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เรื่อง ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ของบรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จ ำกดั (มหำชน) 

 
เนื่องดว้ยในเดือนธันวำคม ปี 2562 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ไดร้บักำร

คัดเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหเ้ป็นผูด้  ำเนินโครงกำรเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง เป็นระยะเวลำ 57 
เดือน เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2567 บรษิัทพิจำรณำแลว้ว่ำโครงกำรดงักล่ำวจะท ำใหบ้รษิทัมี
ผลตอบแทนที่ดี แต่บรษิัทไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรดงักล่ำวเองได ้เนื่องจำก บรษิัทไดท้ ำกำรโอนธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอย
ชุมชนออกไปใหแ้ก่ บริษัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกัด (“CEC”) รวมถึงไดจ้ ำหน่ำยสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นในกำร
ด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว เช่น รถขนขยะ เป็นตน้ ออกไปใหแ้ก่ CEC และกิจกำรร่วมคำ้ เชียงใหม่ริมดอย-ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว (“กิจกำรร่วมคำ้ CRD-CEC”) ตัง้แต่เมื่อมีกำรจัดโครงสรำ้งแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรพัย“์) แลว้ หำกบริษัทตอ้งลงทุนรถขนขยะใหม่ รวมถึงพัฒนำทีมงำน
ขึน้มำใหม่จะไม่คุม้ค่ำกำรลงทุน ในขณะนัน้บริษัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำหำกบริษัทสำมำรถหำผูร้บัจำ้งช่วงมำด ำเนินกำร
โครงกำรดังกล่ำว โดยบริษัทยังมีก ำไรและไม่ตอ้งลงทุนเพิ่มเติม จะเป็นทำงเลือกที่ดีกว่ำส ำหรับบริษัท บริษัทจึงได้
ด  ำเนินกำรเปิดประมลูเป็นกำรทั่วไปเพื่อจดัหำผูร้บัจำ้งช่วง ซึ่งเมื่อครบก ำหนดเวลำ มีเพียง CEC ที่ยื่นซองเขำ้ร่วมประมลู
เพียงรำยเดียว ทั้งนี ้CEC ผ่ำนเกณฑค์ุณสมบัติที่ก ำหนด คือ มีรถเพื่อใชเ้ก็บขนขยะมูลฝอย พรอ้มพนักงำนขับรถและ
พนกังำนจดัเก็บขยะ 

 
เนื่องจำกลกัษณะงำนดงักล่ำวขำ้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิำรนอ้ยรำย และมีลกัษณะเป็นกำรใหบ้รกิำรเฉพำะกิจ อีกทัง้

กำรใหบ้ริกำรในแต่ละพืน้ท่ียงัมีควำมแตกต่ำงกนัค่อนขำ้งมำก โดยมีปัจจยัทัง้ในดำ้นควำมหนำแน่นของจ ำนวนประชำกร
และขนำดของพืน้ที่ที่แตกต่ำงกัน รวมไปถึงขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำในกำร
ใหบ้ริกำรในธุรกิจดงักล่ำวแตกต่ำงกนัไป ดงันัน้ จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ด ้บริษัทจึงพิจำรณำจำก
กำรที่บริษัทยงัมีก ำไรจำกกำรท ำงำนดงักล่ำวในระดบัที่น่ำพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเส่ียงและควำมรบัผิดชอบ
ตำมเงื่อนไขในสญัญำว่ำจำ้งของบรษิัทท่ีลดลง บรษิัทจึงไดจ้ดัจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว 

 
ต่อมำในเดือนเมษำยน ปี 2563 บริษัทไดร้บักำรคดัเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหเ้ป็นผูด้  ำเนินโครงกำรก ำจดั

ขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง เป็นระยะเวลำ 53 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยำยน 
2567 ซึ่งมีเพียงบรษิัทเป็นผูย้ื่นซองประมลูงำนกับเทศบำลนครล ำปำงเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้ โดยโครงกำรดงักล่ำวเป็นงำน
ต่อเนื่องจำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำงขำ้งตน้ โดยมีพืน้ที่ปฏิบัติงำนต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั จึงน่ำจะเกิดกำรส่งเสริมกนัทำงธุรกิจ (Synergy) และ ควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หำกให ้
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CEC เป็นผู้ด  ำเนินกำร ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทดว้ย  บริษัทจึงไดส้อบถำมไปยัง CEC ให้เสนอบริกำรเป็นผู้รับจ้ำงช่วง 
เนื่องจำก CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงของบริษัทในโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำงอยู่แลว้ ซึ่งจำก
รำคำที่ CEC เสนอมำบริษัทยงัมีก ำไรจำกโครงกำรดงักล่ำวในระดบัที่น่ำพอใจ บริษัทจึงไดจ้ดัจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วง
ในกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำงนี ้บรษิัทเห็นว่ำ
เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิัท ในขณะท่ีบรษิัทยงัมีก ำไรจำกกำรท ำงำนดงักล่ำวในระดบัท่ีน่ำพอใจจำกรำคำ
ที่ CEC เสนอมำ บริษัทจึงไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงด ำเนินโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำล
นครล ำปำง 

 
ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกที่บริษัทไดล้งนำมในสญัญำกบัเทศบำลนครล ำปำงแลว้ ไดร้บัแจง้จำกเทศบำลนครล ำปำงว่ำ

เทศบำลนครล ำปำงไดม้ีกำรจัดท ำบันทึกขอ้ตกลงกับเทศบำลเมืองเขลำงคน์ครซึ่งเป็นเทศบำลในพืน้ที่ใกลเ้คียง เพื่อให้
เทศบำลนครล ำปำงด ำเนินกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงคน์คร ณ บ่อขยะของเทศบำลนครล ำปำง 
และเทศบำลนครล ำปำงไดม้อบหมำยใหบ้ริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์
นครดว้ย โดยไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสัญญำใหร้วมงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงคน์ครเขำ้ไวใ้นสญัญำ
โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง บริษัทจึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสญัญำว่ำจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้ง
ช่วง โดยไดร้วมงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนดงักล่ำวเขำ้ไวใ้นสญัญำโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนคร
ล ำปำงเช่นกนั 

 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกคณุธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ซึ่งเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบรษิัท เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจใน 

CEC เช่นกนั และมีคณุทวีศกัดิ์ นิมำพนัธ ์ซึ่งเป็นนอ้งชำยของคณุเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์ซึ่งเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจในบริษัท 
เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจใน CEC รวมถึงมีกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท เป็นผูถื้อหุน้ใน CEC อีกดว้ย
ท ำให ้CEC เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท กำรว่ำจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงตำมที่กล่ำวมำขำ้งตน้จึงเข้ำข่ำยเป็น
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยเ์รื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (“ประกำศเรื่องรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”) ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำร 
พบว่ำมูลค่ำส่ิงตอบแทนตำมสัญญำว่ำจ้ำง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 
112.15 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 21.43 ลำ้นบำท 
รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม (รวมเรียกว่ำ “โครงกำร”) ซึ่งเมื่อรวมกบัประมำณกำรมลูค่ำงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบำล
เขลำงคน์ครที่ก ำจัด ณ บ่อก ำจัดขยะของเทศบำลนครล ำปำงที่เป็นส่วนเพิ่มเติมของโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครล ำปำง มูลค่ำ 9.62 ลำ้นบำทแลว้ จะมีมูลค่ำรวมประมำณ 143.20 ลำ้นบำท รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม  (ในกำร
ประมำณกำรมูลค่ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจัด ณ บ่อก ำจัดขยะของเทศบำลนคร
ล ำปำงนัน้ ประมำณกำรโดยใชห้ำค่ำเฉล่ียต่อวนัของปรมิำณขยะจำกเทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจดัได้ของเดือนท่ีมีปรมิำณ
ขยะสงูที่สดุตัง้แต่เริ่มตน้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 35.92 ตนัต่อวนั มำคณูดว้ยจ ำนวนวนัตำมสญัญำโครงกำรก ำจดัขยะมลู
ฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 1,614 วัน แลว้คูณดว้ยอัตรำค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนตำมที่ระบุใน
สัญญำที่ 165.94 บำทต่อตัน รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตำมงบ
กำรเงินรวมที่สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกับ 374.43 ลำ้นบำทแลว้ รำยกำร
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ดงักล่ำวจะมีขนำดเท่ำกบั รอ้ยละ 38.24 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ มีมลูค่ำ
มำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่  7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  12 พฤศจิกำยน 2563 (โดย
กรรมกำรที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร จ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์
นำยสุรพล ศรีวีระสกุล และ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท) จึงมีมติใหน้ ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ในวันที่ 29 มกรำคม 
2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรใหส้ตัยำบนัในกำรเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบำล
นครล ำปำง และโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง 

 
นอกจำกนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 7/2563 ยังมีมติอนุมัติกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมัญของ CEC สัดส่วน 

รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ จำกผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ล ำดบัที่ 3-10 ตำมตำรำงดำ้นล่ำง ในรำคำซือ้ขำยหุน้ละ 
3,300 บำทต่อหุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 23.10 ลำ้นบำท โดยรำยชื่อผูถื้อหุน้ของ CEC ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อ
หุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 มีดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นำยกำนต ์อภิญญำวชัรกลุ1 2,000 20.00 
2. นำยทวศีกัดิ์ นิมำพนัธ์1 1,000 10.00 
3. นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน์2 3,015 30.15 
4. นำยกนก ศรีกนก2 1,500 15.00 
5. นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ์2 1,050 10.50 
6. นำงสำวิตรี จิรพิพฒัน์2 750 7.50 
7. นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ2 350 3.50 
8. นำยพิชย สวุรรณสำยะ2 210 2.10 

9. นำยปรีชำ เลำหเจรญิยศ3 75 0.75 
10. นำยวิทยำ เลำหเจรญิยศ3 50 0.50 

รวม 10,000 100.00 
หมำยเหต:ุ 1/ เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผูถ้ือหุน้ตั้งตน้ของ CEC และไม่ประสงคจ์ะขำยหุน้ให้แก่บริษัทในครั้งนี ้ทั้งนี ้นำยทวีศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็น

นอ้งชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพันธ์ และ นำยกำนต ์อภิญญำวัชรกุล เป็นหลำนชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพันธ์ โดยนำย
เฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2/ ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขำยหุน้ใหแ้ก่บริษัท และเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทโดย:  
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 3 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 29.17 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท  
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 4 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 14.98 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 5 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 10.00 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 6 เป็นคู่สมรสของผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 4 และเป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 8.49 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษทั 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 7 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 3.50 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 8 เป็นบตุรชำยของ นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 2.19 ของ 
  ทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
3/ ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขำยหุน้ใหแ้ก่บริษัท โดยผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 9 และ 10 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 0.82 และ รอ้ยละ 1.39 ของ
ทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
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ทัง้นี ้กำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ CEC สดัส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC ถือเป็นรำยกำรไดม้ำ
ซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่
เขำ้ขำ่ยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย ์เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
กำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยรำยกำรดงักล่ำวมีขนำด
รำยกำรสงูสดุเทำ่กบัรอ้ยละ 8.02 โดยค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบรษิัทท่ีสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีแลว้ และงบกำรเงิน
ภำยในของ CEC ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ทัง้นี ้บรษิัทไม่มีรำยกำรไดม้ำซึง่สินทรพัยอ์ื่นๆ ในชว่ง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ 
ดงันัน้ รำยกำรไดม้ำซึง่สินทรพัยจ์ึงมีขนำดของรำยกำรรวมทัง้สิน้ รอ้ยละ 8.02 ซึง่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15.00 จึงไมถื่อเป็น
รำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส ำคญั บรษิัทจงึสำมำรถเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อตลำด
หลกัทรพัย ์และไม่ตอ้งขออนมุตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทแต่อยำ่งใด  

 
อย่ำงไรก็ตำม จำกตำรำงขำ้งตน้ ผูถื้อหุน้ของ CEC ล ำดับที่ 3-8 ในตำรำงขำ้งตน้ เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ

บริษัท กำรเขำ้ซือ้หุน้จำกบุคคลดงักล่ำวจึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ตำมประกำศเรื่องรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ซึ่ง
มูลค่ำหุน้ของ CEC ที่บริษัทจะซือ้จำกบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทขำ้งตน้ มีมูลค่ำรวมเท่ำกับ 22.69 ลำ้นบำท โดยมี
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบคุคลดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกนั เท่ำกบั รอ้ยละ 68.75 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC 

 
ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรตำมมูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ำกับ 42.91 ลำ้น

