P/BV Ratio)
3.1

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio)

กำรประเมินรำคำหุน้ ตำมวิธีนี ้ เป็ นกำรประเมินโดยนำกำไรสุทธิต่อหุน้ ของ CEC ย้อนหลัง 4 ไตรมำสถึงวันที่ 30
กันยำยน 2563 ซึ่งเท่ำกับ 35.36 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 3,536.00 บำทต่อหุน้ คูณกับค่ำเฉลี่ยอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อกำไร
สุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจบริกำรเฉพำะกิจ
ซึ่งประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ CEC จำนวน 3 บริษัท ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
นับจำกวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเป็ นวันทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์วนั สุดท้ำยก่อนวันที่ บริษัทแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์
ว่ำจะเข้ำลงทุนในหุน้ ของ CEC รำยละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
ค่ำเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจบริกำรเฉพำะกิจ ที่ใช้อำ้ งอิง
ช่วงเวลา
AKP
GENCO
BWG1
ค่าเฉลี่ย
1
ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สามารถหาได้
3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
19.63
1
ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สามารถหาได้
6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
22.45
ไม่สามารถหาได้1
ไม่สำมำรถหำได้1
9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63)
18.61
659.38
12 เดือน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)
16.48
5.49
805.09
10.99
ที่มำ: www.setsmart.com
หมำยเหตุ: 1/ ไม่สำมำรถหำค่ำเฉลี่ยของ P/E Ratio ได้ในบำงช่วงเวลำ เนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวมีผลกำรดำเนินงำนขำดทุน
2/ BWG มีค่ำ P/E Ratio ที่สงู ผิดปกติ (Outlier) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงไม่นำมำคำนวณรวมในกำรหำค่ำเฉลี่ย

สรุปกำรประเมินรำคำหุน้ ของ CEC ตำมวิธีอตั รำส่วนรำคำตลำดต่อกำไรสุทธิ
ช่วงเวลา
ค่าเฉลี่ย
P/E ratio (เท่า)
ไม่สำมำรถหำได้1
3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
ไม่สำมำรถหำได้1
6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

มูลค่าหุน้
(บาทต่อหุน้ )
ไม่สามารถหาได้1
ไม่สามารถหาได้1
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ช่วงเวลา
9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63)
12 เดือน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)

ค่าเฉลี่ย
P/E ratio (เท่า)

มูลค่าหุน้
(บาทต่อหุน้ )

ไม่สำมำรถหำได้1

ไม่สามารถหาได้1

10.99

38,851.29

กำรประเมินมูลค่ำหุน้ ด้วยวิธี อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อกำไรสุทธิ จะได้มูลค่ำหุน้ ที่เหมำะสมของ CEC เท่ำกับ
38,851.29 บำทต่อหุน้ หรือเท่ำกับ 271.96 ล้ำนบำท สำหรับสัดส่วน ร้อยละ 70 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC
3.2

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

กำรประเมินรำคำหุน้ ตำมวิธีนี ้ เป็ นกำรประเมินโดยนำมูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่ง
เท่ำกับ 42.91 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 4,290.66 บำทต่อหุน้ คูณกับค่ำเฉลี่ยอัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชี (P/BV) ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจบริกำรเฉพำะกิจ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียง
กั บ CEC จ ำนวน 3 บริ ษั ท ตำมที่ ก ล่ ำ วข้ำ งต้น ย้อ นหลัง 3 เดื อ น 6 เดื อ น 9 เดื อ น และ 12 เดื อ น นับ จำกวัน ที่ 12
พฤศจิ ก ำยน 2563 ซึ่ง เป็ น วัน ทำกำรสุดท้ำ ยก่อ นวัน ที่ บ ริษั ทแจ้ง ต่อ ตลำดหลักทรัพ ย์ว่ำจะเข้ำ ลงทุนในหุ้น ของ CEC
รำยละเอียดกำรประเมินมูลค่ำหุน้ ของ CEC สรุปได้ดงั นี ้
ค่ำเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจกำรท่องเที่ยวและสันทนำกำรที่ใช้อำ้ งอิง
ช่วงเวลา
AKP
GENCO
BWG
ค่าเฉลี่ย
0.58
3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.66
0.40
0.67
0.60
6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.70
0.41
0.69
0.56
9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.69
0.39
0.59
0.58
12 เดือน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)
0.72
0.40
0.62
ที่มำ: www.setsmart.com

สรุปกำรประเมินรำคำหุน้ ของกิจกำรตำมวิธีอตั รำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี
ช่วงเวลา
ค่าเฉลี่ย
P/BV ratio (เท่า)
3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.58
6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.60
9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.56
12 เดือน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)
0.58

มูลค่าหุน้
(บาทต่อหุน้ )
2,491.58
2,578.12
2,385.18
2,493.10

กำรประเมินมูลค่ำหุ้นด้วยวิธีอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี จะได้มูลค่ำหุ้นที่เหมำะสมของ CEC
เท่ำกับ 2,385.18 ถึง 2,578.12 บำทต่อหุ้น หรือเท่ำกับ 16.70 ถึง 18.05 ล้ำนบำท สำหรับสัดส่วน ร้อยละ 70 ของหุน้ ที่
จำหน่ำยแล้วของ CEC
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(4)

วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

กำรค ำนวณหำมูลค่ ำโดยวิธี นี ้ เป็ น กำรประเมิน กระแสเงิน สดสุท ธิ ท่ี ค ำดว่ำจะได้รับ ในอนำคต แล้ว น ำมำ
คำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ด้วยอัตรำส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมำะสม ที่ปรึกษำทำงกำรเงินประเมินกระแสเงินสดสุทธิ
จำกประมำณกำรทำงกำรเงินของ CEC ในระยะเวลำ 4 ปี ขำ้ งหน้ำ ตัง้ แต่ปี 2564 ถึงปี 2567 (อ้ำงอิงจำกระยะเวลำของ
สัญญำระหว่ำงบริษัท กับ CEC ของโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอย และ กำจัดขยะมูลฝอยในเขตพืน้ ที่เทศบำลนครลำปำง ซึ่ง
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้จดั ทำประมำณกำรทำงกำรเงินเฉพำะของโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เท่ำนัน้ ) ที่จดั ทำขึน้ โดยอ้ำงอิง
ข้อมูลจำกผลกำรดำเนินงำนในอดีตของ CEC และข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรดำเนินงำนและแผนกำรลงทุนในอนำคตที่ได้รบั
จำกผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท และ CEC โดยที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น ได้ศึ ก ษำและวิ เ ครำะห์ถึ ง ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ และควำม
สมเหตุสมผลของสมมติฐำนต่ำงๆ ที่ใช้ในประมำณกำรนี ้ โดยทำกำรเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนในอดีตประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้รบั จำกผูบ้ ริหำรของบริษัทที่เกี่ยวกับแผนกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุนในอนำคต และกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำร
ของบริษัท ข้อมูลอุตสำหกรรม และข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยตัง้ อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำ CEC ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงแผนกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีนัยสำคัญ และไม่มีกำรดำเนินโครงกำรใหม่ โดยยังคงดำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดช่วงที่จดั ทำประมำณกำร (Going Concern Basis) และชำระบัญชีบริษัทภำยหลังจำกหมดอำยุสญ
ั ญำของ
โครงกำร ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจในช่วงเวลำที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้ทำกำรศึกษำ ทัง้ นี ้ หำกสภำวะเศรษฐกิจและปั จจัย
ภำยนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ CEC รวมทั้งสถำนกำรณ์ของ CEC มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยสำคัญจำกสมมติฐำนที่ใช้ในประมำณกำรทำงกำรเงิน มูลค่ำที่ประเมินได้ตำมวิธีนจี ้ ะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
ก)
1)

สมมติฐานทางการเงินทีส่ าคัญ
รายได้จากการเก็บขนขยะมูลฝอย และ กาจัดขยะมูลฝอย

รำยได้หลักของ CEC เกิดจำกกำรเป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วง (Subcontractor) ของบริษัทในกำรดำเนินกำรโครงกำรเก็บ
ขนขยะมูลฝอย และ โครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง ที่บริษัทเป็ นผูช้ นะกำรประมูลในกำรดำเนิน
โครงกำร โดยสัญญำที่บริษัทได้รบั และทำกำรว่ำจ้ำง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้ำงช่วงในกำรดำเนินกำรจะแบ่งออกเป็ น 2 สัญญำ
ได้แก่ 1). สัญญำในกำรดำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครลำปำง ซึ่งมีระยะเวลำของสัญญำตัง้ แต่
วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 30 กันยำยน 2567 และ 2). สัญญำในกำรดำเนินกำรโครงกำรกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำล
นครลำปำง ซึ่งมีระยะเวลำของสัญญำตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2563 - 30 กันยำยน 2567 (รวมเรียกว่ำ “สัญญำโครงกำร”)
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินประมำณกำรปริมำณขยะมูลฝอยเฉลี่ยจำกปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถกู เก็บขน และ ถูก
กำจัดจริงจำกข้อมูลปริมำณขยะมูลฝอยย้อนหลังตัง้ แต่เริ่มต้นโครงกำร โดยมีปริมำณเฉลี่ยต่อวัน เท่ำกับ 76.19 ตันต่อวัน
และ 77.06 ตันต่อวัน ตำมลำดับ สำหรับค่ำบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอย และ อัตรำค่ำกำจัดขยะมูลฝอยนัน้ ได้อำ้ งอิงจำก
สัญญำโครงกำร ระหว่ำงบริษัท และ CEC ซึ่งเป็ นอัตรำคงที่ตลอดอำยุสัญญำโดยคำนวณตำมนำ้ หนักของขยะมูลฝอย
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ชุมชนที่ CEC เก็บขนและกำจัดได้จริง ทั้งนี ้ ปริมำณขยะมูลฝอยที่เก็บขน และ ปริมำณขยะมูลฝอยที่กำจัด จะจำกัด
ปริมำณไว้ไม่เกิน 85 ตันต่อวัน และ 80 ตันต่อวัน ตำมลำดับ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำโครงกำร
นอกจำกนี ้ เทศบำลนครลำปำงได้มีกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบำลในพืน้ ที่ใกล้เคียงอีกแห่งหนึ่ งที่ให้
เทศบำลนครลำปำงดำเนินกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลแห่งดังกล่ำว ณ บ่อขยะของเทศบำลนครลำปำง และ
เทศบำลนครลำปำงได้ให้บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจำกเทศบำลดังกล่ำวด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทได้ทำ
กำรว่ำจ้ำงให้ CEC เป็ นผูด้ ำเนินกำรกำจัดขยะดังกล่ำวด้วย โดยมีอตั รำค่ำกำจัดขยะเท่ำกันกับ อัตรำกำจัดขยะที่เกิดจำก
เทศบำลนครลำปำง แต่ไม่มีกำรจำกัดปริมำณขยะสูงสุดที่ถูกกำจัดไว้ โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินประมำณกำรโดยอ้ำงอิ ง
จำกปริมำณขยะมูลฝอยของเทศบำลดังกล่ำวย้อนหลังตัง้ แต่เริ่มต้นโครงกำร โดยมีปริมำณเฉลี่ยต่อวัน เท่ ำกับ 34.37 ตัน
ต่อวัน คงที่ตลอดระยะเวลำประมำณกำร
2)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย และ กาจัดขยะมูลฝอย
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ประมำณกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรโครงกำรฯ โดยมีตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำย
หลักต่ำงๆ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับแรงงำนและบุคลำกรในกำรดำเนินงำนโครงกำร โดยอ้ำงอิง
จำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงตัง้ แต่เริ่มดำเนินกำรโครงกำร ตำมงบกำรเงิน ภำยในของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยได้ทำ
กำรปรับให้เป็ นมูลค่ำเต็มปี (Annualised) ในปี 2563 และประมำณกำรให้มีอตั รำกำรเติบโตของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวที่ ร้อย
ละ 5.00 ต่อปี
2.1)

ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงและวัสดุสนิ้ เปลือง
ค่ำนำ้ มันเชือ้ เพลิงและวัสดุสิน้ เปลืองประกอบไปด้วย ค่ำนำ้ มันเชือ้ เพลิงที่ใช้ในยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ดำเนินกำร
โครงกำร เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบดถนน เป็ นต้น รวมไปถึงวัสดุสิน้ เปลืองต่ำงๆ ที่ใช้ในโครงกำรเช่น ถุงมือ ผ้ำปิ ด
จมูก เข่ง ไม้กวำดทำงมะพร้ำว เป็ นต้น โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้อำ้ งอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงตัง้ แต่เริ่มดำเนินกำร
โครงกำร ตำมงบกำรเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยได้ทำกำรปรับให้เป็ นมูลค่ำเต็มปี (Annualised) และประมำณ
กำรให้มีอตั รำกำรเติบโตของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตำมอัตรำเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลังของประเทศไทย
2.2)

2.3)

ค่าซ่อมบารุ งยานพาหนะ
ส ำหรับ ค่ ำ ซ่ อ มบ ำรุ ง ยำนพำหนะนั้น ที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ น ได้อ้ำ งอิ ง จำกค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จริง ตั้ง แต่ เ ริ่ม
ดำเนินกำรโครงกำร ตำมงบกำรเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 และได้ทำกำรปรับให้เป็ นมูลค่ำเต็มปี (Annualised)
ทั้งนี ้ CEC ได้ทำกำรซ่อมบำรุ งยำนพำหนะต่ำงๆ ครัง้ ใหญ่ (Major Overhaul) ในช่วงต้นของกำรดำเนินกำรโครงกำร
เพื่อให้ยำนพำหนะมีควำมพร้อมในกำรดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุสญ
ั ญำ จึงทำให้ ในงวด 9 เดือนแรกของปี
2563 CEC มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบำรุงค่อนข้ำงสูงกว่ำปกติ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทยังคงประมำณกำรให้มี

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

หน้าที่ 86

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

อัต รำกำรเติ บ โตของค่ ำ ใช้จ่ ำ ยดัง กล่ ำ วที่ ร้อ ยละ 20.00 ต่ อ ปี ต ลอดช่ ว งกำรประมำณกำร ตำมหลัก อนุ รัก ษ์ นิ ย ม
(Conservative Basis) แม้ว่ำในปี 2563 จะมีค่ำใช้จ่ำยในส่วนนีท้ ่ีสงู กว่ำปกติอยู่แล้วก็ตำม
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรต่างๆ
นอกเหนือจำกเครื่องจักรและยำนพำหนะที่ CEC ใช้ในกำรดำเนินกำรโครงกำร แล้ว ยังมีกำรว่ำจ้ำงเครื่องจักร
อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรโครงกำร เช่น รถแทรกเตอร์ และ รถตักดิน เป็ นต้น โดย CEC ได้มีกำรทำสัญญำจ้ำง
กับเจ้ำของเครื่องจักรดังกล่ำว โดยจะมีอำยุของสัญญำจ้ำงที่สิน้ สุดลงพร้อมกันกับสัญญำโครงกำร คือ วันที่ 30 กันยำยน
2567 โดยในสัญญำจ้ำงได้กำหนดให้มีอตั รำค่ำจ้ำงเครื่องจักรต่ำงๆ คงที่ตลอดอำยุสญ
ั ญำจ้ำง และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในส่วนนีโ้ ดยอ้ำงอิงตำมสัญญำจ้ำงเหมำเครื่องจักรต่ำงๆ
2.4)

2.5)

ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่ำใช้จ่ำยสำนักงำนประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องกับในสำนักงำน เช่น ค่ำเช่ำสำนักงำน ค่ำวัสดุ
สำนักงำนสิน้ เปลืองต่ำงๆ ที่ใช้ในสำนักงำน เป็ นต้น โดยอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงตัง้ แต่เริ่มดำเนินกำรโครงกำร
ตำมงบกำรเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยได้ทำกำรปรับให้เป็ นมูลค่ำเต็มปี (Annualised) และประมำณกำรให้มี
อัตรำกำรเติบโตของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตำมอัตรำเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลังของประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนินกำรโครงกำร ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมบริกำร และภำษี ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ค่ำประกันภัยต่ำงๆ ค่ำเช่ำที่จอดยำนพำหนะที่ใช้ในโครงกำร และค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ โดยที่ปรึกษำทำงกำร
เงินได้ประมำณกำรค่ำเช่ำที่จอดยำนพำหนะที่ใช้ในโครงกำรตำมสัญญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุของสัญญำจนถึงสิน้ เดือนกันยำยน
2565 และประมำณกำรให้มีกำรต่อสัญญำเช่ำอีกครัง้ จนครบอำยุสัญญำโครงกำร และได้ประมำณกำรอัตรำค่ำเช่ำที่
เพิ่มขึน้ ในกำรต่อสัญญำเช่ำใหม่ท่รี อ้ ยละ 6.00 ตำมอัตรำเงินเฟ้อที่สะสมในช่วงอำยุของสัญญำเช่ำปั จจุบนั ที่ประมำณ 3 ปี
2.6)