บำท เมื่อค ำนวณตำมสดัส่วนของหุน้ที่บรษิัทจะซือ้จำกบคุคลที่เก่ียวโยงกนัขำ้งตน้ ที่ รอ้ยละ 68.75 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้
ของ CEC จะมีมลูค่ำเท่ำกับ 29.50 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทตำมงบกำรเงิน
รวมที่สอบทำนโดยผูส้อบบัญชีแลว้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับ 374.43 ลำ้นบำท รำยกำรดังกล่ำวมี
ขนำดเท่ำกบัรอ้ยละ 7.88 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท และเมื่อรวมกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นๆ ในช่วง 6 
เดือนที่ผ่ำนมำอนัไดแ้ก่กำรเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในโครงกำรเก็บขนและโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอย
ในเขตเทศบำลนครล ำปำงตำมรำยละเอียดที่แจง้ไวข้ำ้งตน้ ซึ่งมีมลูค่ำตำมสญัญำรวม เท่ำกบั 143.20 ลำ้นบำท (โครงกำร
เก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 112.15 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และ โครงกำรก ำจดัขยะมลู
ฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 21.43 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และประมำณกำรมลูค่ำงำนก ำจดัขยะมลูฝอย
ชุมชนใหก้ับเทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจดั ณ บ่อก ำจดัขยะของเทศบำลนครล ำปำงที่เป็นส่วนเพิ่มเติมของโครงกำรก ำจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง มูลค่ำ 9.62 ลำ้นบำท รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และมีขนำดรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน 
เท่ำกบั รอ้ยละ 38.24 ท ำใหร้ำยกำรที่เก่ียวโยงกนัในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำมีมลูค่ำของรำยกำรรวมทัง้สิน้ 172.70 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นขนำดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัรวมเท่ำกบั รอ้ยละ 46.12 ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ มีมลูค่ำมำกกว่ำ 20 ลำ้นบำท 
ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนำ้ที่ตอ้งขออนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัท เปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย ์และขออนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท
จะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุ
หรือผูร้บัมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัทจึงไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 29 มกรำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้
ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำว  
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บริษัทจึงไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัท บียอนดแ์อดไวเซอร ์จ ำกัด (“ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน”) เป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
เพื่อแสดงควำมเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดพ้ิจำรณำถึง
เหตุผลและควำมเหมำะสมในกำรเขำ้ท ำรำยกำร และพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำไดม้ำโดยใชข้อ้มลูที่เผยแพร่ต่อ
สำธำรณะทั่วไป เช่น แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และงบกำรเงินของบริษัท และ CEC เป็นตน้ รวมทัง้
ขอ้มลูและเอกสำรที่ไดร้บัจำกบริษัท เช่น รำยงำนกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์น ประมำณกำรทำงกำรเงิน สมมติฐำนในกำร
จดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน และขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง  

 
กำรใหค้วำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินตัง้อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำขอ้มูล สมมติฐำน และเอกสำรที่ไดร้ับเป็น

ขอ้มลูที่มีควำมเชื่อถือได ้ครบถว้นและถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง และไม่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขภำยหลงัจำกที่ที่
ปรกึษำทำงกำรเงินไดร้บั ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงไม่สำมำรถรบัรองหรือรบัประกันควำมถูกตอ้งหรือควำมสมบูรณ์
ของขอ้มลูที่ไดร้บัจำกบริษัท บริษัทย่อย และผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจำกนี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดพ้ิจำรณำสภำวะเศรษฐกิจและ
ขอ้มูลที่สำมำรถรบัรูไ้ด ้ณ ขณะท ำกำรศึกษำ ดังนั้น หำกปัจจัยดังกล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ อำจท ำให้
ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินในครัง้นีอ้นัรวมถึงรำคำหุน้ที่เหมำะสมเปล่ียนแปลงตำมไปดว้ย 
 

โดยในกำรประเมินควำมเหมำะสมของอตัรำผลตอบแทนที่ไดร้บัจำกกำรว่ำจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำร
ด ำเนินโครงกำรนัน้ เนื่องจำกลกัษณะงำนดงักล่ำวขำ้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิำรนอ้ยรำย และมีลกัษณะเป็นกำรใหบ้รกิำรเฉพำะ
กิจ อีกทัง้กำรใหบ้ริกำรในแต่ละพืน้ที่ยงัมีควำมแตกต่ำงกนัค่อนขำ้งมำก โดยมีปัจจยัทัง้ในดำ้นควำมหนำแน่นของจ ำนวน
ประชำกรและขนำดของพืน้ที่ที่แตกต่ำงกัน รวมไปถึงขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนภำครฐัในพืน้ที่นัน้ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำใน
กำรใหบ้รกิำรในธุรกิจดงักล่ำวแตกต่ำงกนัไป ดงันัน้ จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ด ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
จึงพิจำรณำจำกอตัรำก ำไรที่บริษัทไดร้บัจำกโครงกำรดงักล่ำวเปรียบเทียบกับอตัรำก ำไรเฉล่ียของธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งที่
บริษัทประมูลไดใ้นช่วงปี 2562-2563 โดยอัตรำก ำไรที่ไดจ้ำกโครงกำรอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจที่รอ้ยละ 8.82 และ รอ้ยละ 
12.00 ส ำหรบัโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขต
เทศบำลนครล ำปำง ตำมล ำดับ โดยอัตรำก ำไรดังกล่ำวขำ้งตน้เป็นอัตรำก ำไรที่สูงกว่ำอตัรำก ำไรเฉล่ียของงำนรบัเหมำ
ก่อสรำ้งที่บริษัทประมูลไดใ้นช่วงปี 2562-2563 ที่ รอ้ยละ 7.12 นอกจำกนี ้หำกเปรียบเทียบกับกำรที่บริษัทจะด ำเนิน
โครงกำรดว้ยตนเองโดยอำ้งอิงจำกใบสรุปปริมำณงำน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็นกำรประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย
ในกำรด ำเนินงำนที่จะเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรดว้ยตนเอง เช่น ค่ำแรงงำน เงินเดือนของบุคลำกร ค่ำวัสดุ
อุปกรณต์่ำงๆ ค่ำขนส่ง ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ตำมปริมำณงำนในหัวขอ้ต่ำงๆ ที่เจำ้ของ
โครงกำรก ำหนดไว้ ประกอบกำรประมูลงำนโครงกำรข้ำงตน้ทั้ง 2 โครงกำรแลว้ พบว่ำมีอัตรำก ำไรตลอดระยะเวลำ
โครงกำรอยู่ที่ รอ้ยละ 4.91  และ รอ้ยละ 4.72 ส ำหรบัโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ 
โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง ตำมล ำดบั ดงันัน้ กำรว่ำจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำร
ด ำเนินโครงกำรนัน้ จะท ำใหบ้รษิัทไดร้บัผลตอบแทนที่สงูกว่ำกำรด ำเนินกำรดว้ยตนเองอีกดว้ย 

  
ส ำหรบักำรประเมินหำมลูค่ำหุน้ที่เหมำะสมของ CEC ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำรำคำหุน้ตำมวิธีกำรประเมนิ 

4 วิธี ไดแ้ก่ 1). วิธีมลูค่ำตำมบญัชี 2). วิธีปรบัมลูค่ำตำมบญัชี 3). วิธีเปรียบเทียบกบักิจกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน และ 
4). วิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยวิธีที่เหมำะสมที่น ำมำใชป้ระเมินมลูค่ำหุน้ของ CEC ในครัง้นีไ้ดแ้ก่วิธีมลูคำ่
ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยรำคำหุน้ที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 3,489.08 ถึง 3,738.91 บำทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
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กับรำคำไดม้ำที่ 3,300 บำทต่อหุน้แลว้ จะเห็นว่ำรำคำหุน้ที่ประเมินดว้ยวิธีขำ้งตน้สงูกว่ำ (ต ่ำกว่ำ) รำคำไดม้ำอยู่ 189.08 
ถึง  438.91 บำทต่อหุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.73 ถึง รอ้ยละ 13.30   

ส ำหรบัขอ้ดีและขอ้ดอ้ยจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 
รายการการเข้าท าสัญญาว่าจ้าง CEC 
 
1. ข้อดีของการเข้าท ารายการ  

1) สำมำรถควบคมุอตัรำผลตอบแทนที่อยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจไดต้ลอดระยะเวลำโครงกำร 
2) ลดควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรลงได ้
3) ลดภำระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ำยที่จะเกิดจำกกำรตอ้งลงทนุในสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินโครงกำร

ดว้ยตนเอง 
4) สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมก ำหนดเวลำตำมสญัญำและขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในสญัญำจำ้ง 
5) ประหยดัทรพัยำกรที่จะใชใ้นกำรพฒันำบคุลำกรดำ้นกำรจดักำรขยะมลูฝอย 

2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ  
1) บรษิัทอำจไดร้บัอตัรำผลตอบแทนที่สงูกว่ำหำกด ำเนินโครงกำรดว้ยตนเอง 
2) เสียโอกำสในกำรทดลองพฒันำทีมงำนในธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยชมุชน 
3) มีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูร้บัจำ้งช่วง 

3. ขอ้ดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 
- ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรท ำรำยกำรเฉพำะกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัเท่ำนัน้ - 

4. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับบุคคลภายนอก 
1) มีควำมเส่ียงที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 

 
(สามารถศกึษารายละเอียดของขอ้ดีและขอ้ดอ้ยต่างๆ เพิ่มเติมไดใ้น ขอ้ “4.2. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการต่อ
บริษัท” และ ขอ้ “4.3. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยระหว่างการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเทียบกบัการเขา้ท ารายการกบั
บคุคลภายนอก”)  
 
ผลกระทบจากการทีท่ีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันและไม่ให้สัตยาบัน 
 
กรณีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน 
หำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 มีมติอนุมัติให้สัตยำบันในกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันในครั้งนี ้ 
หมำยควำมว่ำ ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบักำรท่ีบรษิัทเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินโครงกำรเก็บขน
ขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง 
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กรณีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบัน 
หำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 มีมติไม่อนุมัติให้สัตยำบันในกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ 
หมำยควำมว่ำ ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยกบักำรท่ีบรษิัทเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินโครงกำรเก็บ
ขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจดัขยะมูลฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง  
โดยบริษัทจะตอ้งยกเลิกรำยกำรที่เก่ียวโยงกันดังกล่ำวในทันที ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำรขำ้งตน้ได ้โดย
บรษิัทอำจมีภำระค่ำปรบัจำกผูว้่ำจำ้งของโครงกำร หรืออำจถกูบอกเลิกสญัญำได ้รวมไปถึงจะมีประวตัิในกำรด ำเนินงำนที่
ไม่ดีกับหน่วยงำนของภำครฐั ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเขำ้ประมลูงำนอื่นๆ ของบริษัทในอนำคตอีกดว้ย นอกจำกนี ้หำกบริษัท
ยกเลิกรำยกำรดงักล่ำว อำจส่งผลใหเ้กิดปัญหำดำ้นขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีที่บรษิัทรบัผิดชอบอยู่ได ้ซึ่งจะส่งผลต่อสขุอนำมยั
ของประชำชนในพืน้ท่ีดงักล่ำวไดอ้ีกดว้ย  
 

ในกำรท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิหรือไม่อนมุตัิใหส้ตัยำบนัในครัง้นี ้กรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรที่เก่ียวขอ้งกบักำร
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ยังต้องมีควำมรับผิดในกำรเข้ำท ำรำยกำรครั้งนี ้ ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้ 
 หมวดที่ 3/1 กำรบรหิำรกิจกำรของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและ 

ผูบ้รหิำร มำตรำ 89/7 – 89/24 
 หมวดที่ 12 บทก ำหนดโทษ มำตรำ 281/1 – 281/10 และ มำตรำ 317 
 

จำกเหตุผลต่ำงๆ ที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิใหส้ตัยำบนัในกำร
เขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงด ำเนินโครงกำรในครัง้นี ้

 
ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำขอ้มลู

และควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดน้ ำเสนอ อย่ำงไรก็ตำม กำรตดัสินใจอนุมตัิหรือไม่อนมุตัิ
กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั 

 
รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ CEC 
 
1. ข้อดีของการเข้าท ารายการ  

1) ช่วยลดควำมเส่ียงจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
2) เป็นกำรลงทนุในกิจกำรท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี 
3) ช่วยเพิ่มควำมพรอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยไดท้นัที 
4) ช่วยใหบ้ริษัทสำมำรถเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจไดโ้ดยไม่มีภำระหนีสิ้นและดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุ

ในธุรกิจใหม่ 

2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
1) กระแสเงินสดของบรษิัทลดลง 
2) ควำมเส่ียงจำกกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมของ CEC ในงบกำรเงินรวมของบรษิัท  
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3) เพิ่มภำระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ำยใหก้บับรษิัท (ในกรณีที่มีกำรกูย้ืมเงินมำช ำระค่ำหุน้ CEC)  

3. ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1) ไดม้ำซึ่งหุน้ของ CEC ในรำคำที่ต  ่ำกว่ำรำคำที่เหมำะสม 
2) เจรจำต่อรองใหไ้ดเ้งื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีดี  
3) ติดตำมหำผูร้บัผิดชอบไดใ้นกรณีที่มีปัญหำในภำยหลงั 

4. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าท ารายการกับ
บุคคลภายนอก 
1)  มีควำมเส่ียงที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ด ้

 
(สามารถศกึษารายละเอียดของขอ้ดีและขอ้ดอ้ยต่างๆ เพิ่มเติมไดใ้น ขอ้ “5.2. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการต่อ
บริษัท” และ ขอ้ “5.3. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยระหว่างการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเทียบกบัการเขา้ท ารายการกบั
บคุคลภายนอก”)  
 

จำกเหตผุลต่ำงๆ ที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญั
ของ CEC ในครัง้นี ้ 

 
ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำขอ้มลู

และควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดน้ ำเสนอ อย่ำงไรก็ตำม กำรตดัสินใจอนุมตัิหรือไม่อนมุตัิ
กำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัในครัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั  

 
ประเด็นต่ำงๆ ในกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้สำมำรถสรุปได้

ดงันี ้
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1. ลักษณะและรายละเอียดของการเข้าท าสัญญาว่าจ้าง CEC 
 
1.1. วัตถุประสงคแ์ละทีม่าของการท ารายการ 

 
เนื่องดว้ยในเดือนธันวำคม ปี 2562 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ไดร้บักำร

คัดเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหเ้ป็นผูด้  ำเนินโครงกำรเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง เป็นระยะเวลำ 57 
เดือน เริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยำยน 2567 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดท้ ำกำรโอนธุรกิจจดักำรขยะมลู
ฝอยชุมชนออกไปใหแ้ก่ บริษัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกัด (“CEC”) รวมถึงไดจ้ ำหน่ำยสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นใน
กำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว เช่น รถขนขยะ เป็นตน้ ออกไปใหแ้ก่ CEC และกิจกำรรว่มคำ้ เชียงใหมร่มิดอย-ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว (“กิจกำรร่วมค้ำ CRD-CEC”) ตั้งแต่เมื่อมีกำรจัดแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย“์) แลว้ หำกบรษิัทตอ้งลงทนุรถขนขยะใหม่ รวมถึงพฒันำทีมงำนขึน้มำใหม่
จะไม่คุม้ค่ำกำรลงทุน บริษัทจึงไดด้  ำเนินกำรเปิดประมลูเป็นกำรทั่วไปเพื่อจดัหำผูร้บัจำ้งช่วง ซึ่งเมื่อครบก ำหนดเวลำ มี
เพียง CEC ที่ยื่นซองเขำ้รว่มประมลูเพียงรำยเดยีว ทัง้นี ้CEC ผ่ำนเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก ำหนด คือ มีรถเพื่อใชเ้ก็บขนขยะมลู
ฝอย พรอ้มพนกังำนขบัรถและพนกังำนจดัเก็บขยะ 

 
เนื่องจำกลกัษณะงำนดงักล่ำวขำ้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิำรนอ้ยรำย และมีลกัษณะเป็นกำรใหบ้รกิำรเฉพำะกิจ อีกทัง้

กำรใหบ้ริกำรในแต่ละพืน้ท่ียงัมีควำมแตกต่ำงกนัค่อนขำ้งมำก โดยมีปัจจยัทัง้ในดำ้นควำมหนำแน่นของจ ำนวนประชำกร
และขนำดของพืน้ที่ที่แตกต่ำงกัน รวมไปถึงขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำในกำร
ใหบ้ริกำรในธุรกิจดงักล่ำวแตกต่ำงกนัไป ดงันั้น จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ด้ บริษัทจึงพิจำรณำจำก
กำรที่บริษัทยงัมีก ำไรจำกกำรท ำงำนดงักล่ำวในระดบัที่น่ำพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเส่ียงและควำมรบัผิดชอบ
ตำมเงื่อนไขในสญัญำว่ำจำ้งของบรษิัทท่ีลดลง บรษิัทจึงไดจ้ดัจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว  

 
ต่อมำในเดือนเมษำยน ปี 2563 บริษัทไดร้บักำรคดัเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหเ้ป็นผูด้  ำเนินโครงกำรก ำจดั

ขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง เป็นระยะเวลำ 53 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยำยน 
2567 ซึ่งมีเพียงบรษิัทเป็นผูย้ื่นซองประมลูงำนกับเทศบำลนครล ำปำงเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้ โดยโครงกำรดงักล่ำวเป็นงำน
ต่อเนื่องจำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำงขำ้งตน้ โดยมีพืน้ที่ปฏิบัติงำนต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั จึงน่ำจะเกิดกำรส่งเสริมกนัทำงธุรกิจ (Synergy) และ ควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หำกให ้
CEC เป็นผูด้  ำเนินกำร ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรษิัทดว้ย บรษิัทจึงไดส้อบถำมไปยงั CEC ใหเ้สนอบรกิำรเป็นผูร้บัจำ้งช่วง ซึ่งจำก
รำคำที่ CEC เสนอมำบริษัทยงัมีก ำไรจำกโครงกำรดงักล่ำวในระดบัที่น่ำพอใจ บริษัทจึงไดจ้ดัจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วง
ในกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำงนี ้บรษิัทเห็นว่ำ
เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิัท ในขณะท่ีบรษิัทยงัมีก ำไรจำกกำรท ำงำนดงักล่ำวในระดบัท่ีน่ำพอใจจำกรำคำ
ที่ CEC เสนอมำ บริษัทจึงไดท้ ำสัญญำว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงเป็นผูด้  ำเนินโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครล ำปำง 

 
ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกที่บริษัทไดล้งนำมในสญัญำกบัเทศบำลนครล ำปำงแลว้ ไดร้บัแจง้จำกเทศบำลนครล ำปำงว่ำ

เทศบำลนครล ำปำงไดม้ีกำรจดัท ำบันทึกขอ้ตกลงกับเทศบำลเมืองเขลำงคน์ครซึ่งเป็นเทศบำลในพื ้นที่ใกลเ้คียง เพื่อให้
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เทศบำลนครล ำปำงด ำเนินกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงคน์คร ณ บ่อขยะของเทศบำลนครล ำปำง 
และเทศบำลนครล ำปำงไดม้อบหมำยใหบ้ริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงค์
นครดว้ย โดยไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสัญญำใหร้วมงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงคน์ครเขำ้ไวใ้นสัญญำ
โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง บริษัทจึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมสญัญำว่ำจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้ง
ช่วง โดยไดร้วมงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนดงักล่ำวเขำ้ไวใ้นสญัญำโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนคร
ล ำปำงเช่นกนั  

 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกคณุธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ซึ่งเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของบรษิัท เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจใน 

CEC เช่นกนั และมีคณุทวีศกัดิ์ นิมำพนัธ ์ซึ่งเป็นนอ้งชำยของคณุเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์ซึ่งเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจในบริษัท 
เป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจใน CEC รวมถึงมีกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท เป็นผูถื้อหุน้ใน CEC อีกดว้ย 
(สามารถศึกษารายละเอียด ไดใ้น “ขอ้ 1.5 บุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษัท”) ท ำให ้CEC เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิทั กำรว่ำจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงตำมที่กล่ำวมำขำ้งตน้จึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยเ์รื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่ เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (“ประกำศเรื่องรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน”) ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำร พบว่ำมลูค่ำส่ิงตอบ
แทนตำมสัญญำว่ำจำ้ง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 112.15 ลำ้นบำท รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 21.43 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 
(รวมเรียกว่ำ “โครงกำร”) ซึ่งเมื่อรวมกบัประมำณกำรมลูค่ำงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบำลเขลำงคน์ครท่ีก ำจดั 
ณ บ่อก ำจัดขยะของเทศบำลนครล ำปำงที่เป็นส่วนเพิ่มเติมของโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง 
มลูค่ำ 9.62 ลำ้นบำทแลว้ จะมีมลูค่ำรวมประมำณ 143.20 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม  (ในกำรประมำณกำรมลูค่ำงำน
ก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบำลเขลำงคน์ครท่ีก ำจดั ณ บ่อก ำจดัขยะของเทศบำลนครล ำปำงนัน้ ประมำณกำรโดย
ใชห้ำค่ำเฉล่ียต่อวันของปริมำณขยะจำกเทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจัดไดข้องเดือนที่มีปริมำณขยะสูงที่สุดตัง้แต่เริ่มตน้
ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 35.92 ตนัต่อวนั มำคูณดว้ยจ ำนวนวนัตำมสญัญำโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนคร
ล ำปำง จ ำนวน 1,614 วนั แลว้คูณดว้ยอตัรำค่ำบริกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนตำมที่ระบุในสญัญำที่ 165.94 บำทต่อตนั 
รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท ตำมงบกำรเงินรวมที่สอบทำนโดยผูส้อบ
บญัชีแลว้ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกับ 374.43 ลำ้นบำทแลว้ รำยกำรดงักล่ำวจะมีขนำดเท่ำกับ รอ้ยละ 
38.24 ของมูลค่ำสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวขำ้งตน้ มีมูลค่ำมำกกว่ำ 20 ลำ้นบำท ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 7/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 (โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำ
รำยกำร จ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์นำยสรุพล ศรีวีระสกุล และ นำยพฒันำ 
สวุรรณสำยะ ไม่ไดเ้ขำ้รว่มประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท) จึงมีมติใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ที่จะจดัขึน้ในวนัที่ 29 มกรำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรใหส้ตัยำบนัในกำรเขำ้ท ำ
สัญญำว่ำจำ้ง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง และโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครล ำปำง  
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1.2. วัน เดือน ปี ทีจ่ะท ารายการ 
 
บริษัทไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนในเขต

เทศบำลนครล ำปำง เมื่อวนัท่ี 27 ธันวำคม 2562 และ เมื่อวนัท่ี 22 มิถนุำยน 2563 บรษิัทไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งให ้CEC เป็น
ผู้รับจ้ำงช่วงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง ซึ่งกำรเขำ้ท ำสัญญำทั้ง 2 
โครงกำรขำ้งตน้นีน้บัเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 ที่จัดขึน้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 (โดยกรรมกำรที่มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำร จ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์นำยสรุพล ศรีวีระ
สกุล และ นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท) จึงไดม้ี
มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ที่จะจดัขึน้ในวนัที่ 29 มกรำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
กำรใหส้ตัยำบนัในกำรเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง และโครงกำร
ก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง  
 
1.3. ประเภทและขนาดของรายการ 

 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ถือเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ตำม ประกำศเรื่องรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันประเภท

ธุรกิจปกติ ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำร พบว่ำมลูค่ำส่ิงตอบแทนตำมสญัญำว่ำจำ้ง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอย
ในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 112.15 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำล
นครล ำปำง จ ำนวน 21.43 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม (รวมเรียกว่ำ “โครงกำร”) ซึ่งเมื่อรวมกับประมำณกำรมลูค่ำงำน
ก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบำลเขลำงคน์ครท่ีก ำจดั ณ บ่อก ำจดัขยะของเทศบำลนครล ำปำงที่เป็นส่วนเพิ่มเติมของ
โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง มูลค่ำ 9.62 ลำ้นบำท รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม แลว้ จะมีมูลค่ำรวม
ประมำณ 143.20 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม (ในกำรประมำณกำรมลูค่ำงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนใหก้ับเทศบำลเข
ลำงคน์ครท่ีก ำจดั ณ บ่อก ำจดัขยะของเทศบำลนครล ำปำงนัน้ ประมำณกำรโดยใชห้ำค่ำเฉล่ียต่อวนัของปริมำณขยะจำก
เทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจดัไดข้องเดือนที่มีปริมำณขยะสงูที่สดุตัง้แต่เริ่มตน้ด ำเนินโครงกำร  จ ำนวน 35.92 ตนัต่อวนั มำ
คณูดว้ยจ ำนวนวนัตำมสญัญำโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 1,614 วนั แลว้คณูดว้ยอตัรำ
ค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนตำมที่ระบุในสัญญำที่ 165.94 บำทต่อตัน รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  เมื่อเปรียบเทียบกับ
มลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทตำมงบกำรเงนิรวมที่สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ซึ่งมี
มูลค่ำเท่ำกับ 374.43 ลำ้นบำท รำยกำรดังกล่ำวจึงมีขนำดเท่ำกับรอ้ยละ 38.24 ของมูลค่ำสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท ซึ่งมีมลูค่ำรำยกำรมำกกว่ำ 20 ลำ้นบำท ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 12/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวนัที่ 12 
พฤศจิกำยน 2563 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุวิสำมัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ที่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 29 มกรำคม 2564 
เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรใหส้ตัยำบนัในกำรเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนคร
ล ำปำง และโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง  
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สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิทั ณ สิน้วนัท่ี 30 กนัยำยน 25631 = 374.43 ลำ้นบำท 
   
เกณฑส์ูงสุดทีใ่ช้ในการพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั:   
มลูค่ำมำกกวำ่  = 20.00 ลำ้นบำท 
หรือ ขนำดรำยกำรมำกกวำ่ รอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มตีวัตน
สทุธิของบรษิัท 

= 
รอ้ยละ 3.00 x 374.43 ลำ้นบำท = 
11.23 ลำ้นบำท 

ดังน้ัน เกณฑส์ูงสุดทีใ่ช้ในการพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั =  20.00 ล้านบาท 
   
ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัในการท าสัญญาว่าจ้าง CEC:   
มลูค่ำของสญัญำโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง = 112.15 ลำ้นบำท 
มลูค่ำของสญัญำโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง = 21.43 ลำ้นบำท 
ประมำณกำรมลูคำ่งำนก ำจดัขยะมลูฝอยจำกเทศบำลเขลำงคน์ครท่ี
ก ำจดั ณ บ่อก ำจดัขยะของเทศบำลนครล ำปำง2 

= 9.62 ลำ้นบำท 

มูลค่าสัญญารวมทัง้ 2 สัญญา = 143.20 ล้านบาท 

หรือ คิดเป็น = 
143.20 = รอ้ยละ 38.24 
374.43  

หมำยเหต:ุ 1/ สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ค ำนวณจำก สินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน หนีส้ิน และส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 
2/ ในกำรประมำณกำรมูลค่ำงำนก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนใหก้ับเทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจัด ณ บ่อก ำจัดขยะของเทศบำลนคร
ล ำปำงนัน้ ประมำณกำรโดยใชห้ำค่ำเฉลี่ยต่อวนัของปริมำณขยะจำกเทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจดัไดข้องเดือนที่มีปริมำณขยะสูง
ที่สุดตัง้แต่เริ่มตน้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 35.92 ตนัต่อวนั มำคูณดว้ยจ ำนวนวนัตำมสญัญำโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 1,614 วนั แลว้คูณดว้ยอตัรำค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอยชมุชนตำมที่ระบุในสญัญำที่ 165.94 บำท
ต่อตนั รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม 

 
1.4. เกณฑท์ีใ่ช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 
มลูค่ำส่ิงตอบแทนพิจำรณำจำกมลูค่ำที่ระบใุนสญัญำว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงในโครงกำรเก็บขนขยะมลู

ฝอย และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง ตลอดช่วงอำยขุองสญัญำ ซึ่งเท่ำกบั 57 เดือน (เริ่มตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2567) และ 53 เดือน (เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2567) ตำมล ำดบั โดยอำ้งอิงจำกรำคำต่อน ำ้หนกัของขยะมลูฝอยตำมสญัญำว่ำจำ้ง และ ปรมิำณขยะมลูฝอยสงูสดุต่อวนั
ตำมสญัญำว่ำจำ้ง ซึ่งสญัญำว่ำจำ้งเก็บขนและสญัญำว่ำจำ้งก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง มีมลูค่ำ
รวมตลอดอำยสุญัญำ เท่ำกับ 112.15 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และ 21.43 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ตำมล ำดบั 
ซึ่งเมื่อรวมกับประมำณกำรมูลค่ำงำนก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนใหก้ับเทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจัด ณ บ่อก ำจัดขยะของ
เทศบำลนครล ำปำงที่เป็นส่วนเพิ่มเตมิของโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง มลูค่ำ 9.62 ลำ้นบำท รวม
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม (ในกำรประมำณกำรมลูค่ำงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบำลเขลำงคน์ครท่ีก ำจดั ณ บ่อก ำจดัขยะ
ของเทศบำลนครล ำปำงนัน้ ประมำณกำรโดยใชห้ำค่ำเฉล่ียต่อวนัของปริมำณขยะจำกเทศบำลเขลำงคน์ครท่ีก ำจดัไดข้อง
เดือนที่มีปริมำณขยะสูงที่สุดตัง้แต่เริ่มตน้ด ำเนินโครงกำร  จ ำนวน 35.92 ตันต่อวัน มำคูณดว้ยจ ำนวนวันตำมสัญญำ
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โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 1,614 วัน แลว้คูณดว้ยอัตรำค่ำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนตำมที่ระบุในสัญญำที่ 165.94 บำทต่อตัน รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) จะมีมูลค่ำรวมเป็นมูลค่ำสัญญำทั้งหมด เท่ำกับ 
143.20 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม  

 
1.5. บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัท 

 
ผูว้่ำจำ้ง: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จ ำกดั (มหำชน) (‘บรษิัท”) 
ผูร้บัจำ้ง: บรษิัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั (“CEC”) 
ควำมสมัพนัธ:์ ผูถื้อหุน้ของ CEC เป็นกรรมกำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดย

มีรำยละเอียดของผูถื้อหุน้ของ CEC และควำมเก่ียวขอ้งระหวำ่งผู้
ถือหุน้ของ CEC กบับรษิัท ดงัต่อไปนี ้

 
รำยชื่อผูถื้อหุน้ของ CEC ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 มีดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นำยกำนต ์อภิญญำวชัรกลุ1 2,000 20.00 
2. นำยทวศีกัดิ์ นิมำพนัธ์1 1,000 10.00 
3. นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน์2 3,015 30.15 
4. นำยกนก ศรีกนก2 1,500 15.00 
5. นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ์2 1,050 10.50 
6. นำงสำวิตรี จิรพิพฒัน์2 750 7.50 
7. นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ2 350 3.50 
8. นำยพิชย สวุรรณสำยะ2 210 2.10 

9. นำยปรีชำ เลำหเจรญิยศ3 75 0.75 
10. นำยวิทยำ เลำหเจรญิยศ3 50 0.50 

รวม 10,000 100.00 
หมำยเหต:ุ 1/ เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผูถ้ือหุน้ตั้งตน้ของ CEC และไม่ประสงคจ์ะขำยหุน้ให้แก่บริษัทในครั้งนี ้ทั้งนี ้นำยทวีศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็น

นอ้งชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพันธ์ และ นำยกำนต ์อภิญญำวัชรกุล เป็นหลำนชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพันธ์ โดยนำย
เฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2/ เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทโดย:  
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 3 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 29.17 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท  
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 4 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 14.98 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 5 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 10.00 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 6 เป็นคู่สมรสของผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 4 และเป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 8.49 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษทั 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 7 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 3.50 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 8 เป็นบตุรชำยของ นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 2.19 ของ 
  ทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
3/ ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 9 และ 10 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัสว่น รอ้ยละ 0.82 และ รอ้ยละ 1.39 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท ตำมล ำดบั 
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1.6. คู่สัญญาและเงือ่นไขส าคัญของสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 
เนื่องจำกบริษัทไดร้บัคดัเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหเ้ป็นผูด้  ำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนใน

เขตเทศบำลนครล ำปำง อีกทั้งยงัไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นผูด้  ำเนินกำรโครงกำรก ำจดัขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนคร
ล ำปำง โดย CEC ไดร้ับคัดเลือกจำกบริษัทให้เป็นผู้รับจ้ำงช่วงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรทั้ง 2 โครงกำรข้ำงตน้ โดย
สำมำรถสรุปรำยละเอียดส ำคญัของสญัญำของแต่ละโครงกำรระหว่ำงบรษิัทและ CEC ไดด้งันี ้

 
1) สญัญำจำ้งเหมำเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง 

ผูว้่ำจำ้ง: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จ ำกดั (มหำชน) 
ผูร้บัจำ้ง: บรษิัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั 
วนัท่ีของสญัญำ: 27 ธันวำคม 2562 และบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์2563  
ลกัษณะกำรว่ำจำ้ง: ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงและผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขนขยะ ในเขต

เทศบำลนครล ำปำง 
ค่ำจำ้ง และกำรจ่ำยเงิน: ก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำต่อตันตำมสัญญำจ้ำง โดยให้พิจำรณำ

ปริมำณน ้ำหนักมูลฝอยที่ใช้ในกำรค ำนวณสูงสุดไม่เกิน 85 ตันต่อวัน หำก
น ำ้หนกัมลูฝอยที่ผูร้บัจำ้งด ำเนินกำรเก็บขนในวนัใดเกินกว่ำ 85 ตนั ผูว้่ำจำ้งจะ
คิดน ำ้หนกัมลูฝอยใหเ้พียง 85 ตนั กรณีน ำ้หนกัมลูฝอยวนัใดไม่ถึง 85 ตนั ผูว้่ำ
จำ้งจะคิดน ำ้หนกัมลูฝอยตำมที่เก็บขนจรงิ 
ผู้ว่ำจ้ำงตกลงที่จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจำ้งเป็นรำยเดือน เมื่อไดร้ับเงิน
ค่ำจำ้งจำกเทศบำลนครล ำปำงในแต่ละเดือน และผูว้่ำจำ้งตกลงจะจ่ำยเงิน
ค่ำจำ้งดังกล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ไดร้บัเงินจำกเทศบำล
นครล ำปำง 
อนึ่ง ผูว้่ำจำ้งมีสิทธิหักเงินใดๆ ที่ผูร้บัจ้ำงจะตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งออกจำก
เงินค่ำจำ้งที่ผูว้่ำจำ้งจะตอ้งช ำระใหแ้กผู่ร้บัจำ้งในแต่ละเดือนได ้โดยผูร้บัจำ้งจะ
ไม่โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิน้ 

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ 
และสิทธิของผูว้่ำจำ้งใน
กำรบอกเลิกสญัญำ: 

ผู้รับจ้ำงต้องเริ่มท ำงำนตั้งแต่วันที่  1 มกรำคม 2563 และจะต้องท ำงำนให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขแห่งสัญญำ โดยก ำหนดสิน้สุดสัญญำใน
วันที่ 30 กันยำยน 2567 ถ้ำผู้รับจ้ำงมิไดล้งมือท ำภำยในก ำหนดระยะเวลำ 
หรือไม่สำมำรถท ำงำนใหแ้ลว้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ หรือมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่ำผูร้บั
จ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำ หรือผู้รับจ้ำงท ำผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือถูกศำลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือตกเป็นผู้
ลม้ละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
หรือผูค้วบคุมงำน หรือบริษัทที่ปรึกษำ ซึ่งไดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูว้่ำจำ้ง ผูว้่ำ
จำ้งมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญำ และมีสิทธิจำ้งผูร้บัจำ้งรำยใหม่เขำ้ท ำงำนของผู้
รบัจำ้งใหล้ลุ่วงไปไดด้ว้ย โดยผูร้บัจำ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยแทนผูว้่ำจำ้งทัง้สิน้ 
เมื่ อครบก ำหนดรอบ 1 ปีของกำรปฏิบัติ งำน ผู้ว่ ำจ้ำงมี สิท ธิแต่ งตั้ง
คณะกรรมกำรหรือผูแ้ทนของผูว้่ำจำ้งประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ
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ของผูร้บัจำ้ง หำกผลกำรปฏิบตัิงำนตำมสญัญำของผูร้บัจำ้งไม่มีประสิทธิภำพ
เพียงพอ หรือกำรปฏิบตัิงำนของผูร้บัจำ้งไม่บรรลวุตัถปุระสงคต์ำมเจตนำรมณ์
ของผูว้่ำจำ้ง หรือไม่ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณต์ำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสิทธ์ิท่ีจะ
บอกเลิกสัญญำในระยะเวลำใดตำมที่เห็นสมควรได ้ โดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธ์ิ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำยหรือค่ำตอบแทน หรือสิทธิประโยชนใ์ดๆ จำกผูว้่ำจำ้งทัง้สิน้ 

หลักประกันกำรปฏิบัติ
ตำมสญัญำ: 