สำหรับค่ำประกันภัยต่ำงๆ อ้ำงอิงตำมเบีย้ ประกันภัยที่ชำระตำมกรมธรรม์ประกันภัย และประมำณกำรให้มีอตั รำ
คงที่ตลอดจนจบช่วงประมำณกำร
ในส่วนของค่ำธรรมเนียมบริกำร ภำษีต่ำงๆ และค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ประมำณกำรโดยอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้ จริงตัง้ แต่เริ่มดำเนินกำรโครงกำร ตำมงบกำรเงินของ CEC งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยได้ทำกำรปรับให้เป็ น
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มูลค่ำเต็มปี (Annualised) และประมำณกำรให้มีอตั รำกำรเติบโตของค่ำใช้จำ่ ยดังกล่ำวที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตำมอัตรำเงิน
เฟ้อเฉลี่ยย้อนหลังของประเทศไทย
2.7)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินประมำณกำรอัตรำภำษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตรำร้อยละ 20 ของกำไรก่อนหักภำษี

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
อ้ำงอิงจำกสัญญำกูย้ ืมเงิน ระหว่ำง CEC กับบริษัท รวมถึง บันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำกูย้ ืมเงิน และงบ
กำรเงินไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท และ CEC โดย CEC มียอดเงินให้บริษัทกูย้ ืมคงค้ำง เท่ำกับ 7.00 ล้ำนบำท โดย
จะมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 4 มกรำคม 2564
3)

มูลค่าเมื่อสิน้ สุดโครงการ (Terminal Value)
เมื่อสิน้ สุดอำยุของสัญญำโครงกำร ในปี 2567 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินประมำณกำรให้ทำกำรจำหน่ำยอุปกรณ์และ
ยำนพำหนะต่ำงๆ ออก โดยประมำณกำรให้จำหน่ำยได้ท่ีมลู ค่ำตำมบัญชีของสินทรัพ ย์ (Book Value) ของอุปกรณ์และ
ยำนพำหนะนัน้ ๆ ซึ่ง ณ สิน้ ปี 2567 จะมีมลู ค่ำรวม เท่ำกับ 0.05 ล้ำนบำท
4)

5)

เงินคืนทุนจากการกระจายเงินลงทุนคืนให้แก่ผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า CRD-CEC
CEC มีกำรร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ในสัดส่วน ร้อยละ
95.00 ทำให้เมื่อสิน้ สุดสัญญำงำนเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบำลเมืองเชียงใหม่ในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 แล้ว กิจกำรร่วมค้ำ
CRD-CEC จะยุติกำรดำเนินงำนและจะทำกำรกระจำยเงินลงทุนคืนให้แก่ผูร้ ่วมทุนตำมสัดส่วนกำรร่วมลงทุน อย่ำงไรก็
ตำม อ้ำงอิงจำกสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ของ CEC ระหว่ำงบริษั ท กับ ผู้ถือหุ้นของ CEC จำนวน 8 รำยลงวันที่ 30/11/2563
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC ให้ถือเสมือนว่ำผลตอบแทน และ/หรือ เงิน
คืนทุนดังกล่ำวเป็ นของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ทั้งจำนวน แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุนที่ CEC ได้จ่ำยไปเพื่อกำรลงทุนใน
กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC จำนวน 1.90 ล้ำนบำท โดยประมำณกำรให้กำรกระจำยเงินร่วมลงทุน จำนวน 1.90 ล้ำนบำทนี ้
คืนให้แก่ CEC คือภำยในปี 2564
ข)

การคานวณมูลค่าปั จจุบันกระแสเงินสด
จำกประมำณกำรทำงกำรเงินที่จดั ทำตำมสมมติฐำนข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจะนำกระแสเงินสดของผูถ้ ือหุน้
(Cash Flow to Shareholders) ในแต่ ละปี ม ำค ำนวณหำมูลค่ ำปั จจุบัน ด้วยอัตรำส่ วนลดที่ เหมำะสม เพื่ อ หำมูลค่ำที่
เหมำะสมของ CEC โดยสูตรที่ใช้ในกำรคำนวณมีรำยละเอียดดังนี ้
CFE(1)
CFE(2)
CFE(3)
CFE(4) + T
V(0)
=
+
+
+
(1 + Ke)
(1 + Ke)2
(1 + Ke)3
(1 + Ke)4
โดยที่:

V(0)
CFE(t)
Ke
T

=
=
=
=

มูลค่ำหุน้ ของ CEC ณ ปั จจุบนั
กระแสเงินสดของผูถ้ ือหุน้ ในปี ท่ี t
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
มูลค่ำเมื่อสิน้ สุดโครงกำรฯ (Terminal Value)
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1)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke)

อัต รำส่ ว นลดที่ ใ ช้ใ นกำรประเมิ น มูล ค่ ำ ปั จ จุ บัน ของกระแสเงิ น สดของ ผู้ถื อ หุ้น นั้น ค ำนวณมำจำกอัต รำ
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke) ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้คำนวณอัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke) โดยใช้วิธี Capital Assets
Pricing Model (CAPM) ซึ่งสูตรที่ใช้ในกำรคำนวณมีรำยละเอียดดังนี:้
สูตรกำรคำนวณ:
โดยที่:

Ke
Rf

Rm

βL

= Rf + βL x (Rm – Rf)
= อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ไม่มีควำมเสี่ยง (Risk Free Rate) โดย
อ้ำ งอิ ง จำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัต รรัฐบำลอำยุ 4 ปี (ซึ่งมีอำยุ
ใกล้เคียงกับประมำณกำรทำงกำรเงินที่จัดทำ) ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน
2563 ซึ่งมีอตั รำเท่ำกับร้อยละ 0.73 (ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (Thai Bond Market Association หรือ www.thaibma.or.th)
= อัตรำผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพย์ (Market Return) ซึ่งคำนวณได้
จำกอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยจำกกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ ในช่วง
ระหว่ ำ งปี 2533 ถึ ง ปี 2562 อัต รำผลตอบแทนของตลำดหลัก ทรัพ ย์
ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนจำกกำรเพิ่มขึ ้นหรือลดลงของดัชนีตลำด
หลักทรัพย์ และอัตรำผลตอบแทนจำกเงินปั นผล ที่ปรึกษำทำงกำรเงินใช้
อัตรำผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพย์ ในช่วง 30 ปี ยอ้ นหลังเนื่องจำก
ระยะเวลำดังกล่ำวน่ำจะครอบคลุมควำมผันผวนของสภำวะตลำดที่ผ่ำน
มำ ซึ่งน่ำจะเป็ นตัวแทนของผลตอบแทนของตลำดที่เหมำะสมกับสภำวะ
ในปั จจุบันและในอนำคต ทั้งนี ้ อัตรำผลตอบแทนของตลำดหลั ก ทรัพย์
เฉลี่ย 30 ปี เท่ำกับร้อยละ 11.12 ต่อปี (ข้อมูลจำก www.setsmart.com)
= ค่ ำ Beta (β) เป็ น ค่ ำ ควำมแปรปรวนระหว่ำงผลตอบแทนของหุ้นของ
CEC กั บ ผลตอบแทนของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ค ำนวณจำกข้ อ มู ล
ผลตอบแทนของหุ้น และดั ช นี ต ลำดหลัก ทรัพ ย์ ย้อ นหลัง รำยสัป ดำห์
ในช่ ว งระหว่ ำ ง 13 พฤศจิ ก ำยน 2560 ถึ ง วัน ที่ 13 พฤศจิ ก ำยน 2563
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกหุน้ ของ CEC มิได้จดทะเบียนซือ้ ขำยอยู่ในตลำด
หลักทรัพย์ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงใช้ค่ำ Beta ของ AKP GENCO และ
BWG ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลำดหลั ก ทรัพ ย์ท่ี ป ระกอบธุ ร กิ จ
ใกล้เคียงกับบริษัทแทน โดยแต่ละบริษัท มีค่ำ Beta เท่ำกับ 1.16, 0.99
และ 1.92 ตำมลำดับ ซึ่ง ค่ ำ Beta ที่ ได้ม ำนั้น เป็ น ค่ ำ Leveraged Beta
หลัง จำกนั้น น ำค่ ำ Leverage Beta มำปรับ ค่ ำ ด้ว ยผลของโครงสร้ำ ง
เงินทุนของบริษัทนั้นๆ ให้เป็ นค่ำ Unleveraged Beta (βU) ก่อน แล้วจึง
ทำกำรหำค่ำเฉลี่ยของ Unleveraged Beta โดยมีสูตรกำรคำนวณหำค่ำ
Unleveraged Beta ดังนี ้
Unleveraged Beta (βU) = βL / (1+ (D x (1-Tc)/E)
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จำกข้อมูลต่ำงๆ ข้ำงต้น จะได้ค่ำเฉลี่ย Unleveraged Beta เท่ำกับ 1.06 ทัง้ นี ้ เนื่องจำก CEC ไม่มีหนีส้ ินเงินกูย้ มื
จึงทำให้มีค่ำ Leveraged Beta เท่ำกับ Unleveraged Beta ที่ 1.06 และจะสำมำรถคำนวณหำอัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(Ke) ของ CEC ได้เท่ำกับร้อยละ 11.70 ต่อปี ตลอดระยะเวลำประมำณกำร
ดังนั้น จำกสมมติฐำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุ ปประมำณกำรกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำยได้
ดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รายได้รวมจากการเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำ
ภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรสุทธิ

2564
26.07
21.80
2.21
0.41
1.65

2565
26.07
23.13
1.66
0.26
1.03

2566
26.07
24.64
0.16
0.25
1.02

2567
19.57
19.79
0.12
0.00
(0.34)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

4.21
1.90
0.00

2.80
0.00
0.00

1.31
0.00
0.00

1.32
0.05
0.00

กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น
(Free Cash Flow to Shareholders)

6.11

2.80

1.31

1.37

จำกประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิ ของผู้ถือหุ้น ของ CEC ที่แสดงไว้ข้ำงต้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินสำมำรถ
ประเมินมูลค่ำปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสดของผูถ้ ื อหุ้น (Net Present Value of Free Cashflow to Equity) ได้เท่ำกับ
9.55 ล้ำนบำท
จำกข้อมูลที่ได้ระบุไว้ขำ้ งต้น จะสำมำรถประเมินมูลค่ำหุน้ ของ CEC ได้ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดของผู้ถือหุน้
9.55
บวก: เงินสด ตำมงบกำรเงิน ณ สิน้ วันที่ 30 กันยำยน 2563
6.03
บวก: เงินสดจำกกำรรับชำระเงินให้กยู้ ืมจำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง1
7.00
บวก: มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
23.27
บวก: เงินสดรับจำกกำรเรียกชำระค่ำหุน้ ให้เต็มมูลค่ำ2
0.30
หัก: เงินปั นผลจ่ำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปั จจุบนั ของ CEC ภำยหลัง
(10.00)
วันที่ 30 กันยำยน 25633
มูลค่าหุน้ ของ CEC
จำนวนหุน้ (หุน้ )
มูลค่าต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
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หมำยเหตุ: 1/ อ้ำงอิงจำกสัญญำกูย้ ืมเงิน ระหว่ำง CEC กับบริษัท รวมถึงบันทึกข้อตกลงแนบท้ำยสัญญำกูย้ ืมเงิน และงบกำรเงิน
ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท และ CEC โดย CEC มียอดเงินให้บริษัทกูย้ ืมคงค้ำง เท่ำกับ 7.00 ล้ำนบำท โดยจะ
มีกำหนดชำระคืนในวันที่ 4 มกรำคม 2564
2/ เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2563 CEC ได้ทำกำรเรียกชำระค่ำหุน้ จำกผูถ้ ือหุน้ ให้เต็มมูลค่ำ จำกเดิมที่มีทนุ ชำระแล้วที่ 70
บำทต่อหุน้ เป็ น 100 บำทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินสดรับจำกกำรชำระค่ำหุน้ เต็มมูลค่ำ จำนวน 300,000 บำท
3/ เงินปั นผลที่ CEC คำดว่ำจะทำกำรจ่ำยก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปั จจุบนั ของ CEC จำนวน ไม่เกิน 10
ล้ำนบำท ตำมที่ระบุในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ระหว่ำงบริษัท กับ ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC จำนวน 8 รำย ลงวันที่ 30/11/2563