ผูร้บัจำ้งไดว้ำงหลกัประกันเป็นเช็คค ำ้ประกันเป็นจ ำนวนเงิน 5,607,500 บำท 
โดยมีอำยุกำรค ำ้ประกันตลอดไปจนกว่ำผู้รับจ้ำงจะหลุดพ้นจำกหน้ำที่และ
ควำมรบัผิดตำมสัญญำ และหำกจ ำนวนเงินในหลักประกันถูกหักลดนอ้ยลง
เพรำะผูร้บัจำ้งตอ้งรบัผิดช ำระค่ำปรบัหรือค่ำเสียหำย เนื่องจำกกำรปฏิบตัิผิด
สัญญำไม่ว่ำกรณีใด ผู้รับจ้ำงจะตอ้งหำหลักประกันมำเพิ่มให้ครบจ ำนวน
ดงักล่ำวภำยใน 7 วนั 

ควำมรบัผิดชอบในควำม
ช ำรุดบกพรอ่งของงำน
จำ้ง: 

ในกรณีที่มีควำมบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึน้จำกงำนตำมสัญญำ ซึ่งควำม
บกพรอ่งหรือเสียหำยนัน้ ไม่ว่ำจะเกิดจำกควำมบกพรอ่งของผูร้บัจำ้ง พนกังำน 
ลกูจำ้ง คนงำน หรือตวัแทนของผูร้บัจำ้งก็ด ีหรืออนัเกิดจำกกำรใชว้สัด ุอปุกรณ ์
และสมัภำระ หรือฝีมือที่ไม่ถูกตอ้งตำมสญัญำ หรือใชส่ิ้งของไม่ดี หรือท ำไวไ้ม่
เรียบรอ้ย หรือท ำไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและตำมหลกั
วิชำกำร ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรีบท ำกำรแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยโดยไม่ชกัชำ้ โดยผูว้่ำ
จ้ำงไม่ต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรนั้นแต่ประกำรใด หำกผู้รับจ้ำงบิดพลิว้ไม่
กระท ำกำรดงักล่ำว หรือไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยภำยใน 7 วนั นบัแต่
วนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำกผูว้่ำจำ้ง หรือไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ย
ภำยในเวลำที่ผูว้่ำจำ้งก ำหนด ใหผู้ว้่ำจำ้งมีสิทธิที่จะท ำกำรนัน้เอง หรือจำ้งผูอ้ื่น
ใหท้ ำงำนนัน้ โดยผูร้บัจำ้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยในกรณีดงักล่ำวทัง้สิน้ และ
ผูร้บัจำ้งจะตอ้งชดใชค้่ำปรบัใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งในอตัรำวนัละ 10,000 บำททกุครัง้ที่
เกิดเรื่องดังกล่ำวนับแต่วันที่ไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจำกผูว้่ำจำ้ง จนกว่ำควำม
บกพร่องหรือเสียหำยดงักล่ำวไดร้บักำรแกไ้ขถกูตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ไม่เป็น
กำรตดัสิทธ์ิผูว้่ำจำ้งท่ีจะใชสิ้ทธ์ิเลิกสญัญำแต่ประกำรใด 

กำรรำยงำนผล
ประจ ำเดือน: 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งท ำรำยงำนผลงำนประจ ำเดือน ซึ่งกล่ำวถึงผลกำรปฏิบัติงำน
เก็บขนขยะมูลฝอย ท่ีไดเ้กิดขึน้ในช่วงของแต่ละเดือนอย่ำงละเอียด และส่ง
มอบรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งเพื่อน ำส่งใหก้ับเทศบำลนครล ำปำงภำยใน 
7 วัน นับแต่วันสุดทำ้ยของเดือน หำกปรำกฏว่ำรำยงำนผลงำนประจ ำเดือน
ดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้ผูว้่ำจำ้งมีสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขแผนงำนได้
ตำมที่เห็นสมควร และผูร้บัจำ้งจะตอ้งปฏิบตัิตำมโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 

กำรจำ้งช่วง: ผูร้บัจำ้งจะตอ้งไม่เอำงำนทัง้หมดหรือบำงส่วนไปจำ้งช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้
รบัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกผูว้่ำจำ้งก่อน ทัง้นี ้นอกจำกในกรณีที่สัญญำ
จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ควำมยินยอมดงักล่ำวนัน้ไม่เป็นเหตใุหผู้ร้บัจำ้ง หลดุ
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พน้จำกควำมรบัผิด หรือพนัธะหนำ้ที่ตำมสัญญำ และผูร้บัจำ้งจะยงัคงตอ้งรบั
ผิดในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผูร้บัจำ้งช่วงหรือของตวัแทนหรือ
ลกูจำ้งรบัจำ้งช่วงนัน้ทกุประกำร 

กำรควบคุมงำนของผู้
รบัจำ้ง: 

ผู้รับจ้ำงจะตอ้งควบคุมงำนที่ไดร้ับจำ้งอย่ำงเอำใจใส่ดว้ยประสิทธิภำพและ
ควำมช ำนำญ และในระหว่ำงท ำงำนที่รบัจำ้งจะตอ้งจัดใหม้ีผูแ้ทนซึ่งท ำงำน
เต็มเวลำเป็นผูค้วบคุมงำน ผูค้วบคุมงำนดงักล่ำวจะตอ้งเป็นผูแ้ทนไดร้บัมอบ
อ ำนำจจำกผูร้บัจำ้ง ค ำสั่ง หรือค ำแนะน ำต่ำงๆ ที่ไดแ้จง้แก่ผูแ้ทน ผูไ้ดร้บัมอบ
อ ำนำจนัน้ ใหถื้อว่ำเป็นค ำสั่งหรือค ำแนะน ำที่ไดแ้จง้แก่ผูร้บัจำ้ง กำรแต่งตั้งผู้
ควบคุมงำนจะตอ้งท ำเป็นหนังสือและตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผูว้่ำจำ้ง 
กำรเปล่ียนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนใหม่จะท ำมิได้หำกไม่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกผูว้่ำจำ้งก่อน 
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนไดร้ับมอบอ ำนำจนั้น โดยแจ้งเป็น
หนงัสือไปยงัผูร้บัจำ้ง และผูร้บัจำ้งจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตวัโดยพลนั โดยไม่คิด
รำคำเพิ่มหรืออำ้งเป็นเหตเุพื่อขยำยอำยสุญัญำอนัเนื่องมำจำกสำเหตนุี ้

ควำมรบัผิดของผูร้บัจำ้ง: ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรบัผิดต่ออุปัทวเหตุควำมเสียหำยหรือภยันตรำยใดๆ อันเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของผูร้บัจำ้ง และจะตอ้งรับผิดต่อควำมเสียหำยจำกกำร
กระท ำของลกูจำ้งของผูร้บัจำ้ง และรวมถึงกำรด ำเนินคดีแกต้่ำงหรือว่ำต่ำงใน
กรณีที่ผูว้่ำจำ้งถูกบุคคลที่สำมเรียกรอ้งหรือฟ้องคดีอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ
หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ดงักล่ำวดว้ย 
ควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดแก่งำนที่ผูร้บัจำ้งได้ท ำขึน้ แมจ้ะเกิดขึน้เพรำะเหตุ
สุดวิสัย นอกจำกกรณีอันเกิดจำกควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รบัผิดชอบโดยซ่อมแซมใหค้ืนดีหรือเปล่ียนใหใ้หม่ โดยค่ำใชจ้่ำยของผูร้บัจำ้ง
เอง ควำมรบัผิดของผูร้บัจำ้งดงักล่ำวจะสิน้สดุลงเมื่อผูว้ำ่จำ้งไดร้บัมอบงำนครัง้
สุดทำ้ย ซึ่งหลังจำกนัน้ผูร้บัจำ้งคงตอ้งรบัผิดเพียงในกรณีช ำรุดบกพร่อง หรือ
ควำมเสียหำยที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดเวลำแลว้เสร็จและสิทธิของผูว้่ำจำ้งในกำร
บอกเลิกสญัญำเท่ำนัน้ 

รำยกำรคณุลกัษณะ
เฉพำะของงำนเก็บขน
มลูฝอยคลำดเคลื่อน: 

ผู้รับจ้ำงจะต้องรับรองว่ำ ได้ตรวจสอบและท ำควำมเข้ำใจในรำยกำร
คุณลักษณะเฉพำะของงำนเก็บขนมูลฝอยตำมรำยละเอียดแนบทำ้ยสัญญำ
โดยถ่ีถ้วนแล้ว หำกปรำกฏว่ำรำยกำรคุณลักษณะเฉพำะนั้นผิดพลำดหรือ
คลำดเคล่ือนไปจำกมำตรฐำนคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและหลกักำรทำงวิศวกรรม
หรือทำงเทคนิค ผูร้บัจำ้งตกลงที่จะปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจำ้ง หรือผูต้รวจงำนท่ีผูว้่ำจำ้งแต่งตัง้ โดยจะคิดค่ำใชจ้่ำยใดๆ เพิ่มขึน้
จำกผูว้่ำจำ้งไม่ได ้
ผูว้่ำจำ้งมีสิทธ์ิส่งรำยละเอียดเพ่ิมเติมหรือก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละรำยละเอียด
เก่ียวกับวิธีกำรเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึน้ได ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ว่ ำจ้ำงถ้ำ
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จ ำเป็น เพื่อใหง้ำนจำ้งตำมสัญญำด ำเนินไปอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยและ
สัญญำ โดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ โดยผูร้บัจำ้งจะไม่คิดเอำเงินเพิ่ม
พิเศษจำกผูว้่ำจำ้งอีก 

งำนพิเศษและกำรแกไ้ข
งำน: 

ผูว้่ำจำ้งมีสิทธิที่จะสั่งใหผู้ร้บัจำ้งท ำงำนพิเศษซึ่งไม่ไดแ้สดงไวห้รือรวมอยู่ใน
เอกสำรสญัญำ หำกงำนพิเศษนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ำยทั่วไปแห่งวตัถุประสงคข์อง
สัญญำ นอกจำกนี ้ผูว้่ำจำ้งยงัมีสิทธิสั่งใหเ้ปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขแบบรูปและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในเอกสำรสญัญำดว้ย โดยไม่ท ำใหส้ญัญำเป็นโมฆะแต่อย่ำง
ใด 
อตัรำค่ำจำ้งหรือรำคำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำใหก้ ำหนดไวส้ ำหรบังำนพิเศษหรือ
งำนที่เพิ่ม เติมขึน้ หรือตดัทอนลงทัง้ปวงตำมค ำสั่งของผูว้่ำจำ้ง หำกในสญัญำ
ไม่ไดก้ ำหนดไวถ้ึงอัตรำค่ำจำ้งหรือรำคำใดๆ ที่จะน ำมำใชส้ ำหรบังำนพิเศษ
หรืองำนที่เพิ่มขึน้ดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงจะไดต้กลงกันที่จะก ำหนด
อตัรำหรือรำคำ รวมทัง้กำรขยำยระยะเวลำ (ถำ้มี) กนัใหม่ เพื่อควำมเหมำะสม 
ในกรณีที่ตกลงกนัไม่ได ้ผูว้่ำจำ้งจะก ำหนดอตัรำจำ้ง หรือรำคำตำยตวัตำมแตผู่้
ว่ำจำ้งจะเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นธรรมได ้ซึ่งผูร้บัจำ้งจะตอ้งยอมรบัโดยไม่มี
ขอ้โตแ้ยง้หรือคดัคำ้นแต่ประกำรใด 

ค่ำปรบั: หำกผูร้บัจำ้งหยุดท ำงำนหรือไม่สำมำรถท ำงำนใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ และผู้ว่ำจ้ำงยังมิไดบ้อกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำง
จะตอ้งจ่ำยค่ำปรบัใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งตำมอตัรำที่ก ำหนด 
ในระหว่ำงกำรปรบัตำมวรรคหนึ่ง หำกผูว้่ำจำ้งเห็นว่ำผูร้บัจำ้งจะไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมสญัญำต่อไปได ้ผูว้่ำจำ้งจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญำและใชสิ้ทธิของผู้
ว่ำจำ้งภำยหลงับอกเลิกสญัญำก็ได ้โดยผูว้่ำจำ้งมีสิทธิที่จะปรบัผูร้บัจำ้งจนถึง
วนับอกเลิกสญัญำไดอ้ีกดว้ย 

สิทธิของผูว้่ำจำ้ง
ภำยหลงับอกเลกิ
สญัญำ: 

ในกรณีที่ผูว้่ำจำ้งบอกเลิกสญัญำ ผูว้่ำจำ้งอำจท ำงำนนัน้เอง หรือว่ำจำ้งผูอ้ื่น
ใหท้ ำงำนนั้นต่อจนแลว้เสร็จได้ ผูว้่ำจำ้งหรือผูท้ี่รบัจำ้งท ำงำนนั้นต่อมีสิทธิใช้
เครื่องใชใ้นกำรท ำงำน ส่ิงที่สรำ้งขึน้ชั่วครำวส ำหรบังำนเก็บขนมลูฝอยและวสัดุ
ต่ำงๆ ซึ่งเห็นว่ำจะตอ้งสงวนเอำไวเ้พื่อกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ตำมที่จะ
เห็นสมควร เพื่อใหง้ำนแลว้เสร็จตำมสญัญำ หรือจนกว่ำจะมีผูร้บัจำ้งรำยใหม่
สำมำรถเขำ้ท ำงำนได ้โดยผูร้บัจำ้งจะไม่โตแ้ยง้คดัคำ้น และไม่คิดค่ำใชจ้่ำยแต่
ประกำรใด 
ในกรณีดังกล่ำว ผูว้่ำจำ้งมีสิทธิริบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำทัง้หมด
หรือบำงส่วน ตำมแต่จะเห็นสมควร นอกจำกนัน้ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรบัผิดชอบใน
ค่ำเสียหำยซึ่งเป็นจ ำนวนเกินกว่ำหลักประกันกำรปฏิบตัิงำน และค่ำเสียหำย
ต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ในกำรท ำงำนนัน้ต่อใหแ้ลว้เสรจ็ตำม
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สญัญำ และค่ำใชจ้่ำยในกำรควบคุมงำนเพิ่ม (ถำ้มี) ซึ่งผูว้่ำจำ้งจะหกัเอำจำก
เงินประกนัผลงำนหรือจ ำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ำยใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งก็ได ้

กำรหกัเงินค่ำจำ้ง: ค่ำปรบัหรือค่ำเสียหำยซึ่งเกิดขึน้จำกผูร้บัจำ้งตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสิทธิที่จะ
หกัเอำจำกจ ำนวนเงนิค่ำจำ้งที่คำ้งจำ่ย หรือบงัคบัจำกหลกัประกนัผลงำนของผู้
รบัจำ้ง หรือบงัคบัจำกหลกัประกนักำรปฏิบตัิตำมสญัญำก็ได ้
หำกมีเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำที่หักไว้จ่ำยเป็นค่ำปรับและค่ำเสียหำยแลว้ยัง
เหลืออยู่อีกเท่ำใด ผูว้่ำจำ้งจะคืนใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งทัง้หมด 

 
2) สญัญำจำ้งเหมำก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนของเทศบำลนครล ำปำง 

ผูว้่ำจำ้ง: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จ ำกดั (มหำชน) 
ผูร้บัจำ้ง: บรษิัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกดั 
วนัท่ีของสญัญำ: 22 มิถุนำยน 2563 และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 

(บริษัทไดม้ีกำรส่งหนงัสือแจง้ให ้CEC เริ่มด ำเนินกำรตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 
2563 โดยสญัญำจะมีผลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัท่ีในหนงัสือแจง้ใหเ้ริ่มด ำเนินกำร)  

ลกัษณะกำรว่ำจำ้ง: ผูว้่ำจำ้งตกลงจำ้งและผูร้บัจำ้งตกลงรบัจำ้งเหมำบริกำรก ำจดัขยะมลูฝอย ใน
เขตเทศบำลนครล ำปำงและขยะมลูฝอยชมุชนจำกเทศบำลเมืองเขลำงคน์คร 

ค่ำจำ้ง และกำรจ่ำยเงิน: 1) ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำย และผู้รับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำงก ำจัดมูลฝอยของ
เทศบำลนครล ำปำง โดยก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำต่อตันตำม
สัญญำจำ้ง โดยใหพ้ิจำรณำปริมำณน ำ้หนักมูลฝอยที่ใชใ้นกำรค ำนวณ
สูงสุดไม่เกิน 80 ตันต่อวัน หำกน ำ้หนักมูลฝอยในวันใดเกินกว่ำ 80 ตัน 
ผูว้่ำจำ้งจะคิดน ำ้หนกัมลูฝอยใหเ้พียง 80 ตนั กรณีน ำ้หนกัมลูฝอยวนัใดไม่
ถึง 80 ตนั ผูว้่ำจำ้งจะคิดน ำ้หนักมลูฝอยตำมใบชั่งน ำ้หนกัเป็นรำยคันใน
แต่ละวนั 

2) ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำย และผู้รับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำงก ำจัดมูลฝอยของ
เทศบำลเมืองเขลำงคน์คร โดยก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือนในอัตรำต่อตัน
ตำมสญัญำจำ้ง โดยใหพ้ิจำรณำตำมปรมิำณขยะที่ผ่ำนเครื่องชั่งในแต่ละ
วนั 

ผู้ว่ำจ้ำงตกลงที่จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจำ้งเป็นรำยเดือน เมื่อไดร้ับเงิน
ค่ำจำ้งจำกเทศบำลนครล ำปำงและเทศบำลเมืองเขลำงคน์ครในแต่ละเดือน 
ผูว้่ำจำ้งตกลงจะจ่ำยเงินค่ำจำ้งดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดร้บัเงินจำกเทศบำลนครล ำปำงและเทศบำลเมืองเขลำงคน์คร 
อนึ่ง ผูว้่ำจำ้งมีสิทธิหักเงินใดๆ ที่ผูร้บัจำ้งจะตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งออกจำก
เงินค่ำจำ้งที่ผูว้่ำจำ้งจะตอ้งช ำระใหแ้กผู่ร้บัจำ้งในแต่ละเดือนได ้โดยผูร้บัจำ้งจะ
ไม่โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิน้ 
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ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ 
และสิทธิของผูว้่ำจำ้งใน
กำรบอกเลิกสญัญำ: 

ผูร้บัจำ้งตอ้งเริ่มท ำงำนตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 และจะตอ้งท ำงำนให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขแห่งสัญญำ โดยก ำหนดสิน้สุดสัญญำใน
วันที่ 30 กันยำยน 2567 ถ้ำผู้รับจ้ำงมิไดล้งมือท ำภำยในก ำหนดระยะเวลำ 
หรือไม่สำมำรถท ำงำนใหแ้ลว้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ หรือมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่ำผูร้บั
จ้ำงไม่สำมำรถท ำงำนให้แลว้เสร็จภำยในก ำหนดเวลำ หรือผู้รับจ้ำงท ำผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือถูกศำลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรือตกเป็ นผู้
ลม้ละลำย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
หรือผูค้วบคุมงำน หรือบริษัทที่ปรึกษำ ซึ่งไดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูว้่ำจ้ำง ผูว้่ำ
จำ้งมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญำ และมีสิทธิจำ้งผูร้บัจำ้งรำยใหม่เขำ้ท ำงำนของผู้
รบัจำ้งใหล้ลุ่วงไปไดด้ว้ย โดยผูร้บัจำ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยแทนผูว้่ำจำ้งทัง้สิน้ 
เมื่ อครบก ำหนดรอบ 1 ปีของกำรปฏิบัติ งำน ผู้ว่ ำจ้ำงมี สิท ธิแต่ งตั้ง
คณะกรรมกำรหรือผูแ้ทนของผูว้่ำจำ้งประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ
ของผูร้บัจำ้ง หำกผลกำรปฏิบตัิงำนตำมสญัญำของผูร้บัจำ้งไม่มีประสิทธิภำพ
เพียงพอ หรือกำรปฏิบตัิงำนของผูร้บัจำ้งไม่บรรลวุตัถปุระสงคต์ำมเจตนำรมณ์
ของผูว้่ำจำ้ง หรือไม่ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณต์ำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสิทธ์ิท่ีจะ
บอกเลิกสัญญำในระยะเวลำใดตำมท่ีเห็นสมควรได ้ โดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธ์ิ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำยหรือค่ำตอบแทน หรือสิทธิประโยชนใ์ดๆ จำกผูว้่ำจำ้งทัง้สิน้ 

หลักประกันกำรปฏิบัติ
ตำมสญัญำ: 

ผูร้บัจำ้งไดน้ ำหลักประกันเป็นเช็คค ำ้ประกันเป็นจ ำนวนเงิน 1,091,200 บำท 
โดยมีอำยุกำรค ำ้ประกันตลอดไปจนกว่ำผู้รับจ้ำงจะหลุดพ้นจำกหน้ำที่และ
ควำมรบัผิดตำมสัญญำ และหำกจ ำนวนเงินในหลักประกันถูกหักลดนอ้ยลง
เพรำะผูร้บัจำ้งตอ้งรบัผิดช ำระค่ำปรบัหรือค่ำเสียหำย เนื่องจำกกำรปฏิบตัิผิด
สัญญำไม่ว่ำกรณีใด ผู้รับจ้ำงจะตอ้งหำหลักประกันมำเพิ่มให้ครบจ ำนวน
ดงักล่ำวภำยใน 7 วนั 

ควำมรบัผิดชอบในควำม
ช ำรุดบกพรอ่งของงำน
จำ้ง: 

ในกรณีที่มีควำมบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึน้จำกงำนตำมสัญญำ ซึ่งควำม
บกพรอ่งหรือเสียหำยนัน้ ไม่ว่ำจะเกิดจำกควำมบกพรอ่งของผูร้บัจำ้ง พนกังำน 
ลกูจำ้ง คนงำน หรือตวัแทนของผูร้บัจำ้งก็ด ีหรืออนัเกิดจำกกำรใชว้สัด ุอุปกรณ ์
และสมัภำระ หรือฝีมือที่ไม่ถูกตอ้งตำมสญัญำ หรือใชส่ิ้งของไม่ดี หรือท ำไวไ้ม่
เรียบรอ้ย หรือท ำไม่ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและตำมหลกั
วิชำกำร ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรีบท ำกำรแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยโดยไม่ชกัชำ้ โดยผูว้่ำ
จ้ำงไม่ต้องออกค่ำใช้จ่ำยในกำรนั้นแต่ประกำรใด หำกผู้รับจ้ำงบิดพลิว้ไม่
กระท ำกำรดงักล่ำว หรือไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยภำยใน 7 วนั นบัแต่
วนัที่ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำกผูว้่ำจำ้ง หรือไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ย
ภำยในเวลำที่ผูว้่ำจำ้งก ำหนด ใหผู้ว้่ำจำ้งมีสิทธิที่จะท ำกำรนัน้เอง หรือจำ้งผูอ้ื่น
ใหท้ ำงำนนัน้ โดยผูร้บัจำ้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยในกรณีดงักล่ำวทัง้สิน้ และ
ผูร้บัจำ้งจะตอ้งชดใชค้่ำปรบัใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งในอตัรำวนัละ 10,000 บำททกุครัง้ที่
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เกิดเรื่องดังกล่ำวนับแต่วันที่ไดร้บัแจง้เป็นหนังสือจำกผูว้่ำจำ้ง จนกว่ำควำม
บกพร่องหรือเสียหำยดงักล่ำวไดร้บักำรแกไ้ขถกูตอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ไม่เป็น
กำรตดัสิทธ์ิผูว้่ำจำ้งท่ีจะใชสิ้ทธ์ิเลิกสญัญำแต่ประกำรใด 

กำรรำยงำนผล
ประจ ำเดือน: 

ผูร้บัจำ้งจะตอ้งท ำรำยงำนผลงำนประจ ำเดือน ซึ่งกล่ำวถึงผลกำรปฏิบัติงำน
ก ำจดัขยะมลูฝอย ที่ไดเ้กิดขึน้ในช่วงของแต่ละเดือนอย่ำงละเอียด และส่งมอบ
รำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งเพื่อน ำส่งใหก้บัเทศบำลนครล ำปำงภำยใน 7 วนั 
นบัแต่วนัสดุทำ้ยของเดือน หำกปรำกฏว่ำรำยงำนผลงำนประจ ำเดือนดงักล่ำว
ไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้ผูว้่ำจำ้งมีสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขแผนงำนไดต้ำมท่ี
เห็นสมควร และผูร้บัจำ้งจะตอ้งปฏิบตัิตำมโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 

กำรจำ้งช่วง: ผูร้บัจำ้งจะตอ้งไม่เอำงำนทัง้หมดหรือบำงส่วนไปจำ้งช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้
รบัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกผูว้่ำจำ้งก่อน ทัง้นี ้นอกจำกในกรณีที่สัญญำ
จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ควำมยินยอมดงักล่ำวนัน้ไม่เป็นเหตใุหผู้ร้ ับจำ้ง หลดุ
พน้จำกควำมรบัผิด หรือพนัธะหนำ้ที่ตำมสญัญำ และผูร้บัจำ้งจะยงัคงตอ้งรบั
ผิดในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผูร้บัจำ้งช่วงหรือของตวัแทนหรือ
ลกูจำ้งรบัจำ้งช่วงนัน้ทกุประกำร 