จำกกำรประเมินมูลค่ำหุน้ ด้วยวิธีมลู ค่ำปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะได้มูลค่ำหุน้ ของ CEC เท่ำกับ 36.15
ล้ำนบำท หรือ เท่ำกับ 3,614.56 บำทต่อหุน้ ดังนั้น สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC จะมีมูลค่ำ
เท่ำกับ 25.30 ล้ำนบำท
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินยังได้ทำกำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) ของกำรประเมินรำคำหุน้ โดยใช้
อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของตลำดหลักทรัพย์ (Rm) และอัตรำกำรเติบโตของค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับแรงงำนและบุคลำกร จะได้
รำคำหุน้ ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี ้
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร
หน่วย: บาทต่อหุ้น
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
3,738.91
3,686.80
3,630.06
3,572.27
3,513.41
10.12%
อัตรา
3,729.63
3,678.21
3,622.25
3,565.25
3,507.20
10.62%
ผลตอบแทน
เฉลี่ยของตลาด
3,720.49
3,669.76
3,614.56
3,558.34
3,501.08
11.12%
หลักทรัพย์
3,711.50
3,661.44
3,606.98
3,551.52
3,495.04
11.62%
(Rm)
3,702.66
3,653.25
3,599.52
3,544.80
3,489.08
12.12%
จำกกำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) จะเห็นได้ว่ำรำคำหุน้ ที่คำนวณได้จะมีค่ำระหว่ำง 3,489.08 ถึง
3,738.91 บำทต่อหุน้ หรือเท่ำกับ 24.42 ล้ำนบำท ถึง 26.17 ล้ำนบำท สำหรับสัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำย
แล้วของ CEC
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(5)

สรุ ปการประเมินมูลค่าหุ้นของ CEC
วิธีประเมินมูลค่าหุ้น

ราคาได้มา
(บาทต่อหุ้น)

1) วิธีมลู ค่ำตำมบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีปรับมูลค่ำตำมบัญชี (Adjusted Book Value

ราคาหุ้นที่
ประเมิน
(บาทต่อหุ้น)
4,290.66

ราคาทีป่ ระเมินสูง / (ต่า) กว่าราคา
ได้มาเฉลี่ย
(บาทต่อหุ้น)
(ร้อยละ)

3,316.90

990.66
16.90

30.02
0.51

38,851.29

35,551.29

1,077.31

2,385.18 ถึง
2,578.12

(914.82) ถึง
(721.88)

(27.72) ถึง (21.88)

3,489.08 ถึง
3,738.91

189.08 ถึง
438.91

5.73 ถึง 13.30

Approach)

3) วิธีเปรียบเทียบกับกิจกำรในอุตสำหกรรม
เดียวกัน (Market Comparables Approach)
3.1) วิธีอตั รำส่วนรำคำตลำดต่อกำไรสุทธิ
(Price to Earning หรือ P/E Ratio)

3.2) วิธีอตั รำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี
(Price to Book Value หรือ P/BV Ratio)
4) วิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach)