กำรควบคมุงำนของผู้
รบัจำ้ง: 

ผู้รับจ้ำงจะตอ้งควบคุมงำนที่ไดร้ับจำ้งอย่ำงเอำใจใส่ดว้ยประสิทธิภำพและ
ควำมช ำนำญ และในระหว่ำงท ำงำนที่รบัจำ้งจะตอ้งจัดใหม้ีผูแ้ทนซึ่งท ำงำน
เต็มเวลำเป็นผูค้วบคุมงำน ผูค้วบคุมงำนดงักล่ำวจะตอ้งเป็นผูแ้ทนไดร้บัมอบ
อ ำนำจจำกผูร้บัจำ้ง ค ำสั่ง หรือค ำแนะน ำต่ำงๆ ที่ไดแ้จง้แก่ผูแ้ทน ผูไ้ดร้บัมอบ
อ ำนำจนัน้ ใหถื้อว่ำเป็นค ำสั่งหรือค ำแนะน ำที่ไดแ้จง้แก่ผูร้บัจำ้ง กำรแต่งตัง้ผู้
ควบคุมงำนจะตอ้งท ำเป็นหนังสือและตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกผูว้่ำจำ้ง 
กำรเปล่ียนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนใหม่จะท ำมิได้หำกไม่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกผูว้่ำจำ้งก่อน 
ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะขอให้เปล่ียนตัวผู้แทนได้รับมอบอ ำนำจนั้น โดยแจ้งเป็น
หนงัสือไปยงัผูร้บัจำ้ง และผูร้บัจำ้งจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตวัโดยพลัน โดยไม่คิด
รำคำเพิ่มหรืออำ้งเป็นเหตเุพื่อขยำยอำยสุญัญำอนัเนื่องมำจำกสำเหตนุี  ้

ควำมรบัผิดของผูร้บัจำ้ง: ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรบัผิดต่ออุปัทวเหตุควำมเสียหำยหรือภยันตรำยใดๆ อันเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของผูร้บัจำ้ง และจะตอ้งรบัผิดต่อควำมเสียหำยจำกกำร
กระท ำของลกูจำ้งของผูร้บัจำ้ง และรวมถึงกำรด ำเนินคดีแกต้่ำงหรือว่ำต่ำงใน
กรณีที่ผูว้่ำจำ้งถูกบุคคลที่สำมเรียกรอ้งหรือฟ้องคดีอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ
หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ดงักล่ำวดว้ย 
ควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดแก่งำนที่ผูร้บัจำ้งไดท้ ำขึน้ แมจ้ะเกิดขึน้เพรำะเหตุ
สุดวิสัย นอกจำกกรณีอันเกิดจำกควำมผิดของผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รบัผิดชอบโดยซ่อมแซมใหค้ืนดีหรือเปล่ียนใหใ้หม่ โดยค่ำใชจ้่ำยของผูร้บัจำ้ง
เอง ควำมรบัผิดของผูร้บัจำ้งดงักล่ำวจะสิน้สดุลงเมื่อผูว้ำ่จำ้งไดร้บัมอบงำนครัง้



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่21 

สุดทำ้ย ซึ่งหลังจำกนัน้ผูร้บัจำ้งคงตอ้งรบัผิดเพียงในกรณีช ำรุดบกพร่อง หรือ
ควำมเสียหำยที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดเวลำแลว้เสร็จและสิทธิของผูว้่ำจำ้งในกำร
บอกเลิกสญัญำเท่ำนัน้ 

รำยกำรคณุลกัษณะ
เฉพำะของงำนก ำจดัมลู
ฝอยคลำดเคลื่อน: 

ผู้รับจ้ำงจะต้องรับรองว่ำ ได้ตรวจสอบและท ำควำมเข้ำใจในรำยกำร
คุณลักษณะเฉพำะของงำนตำมรำยละเอียดแนบทำ้ยสัญญำโดยถ่ีถว้นแลว้ 
หำกปรำกฏว่ำรำยกำรคณุลกัษณะเฉพำะนัน้ผิดพลำดหรือคลำดเคล่ือนไปจำก
มำตรฐำนคณุภำพส่ิงแวดลอ้มและหลกักำรทำงวิศวกรรมหรือทำงเทคนิค ผูร้บั
จ้ำงตกลงที่จะปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือ
ผูต้รวจงำนท่ีผูว้่ำจำ้งแต่งตัง้ โดยจะคิดค่ำใชจ้่ำยใดๆ เพิ่มขึน้จำกผูว้่ำจำ้งไม่ได ้
ผูว้่ำจำ้งมีสิทธ์ิส่งรำยละเอียดเพ่ิมเติมหรือก ำหนดหลักเกณฑเ์พ่ิมขึน้ได ้ เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ว่ำจ้ำงถ้ำจ ำเป็น เพื่อให้งำนจำ้งตำมสัญญำด ำเนินไปอย่ำง
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและสญัญำ โดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสญัญำ โดยผูร้บั
จำ้งจะไม่คิดเอำเงินเพิ่มพิเศษจำกผูว้่ำจำ้งอีก 

งำนพิเศษและกำรแกไ้ข
งำน: 

ผูว้่ำจำ้งมีสิทธิที่จะสั่งใหผู้ร้บัจำ้งท ำงำนพิเศษซึ่งไม่ไดแ้สดงไวห้รือรวมอยู่ใน
เอกสำรสญัญำ หำกงำนพิเศษนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ำยทั่วไปแห่งวตัถุประสงคข์อง
สัญญำ นอกจำกนี ้ผูว้่ำจำ้งยงัมีสิทธิสั่งใหเ้ปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขแบบรูปและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในเอกสำรสญัญำดว้ย โดยไม่ท ำใหส้ญัญำเป็นโมฆะแต่อย่ำง
ใด 
อตัรำค่ำจำ้งหรือรำคำที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำใหก้ ำหนดไวส้ ำหรบังำนพิเศษหรือ
งำนที่เพิ่มเติมขึน้ หรือตดัทอนลงทัง้ปวงตำมค ำสั่งของผูว้่ำจำ้ง หำกในสญัญำ
ไม่ไดก้ ำหนดไวถ้ึงอัตรำค่ำจำ้งหรือรำคำใดๆ ที่จะน ำมำใชส้ ำหรบังำนพิเศษ
หรืองำนที่เพิ่มขึน้ดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงจะไดต้กลงกันที่จะก ำหนด
อตัรำหรือรำคำ รวมทัง้กำรขยำยระยะเวลำ (ถำ้มี) กนัใหม่ เพื่อควำมเหมำะสม 
ในกรณีที่ตกลงกนัไม่ได ้ผูว้่ำจำ้งจะก ำหนดอตัรำจำ้ง หรือรำคำตำยตวัตำมแตผู่้
ว่ำจำ้งจะเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นธรรมได ้ซึ่งผูร้บัจำ้งจะตอ้งยอมรบัโดยไม่มี
ขอ้โตแ้ยง้หรือคดัคำ้นแต่ประกำรใด 

ค่ำปรบั: หำกผูร้บัจำ้งหยุดท ำงำนหรือไม่สำมำรถท ำงำนใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ และผู้ว่ำจ้ำงยังมิไดบ้อกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำง
จะตอ้งจ่ำยค่ำปรบัใหแ้ก่ผูว้่ำจำ้งตำมอตัรำที่ก ำหนด 
ในระหว่ำงกำรปรบัตำมวรรคหนึ่ง หำกผูว้่ำจำ้งเห็นว่ำผูร้บัจำ้งจะไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมสญัญำต่อไปได ้ผูว้่ำจำ้งจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญำและใชสิ้ทธิของผู้
ว่ำจำ้งภำยหลงับอกเลิกสญัญำก็ได ้โดยผูว้่ำจำ้งมีสิทธิที่จะปรบัผูร้บัจำ้งจนถึง
วนับอกเลิกสญัญำไดอ้ีกดว้ย 
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สิทธิของผูว้่ำจำ้ง
ภำยหลงับอกเลกิ
สญัญำ: 

ในกรณีที่ผูว้่ำจำ้งบอกเลิกสญัญำ ผูว้่ำจำ้งอำจท ำงำนนัน้เอง หรือว่ำจำ้งผูอ้ื่น
ใหท้ ำงำนนั้นต่อจนแลว้เสร็จได ้ผูว้่ำจำ้งหรือผูท้ี่รบัจำ้งท ำงำนนั้นต่อมีสิทธิใช้
เครื่องใชใ้นกำรท ำงำน ส่ิงที่สรำ้งขึน้ชั่วครำวส ำหรบังำนและวสัดุต่ำงๆ ซึ่งเห็น
ว่ำจะต้องสงวนเอำไว้เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ตำมที่จะเห็นสมควร 
เพื่อใหง้ำนแลว้เสร็จตำมสญัญำ หรือจนกว่ำจะมีผูร้บัจ้ำงรำยใหม่สำมำรถเขำ้
ท ำงำนได ้โดยผูร้บัจำ้งจะไม่โตแ้ยง้คดัคำ้น และไม่คิดค่ำใชจ้่ำยแต่ประกำรใด 
ในกรณีดังกล่ำว ผูว้่ำจำ้งมีสิทธิริบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำทัง้หมด
หรือบำงส่วน ตำมแต่จะเห็นสมควร นอกจำกนัน้ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งรบัผิดชอบใน
ค่ำเสียหำยซึ่งเป็นจ ำนวนเกินกว่ำหลักประกันกำรปฏิบตัิงำน และค่ำเสียหำย
ต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ในกำรท ำงำนนัน้ต่อใหแ้ลว้เสรจ็ตำม
สญัญำ และค่ำใชจ้่ำยในกำรควบคุมงำนเพิ่ม (ถำ้มี) ซึ่งผูว้่ำจำ้งจะหกัเอำจำก
เงินประกนัผลงำนหรือจ ำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ำยใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งก็ได  ้

กำรหกัเงินค่ำจำ้ง: ค่ำปรบัหรือค่ำเสียหำยซึ่งเกิดขึน้จำกผูร้บัจำ้งตำมสัญญำ ผูว้่ำจำ้งมีสิทธิที่จะ
หกัเอำจำกจ ำนวนเงนิค่ำจำ้งที่คำ้งจำ่ย หรือบงัคบัจำกหลกัประกนัผลงำนของผู้
รบัจำ้ง หรือบงัคบัจำกหลกัประกนักำรปฏิบตัิตำมสญัญำก็ได ้
หำกมีเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำที่หักไว้จ่ำยเป็นค่ำปรับและค่ำเสียหำยแลว้ยัง
เหลืออยู่อีกเท่ำใด ผูว้่ำจำ้งจะคืนใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งทัง้หมด 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของการเข้าซือ้หุ้น CEC 
 
2.1. วัตถุประสงคแ์ละทีม่าของการท ารายการ 
 

เนื่องดว้ยเมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อ
ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิใหบ้รษิัทเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ CEC จำกผูถื้อหุน้เดมิ 
จ ำนวนรวม 7,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC จำกผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ล ำดบัที่ 
3-10 ตำมตำรำงดำ้นล่ำง โดยมีมลูค่ำซือ้ขำยหุน้รวมทัง้สิน้ 23.10 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรำคำซือ้ขำยหุน้ละ 3,300.00 บำท 
ซึ่งภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว CEC จะมีฐำนะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทโดยรำยชื่อผูถื้อหุน้ของ CEC ตำมรำยชื่อ
ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 มีดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นำยกำนต ์อภิญญำวชัรกลุ1 2,000 20.00 
2. นำยทวศีกัดิ์ นิมำพนัธ์1 1,000 10.00 
3. นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน์2 3,015 30.15 
4. นำยกนก ศรีกนก2 1,500 15.00 
5. นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ์2 1,050 10.50 
6. นำงสำวิตรี จิรพิพฒัน์2 750 7.50 
7. นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ2 350 3.50 
8. นำยพิชย สวุรรณสำยะ2 210 2.10 

9. นำยปรีชำ เลำหเจรญิยศ3 75 0.75 
10. นำยวิทยำ เลำหเจรญิยศ3 50 0.50 

รวม 10,000 100.00 
หมำยเหต:ุ 1/ เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผูถ้ือหุน้ตั้งตน้ของ CEC และไม่ประสงคจ์ะขำยหุน้ให้แก่บริษัทในครั้งนี ้ทั้งนี ้นำยทวีศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็น