3,300.00

จำกกำรประเมินมูลค่ำหุน้ ด้วยวิธีต่ำงๆ จะได้มลู ค่ำเท่ำกับ 2,385.18 ถึง 38,851.29 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ตำม ที่
ปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำ กำรประเมินหุน้ ของ CEC ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีไม่เหมำะสม เนื่องจำกวิธีกำรดังกล่ำว
แสดงฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลจำกกำรดำเนินงำนในอดีตที่ผ่ำนมำ โดยไม่ได้สะท้อนถึง
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรในอนำคต กำรประเมินมูลค่ำ หุน้ ด้วยวิธีดังกล่ำวจึง ไม่
สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงของ CEC
สำหรับวิธีการปรับมูลค่าตามบัญชีนนั้ แม้ว่ำจะมีกำรปรับปรุงรำยกำรบำงรำยกำรเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่ำทำง
บัญชีท่ีแท้จริงของกิจกำร ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง รวมไปถึงได้รวมเอำผลของเหตุกำรณ์ต่ ำงๆ ที่เกิดขึน้ ภำยหลังจำกปิ ด
งวดบัญชีของ CEC ไว้แล้ว แต่วิธีกำรดังกล่ำวก็ยงั คงไม่ได้คำนึงถึงศักยภำพในกำรแข่งขัน แนวโน้มของสภำวะเศรษฐกิจ
และอุตสำหกรรม รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและผลกำรดำเนินงำนในอนำคตเช่นเดียวกับวิธีมลู ค่ำตำมบัญชี
ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีกำรปรับมูลค่ำตำมบัญชีไม่สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงของ CEC
กำรประเมินหุน้ ด้วยวิธีเปรียบเทียบกับกิจกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้แก่ วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรสุทธิ (P/E Ratio) และวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ไม่เหมำะสมที่จะนำมำใช้ใน
กำรประเมินมูลค่ำหุน้ ของ CEC แม้ว่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงินจะคัดเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ท่ีดำเนิน
ธุรกิจในกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร หมวดบริกำรเฉพำะกิจ ที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ CEC แล้ว แต่บริษัทแต่ละแห่งก็ยงั มี
ควำมแตกต่ำงกันอยู่พอสมควร โดยเฉพำะขนำดและลักษณะของบริษัทจดทะเบียนที่เลือกนำมำใช้ในกำรเปรียบเทียบ
ตลอดจนจำนวนและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย รวมถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ส่งผลให้มลู ค่ำหุน้ และอัตรำส่วน
ทำงกำรเงินของแต่ละบริษัทแตกต่ำงกันไปในมุมมองของผูล้ งทุนในตลำดหลักทรัพย์ กำรนำอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
บริษัทที่นำมำเปรียบเทียบมำประเมินมูลค่ำหุ้นของ CEC จึงไม่สำมำรถสะท้อนมูลค่ำหุ้นที่แท้จริงได้อย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนี ้ บริษัทที่นำมำเปรียบเทียบนัน้ มีจำนวน 2 บริษัทจำกทัง้ หมด 3 บริษัทที่นำมำเปรียบเทียบมีผลกำรดำเนินงำนที่
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ขำดทุนจึงทำให้ไม่สำมำรถหำอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ในหลำยๆ ช่วงเวลำได้ หรือ มีอตั รำส่วนที่สงู
ผิดปกติอีกด้วย ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำ วิธีเปรียบเทียบกับกิจกำรในอุตสำหกรรมเดียวกันเป็ นวิธีท่ีไม่
เหมำะสมสำหรับกำรประเมินมูลค่ำหุน้ ของ CEC
สำหรับวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็ นวิธีท่ีคำนึงถึง ควำมสำมำรถในกำรทำในอนำคตของ
CEC ตำมอำยุสญ
ั ญำที่คงเหลืออยู่ ดังนัน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำ วิธีกำรประเมินมูลค่ำ หุน้ ดังกล่ำวเป็ นวิธี
ที่เหมำะสมที่จะสะท้อนมูลค่ำหุน้ ที่แท้จริงของ CEC ได้
ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน จึงมีควำมเห็นว่ำวิธีกำรประเมินมูลค่ำหุ้นที่เหมำะสมของ CEC ได้แก่ วิธีมูลค่ำ
ปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสด โดยมูลค่ำ หุ้นของ CEC ที่ได้จำกวิธีกำรประเมินมูลค่ำหุ้น ดังกล่ำวเท่ำกับ 3,489.08 –
3,738.91 บำทต่อหุน้ หรือ เท่ำกับ 24.42 – 26.17 ล้ำนบำท สำหรับร้อยละ 70.00 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและชำระแล้วของ
CEC
5.4.2. ความเหมาะสมของเงือ่ นไขรายการ
ตำมสัญญำซือ้ ขำยหุน้ CEC กับผูข้ ำยซึ่งส่วนใหญ่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตำมที่ได้ชีแ้ จงไว้แล้วในข้ำงต้น
ในเงื่อนไขกำรชำระค่ำตอบแทนนั้น มิได้มีกำรกำหนดให้บริษัททำกำรชำระเงินมัดจำใดๆ ก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร และ
กำหนดให้ชำระค่ำหุน้ เพียงบำงส่วน จำนวน 9.24 ล้ำนบำท จำกจำนวนทัง้ หมด 23.10 ล้ำนบำท ภำยใน 30 วันนับจำกกำร
ซือ้ ขำยหุน้ เสร็จสมบูรณ์ ส่วนค่ำหุน้ ที่เหลือ จำนวน 13.86 ล้ำนบำท ให้ทำกำรแบ่งชำระออกเป็ นงวดๆ อีก 3 งวด จนถึงปี
2566 (ยกเว้นในกรณีท่ีผขู้ ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลักฐำนจนเป็ นที่พอใจของผูซ้ ือ้ ได้ว่ำ CEC พ้นจำกหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับภำระผูกพันอันอำจจะเกิดขึน้ จำกกำรกระทำของ CEC ก่อนวันซือ้ ขำยเสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันครบ
กำหนดชำระค่ำหุน้ ในงวดที่ 2 – 4 จำนวนรวม 13.86 ล้ำนบำท และผูซ้ ือ้ ได้ตกลงด้วยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ให้ถือว่ำรำคำ
ซือ้ ขำยหุน้ ที่เหลืออยู่ถึงกำหนดชำระ และผูซ้ ือ้ ตกลงชำระรำคำซือ้ ขำยหุน้ ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผขู้ ำยภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่ผูซ้ ือ้ ได้ตกลงด้วยเป็ นลำยลักษณ์อักษร) ซึ่งเงื่อนไขกำรแบ่งชำระนั้น นอกจำกทำให้บริษัทได้ประโยชน์จำกกำรลด
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดภำยในของบริษัท แล้ว ยังเป็ นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กบั บริษัท ได้ว่ำจะไม่มีภำระรับผิดชอบใด
เกิดขึน้ กับ CEC ในอนำคตภำยหลังจำกกำรชำระค่ำหุน้ ครบทั้งจำนวน นอกจำกนี ้ ยังมีกำรกำหนดข้อตกลงชดใช้และ
รับผิดชอบของผูข้ ำยต่อผลอันเกิดขึน้ หรือเป็ นผลมำจำกกำรดำเนินกำรของ CEC ก่อนวันที่ของสัญญำซือ้ ขำยนีไ้ ว้อีกด้วย
สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ อำทิ เงื่อนไขบังคับก่อน กำรรักษำควำมลับ หน้ำที่ของผูซ้ ือ้ และผูข้ ำย
คำรับรองของผูซ้ ือ้ และผูข้ ำย เป็ นต้น เป็ นไปตำมหลักกำรทั่วไปของสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมี
ควำมเห็นว่ำกำรทำรำยกำรข้ำงต้นมีควำมเหมำะสม
ทัง้ นี ้ แม้ว่ำในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ จะมีกำรระบุถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำ
CRD-CEC ให้ถือเสมือนว่ำผลตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุนดังกล่ำวเป็ นของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ทั้งจำนวน ซึ่ง
หมำยควำมว่ำหำกในอนำคตกิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC มีผลประโยชน์ และ/หรือ กำไร เกิดขึน้ จะถือเป็ นผลประโยชน์
และ/หรือ กำไร ของผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ทัง้ หมด แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุนที่ CEC ได้จ่ำยไปเพื่อกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ
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CRD-CEC จำนวน 1.90 ล้ำนบำทนัน้ ผลประโยชน์ และ/หรือ เงินคืนทุนดังกล่ำวได้สะท้อนอยู่ในรำคำซือ้ ขำยแล้ว โดยนับ
รวมเฉพำะเงินร่วมลงทุนของ CEC ในกิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC จำนวน 1.90 ล้ำนบำท ซึ่งบันทึกอยู่ในงบกำรเงินของ
CEC
5.5.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการซือ้ สินทรัพย์

กำรเข้ำลงทุนในหุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ มีมลู ค่ำกำรลงทุนรวมไม่เกิน 23.10 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุน
เพื่อใช้ในกำรเข้ำลงทุนในหุน้ ของ CEC จำกกระแสเงินสดในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท และเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
ทัง้ นี ้ อ้ำงอิงจำกสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ระหว่ำงบริษัทกั บผูถ้ ือหุน้ ของ CEC พบว่ำ บริษัทจะทำกำรทยอยชำระค่ำหุน้
ของ CEC เป็ นงวดๆ ได้จนถึงสิน้ ปี 2566 จึงทำให้บริษัทสำมำรถนำกระแสเงินสดภำยในบริษัทในแต่ละปี มำทยอยใช้ชำระ
ค่ำหุน้ ได้อย่ำงเพียงพอ อย่ำงไรก็ตำม หำกผูข้ ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลักฐำนจนทำให้เป็ นที่พึงพอใจต่อบริษัทได้ ว่ำ
CEC ได้พน้ จำกภำระและหน้ำที่รบั ผิดชอบที่ผูกพัน CEC เอำไว้ได้ บริษัทต้องชำระค่ำหุน้ ที่คงเหลือตำมงวดต่ำงๆ ที่ยงั ไม่
ถึงกำหนดชำระให้กบั ผูข้ ำยในครำวเดียว
อนึ่ง ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 8.32 ล้ำนบำท และมี
วงเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่สำมำรถเบิกใช้ได้อีกกว่ำ 150 ล้ำนบำท ซึ่งเพียงพอต่อกำรชำระค่ำหุน้ ของ CEC ได้
ทัง้ หมด
5.6.

สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน

กำรเข้ำทำรำยกำรซือ้ หุน้ สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ในครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิ่มศักยภำพใน
กำรดำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยได้ทนั ที จำกควำมพร้อมของสินทรัพย์ท่ีใช้ในกำรดำเนินงำน รวมไปถึงประสบกำรณ์
ของบุคลำกรที่อยู่ในธุรกิจดังกล่ำวมำอย่ำงยำวนำนของ CEC และยังช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ที่อำจเกิดขึน้ ได้ในอนำคตระหว่ำงบริษัทกับ CEC
นอกจำกนี ้ เมื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของรำคำซือ้ ขำยหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้ว
ของ CEC ที่ 23.10 ล้ำนบำท แล้ว ที่ปรึกษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำ รำคำหุน้ ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม โดยรำคำหุน้ ที่
ประเมินได้เท่ำกับ 3,489.08 – 3,738.91 บำทต่อหุน้ หรือ เท่ำกับ 24.41 – 26.17 ล้ำนบำท สำหรับสัดส่วนร้อยละ 70.00
ของหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วของ CEC ซึ่งมีมลู ค่ำสูง (ต่ำ) กว่ำรำคำซือ้ ขำยหุน้ ในครัง้ นีอ้ ยู่ 1.32 – 3.07 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 5.73 – ร้อยละ 13.30 ของรำคำซือ้ ขำยหุน้ ตำมสัญญำ และเมื่อพิจำรณำถึงข้อดี ข้อด้อย และควำมเสี่ยงต่ำงๆ จำกกำร
เข้ำทำรำยกำรเมื่อเปรียบเทียบกับกำรไม่เข้ำทำรำยกำรแล้ว กำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นีน้ ่ำจะทำให้บริษัทได้รบั ประโยชน์
มำกกว่ำกำรไม่เข้ำทำรำยกำร ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้
กำรพิจำรณำลงคะแนนเสียงอนุมัติในกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถพิจำรณำข้อมูลและควำม
คิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้นำเสนอ ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทที่
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เกี่ยวข้อง และให้ควำมเห็นบนพืน้ ฐำนของข้อมูลที่ได้รบั จำกบริษัท รวมทัง้ จำกกำรสัมภำษณ์ผบู้ ริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
บริษัท ซึ่งตัง้ อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำ ข้อมูล และสมมติฐำนที่ได้รบั เป็ นข้อมูลที่มีควำมเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตำม
ควำมเป็ นจริง อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้
เป็ นสำคัญ

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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