นอ้งชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพันธ์ และ นำยกำนต ์อภิญญำวัชรกุล เป็นหลำนชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพันธ์ โดยนำย
เฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2/ ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขำยหุน้ใหแ้ก่บริษัท และเป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทโดย:  
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 3 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 29.17 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท  
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 4 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 14.98 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 5 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 10.00 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 6 เป็นคู่สมรสของผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 4 และเป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 8.49 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษทั 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 7 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 3.50 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 8 เป็นบตุรชำยของ นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 2.19 ของ 
  ทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
3/ ผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะขำยหุน้ใหแ้ก่บริษัท โดยผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 9 และ 10 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 0.82 และ รอ้ยละ 1.39 ของ 
ทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท ตำมล ำดบั 
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 ทั้งนี ้จำกตำรำงขำ้งตน้ ผูถื้อหุน้ของ CEC ล ำดับที่ 3-8 เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท กำรเขำ้ซือ้หุน้จำก
บคุคลดงักล่ำวจึงเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมประกำศเรื่องรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งมลูค่ำหุน้ของ CEC ที่บรษิัท
จะซือ้จำกบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทขำ้งตน้ มีมูลค่ำรวมเท่ำกับ 22.69 ลำ้นบำท โดยมีสัดส่วนกำรถือหุน้ของบุคคล
ดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกนั เท่ำกบั รอ้ยละ 68.75 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC  
 

ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรตำมมูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ำกับ 42.91 ลำ้น
บำท ตำมสดัส่วนของหุน้ที่บริษัทจะซือ้จำกบุคคลที่เก่ียวโยงกันขำ้งตน้ ที่ รอ้ยละ 68.75 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC 
จะมีมลูค่ำเท่ำกับ 29.50 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทตำมงบกำรเงินรวมที่สอบ
ทำนโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกับ 374.43 ลำ้นบำท รำยกำรดงักล่ำวมีขนำดเท่ำกบั
รอ้ยละ 7.88 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท และเมื่อรวมกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำน
มำอนัไดแ้ก่กำรเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในโครงกำรเก็บขนและโครงกำรก ำจดัมลูฝอยในเขตเทศบำล
นครล ำปำงตำมรำยละเอียดที่แจง้ไวข้ำ้งตน้ ซึ่งมีมลูค่ำตำมสญัญำรวม เท่ำกบั 143.20 ลำ้นบำท (โครงกำรเก็บขนขยะมลู
ฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 112.15 ลำ้นบำท รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และ โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครล ำปำง จ ำนวน 21.43 ลำ้นบำท รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และประมำณกำรมูลค่ำงำนก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชน
ใหก้ับเทศบำลเขลำงคน์ครที่ก ำจดั ณ บ่อก ำจดัขยะของเทศบำลนครล ำปำงที่เป็นส่วนเพิ่มเติมของโครงกำรก ำจดัขยะมลู
ฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง มลูค่ำ 9.62 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) และมีขนำดรำยกำรเท่ำกบั รอ้ยละ 38.24 ท ำให้
รำยกำรที่เก่ียวโยงกันมีมลูค่ำของรำยกำรรวมทัง้สิน้ 172.70 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นขนำดรำยกำรที่เก่ียวโยงกันรวมเท่ำกบั 
รอ้ยละ 46.12 ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ มีมลูค่ำมำกกว่ำ 20 ลำ้นบำท ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนำ้ที่ตอ้งขออนุมตัิกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรพัย ์และขออนมุตัิกำรเขำ้
ท ำรำยกำรต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งในกำรประชมุผูถื้อหุน้นัน้ บรษิัทจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุหรือผูร้บัมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสีย ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 7/2563 ที่จดัขึน้ ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 
(โดยกรรมกำรที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ท ำรำยกำร จ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำ
พันธ์ นำยสุรพล ศรีวีระสกุล และ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ไม่ไดเ้ข้ำร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท) จึงไดม้ีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 29 มกรำคม 2564 เพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำว 

 
 ทัง้นี ้กำรเขำ้ท ำรำยกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ CEC สดัส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC ถือ

เป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรัพยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย ์เรื่อง 
กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดย
รำยกำรดงักล่ำวมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกับรอ้ยละ 8.02 โดยค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมของบรษิัทท่ีสอบทำนโดยผูส้อบ
บัญชีแลว้ และงบกำรเงินภำยในของ CEC ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ทั้งนี ้บริษัทไม่มีรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยอ์ื่นๆ 
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ดงันัน้ รำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยจ์ึงมีขนำดของรำยกำรรวมทัง้สิน้ รอ้ยละ 8.02 ซึ่งนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
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15.00 จึงไม่ถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส ำคญั บริษัทจึงสำมำรถเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูต่อตลำดหลกัทรพัย ์และไม่ตอ้งขออนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทแต่อย่ำงใด  

ส ำหรบัวัตถุประสงคใ์นกำรเขำ้ซือ้หุน้ของ CEC ในครัง้นี ้เนื่องจำก CEC มีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญดำ้นกำร
จดักำรขยะมลูฝอย โดยมีควำมรูแ้ละประสบกำรณก์ำรท ำงำนในธุรกิจดงักล่ำวมำยำวนำนกว่ำ 15 ปี รวมไปถึงควำมพรอ้ม
ในดำ้นสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน และบริษัทเห็นว่ำธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยน่ำจะช่วยใหก้่อใหเ้กิดรำยได้
อย่ำงสม ่ำเสมอ และมีผลตอบแทนกำรลงทุนในระดบัท่ีน่ำพอใจ บนควำมเส่ียงที่บริษัทน่ำจะสำมำรถบรหิำรจัดกำรได ้อนั
น่ำจะเพิ่มผลก ำไรและสรำ้งกระแสเงินสดใหแ้ก่บรษิัท อนัจะช่วยสรำ้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว นอกจำกนี ้
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ยังช่วยลดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ระหว่ำงบริษัท และ CEC ที่
อำจเกิดขึน้ในอนำคตไดอ้ีกดว้ย 

 
อนึ่ง ผูถื้อหุน้ท่ีเหลืออีก รอ้ยละ 30.00 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC ที่ไม่ไดจ้ ำหน่ำยหุน้ใหแ้ก่บรษิัทในครัง้นี ้มี

จ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ นำยกำนต ์อภิญญำวัชรกุล และ นำยทวีศักดิ์ นิมำพันธ์ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุน้ใน CEC รอ้ยละ 
20.00 และ 10.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC ตำมล ำดบั โดย นำยกำนต ์อภิญญำวชัรกุล เป็นหลำนชำยของ นำย
เฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ ์และ นำยทวีศกัดิ์ นิมำพันธ ์เป็นนอ้งชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพันธ์ ซึ่งนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ์ 
เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุน้ของบริษัทตำมที่ไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ ทัง้นี ้นำยกำนต ์อภิญญำวชัรกุล และ นำยทวีศกัดิ์ นิมำพนัธ ์
เป็นผูถื้อหุน้ตัง้ตน้ของ CEC โดยถือหุน้ของ CEC ดว้ยสดัส่วนคงที่มำตัง้แต่ ปี 2557 จนถึงปัจจบุนั นอกจำกนี ้นำยทวีศกัดิ์ 
นิมำพันธ์ ยังเป็นบุคลำกรหลัก (Key Person) ในกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนของ CEC อีกดว้ย 
ทัง้นี ้นำยทวีศกัดิ์ นิมำพนัธ ์นบัเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับรษิัท และไม่มีควำมประสงคท่ี์จะขำยหุน้ใหแ้ก่บรษิัทในครัง้นี ้
 
2.2. วัน เดือน ปี ทีจ่ะท ารายการ 

 
ภำยหลังจำกที่ไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 29 

มกรำคม 2564 แล้ว บริษัทจะเข้ำซือ้หุ้นสำมัญของ CEC จ ำนวน 7,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 70.00 ของหุ้นที่
จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC โดยมีมลูค่ำซือ้ขำยหุน้รวมทัง้สิน้ 23.10 ลำ้นบำท โดยจะช ำระเป็นเงินสดทัง้หมด ทัง้นี ้บรษิัทจะท ำ
รำยกำรแลว้เสร็จภำยในวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 หรือในวนั และ/หรือ เวลำตำมที่บริษัทและผูข้ำยหุน้ของ CEC จะไดต้ก
ลงกนั 
 
2.3. ประเภทและขนาดของรายการ 

 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทสินทรพัยห์รือบรกิำร ตำมประกำศเรื่องรำยกำรท่ี

เก่ียวโยงกัน ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรโดยน ำตำมมลูค่ำตำมบญัชีของ CEC ณ สิน้วันที่ 30 กันยำยน 2563 ที่ 42.91 
ลำ้นบำท มำค ำนวณตำมสดัส่วนของหุน้ของ CEC ที่บริษัทจะซือ้จำกบุคคลที่เก่ียวโยงกันขำ้งตน้ที่สดัส่วน รอ้ยละ 68.75 
ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC จะไดม้ลูค่ำเท่ำกบั 29.50 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัทตำมงบกำรเงินรวมที่สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีแลว้ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบั 374.43 ลำ้นบำท 
รำยกำรดังกล่ำวจึงมีขนำดเท่ำกับรอ้ยละ 7.88 ของมูลค่ำสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับกำรว่ำจำ้ง 
CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในโครงกำรเก็บขนและก ำจดัมลูฝอยในจงัหวดัล ำปำงตำมรำยละเอียดที่แจง้ไวก้่อนหนำ้นี ้ซึ่งมีขนำด
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รำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 38.24 ท ำใหร้ำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมีขนำดของรำยกำรรวมทัง้สิน้ประมำณ 172.70 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 46.12 ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ มีมลูค่ำมำกกว่ำ 20 ลำ้นบำท ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนำ้ที่ตอ้งขออนมุตัิกำรเขำ้
ท ำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อตลำดหลกัทรพัย ์และขออนมุตัิกำร
เขำ้ท ำรำยกำรต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งในกำรประชุมผูถื้อหุน้นั้น บริษัทจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสียงไม่ต  ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุหรือผูร้บัมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมนำยธีรพัฒน ์จิรพิพัฒน ์นำยเฉลิม
ศกัดิ์ นิมำพนัธ ์นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ และนำยพฒันำ สวุรรณสำยะ กรรมกำร 4 ท่ำนที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่ไดเ้ขำ้รว่มประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท) จึงไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
ในวนัท่ี 29 มกรำคม 2564 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำว 

 
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิทั ณ สิน้วนัท่ี 30 กนัยำยน 25631 = 374.43 ลำ้นบำท 
   
เกณฑส์ูงสุดทีใ่ช้ในการพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั:   
มลูค่ำมำกกวำ่  = 20.00 ลำ้นบำท 
หรือ ขนำดรำยกำรมำกกวำ่ รอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำสินทรพัยท์ี่มตีวัตน
สทุธิของบรษิัท 

= 
รอ้ยละ 3.00 x 374.43 ลำ้นบำท = 
11.23 ลำ้นบำท 

ดังน้ัน เกณฑส์ูงสุดทีใ่ช้ในการพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั =  20.00 ล้านบาท 
   
ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัในการเข้าซือ้หุน้สามัญของ CEC:   
มลูค่ำของหุน้สำมญัของ CEC ที่จะเขำ้ซือ้จำกบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
บรษิัท 

= 22.69 ลำ้นบำท 

หรือ สดัส่วนของหุน้ท่ีจะเขำ้ซือ้ที่ถือครองโดยบคุคลเก่ียวโยงกนักบับรษิัท  = รอ้ยละ 68.75 
มลูค่ำตำมบญัชีของ CEC ณ สิน้วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 = 42.91 ลำ้นบำท 

ขนำดรำยกำรตำมมลูคำ่ตำมบญัชีของ CEC ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 = 
รอ้ยละ 68.75 x 42.91 ลำ้นบำท = 
29.50 ลำ้นบำท 

ดังน้ัน ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกันในการเข้าซือ้หุน้สามัญของ 
CEC 

= 29.50 ล้านบาท 

   

โดยคิดเป็น = 
29.50 = รอ้ยละ 7.88 
374.43  

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ = รอ้ยละ 38.24 

รวมขนาดรายการเกี่ยวโยงกนั ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา = 
ร้อยละ 38.24 + ร้อยละ 7.88  
= ร้อยละ 46.12 

หมำยเหต:ุ 1/ สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ค ำนวณจำก สินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน หนีส้ิน และส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 
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นอกจำกนี ้กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น 
และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย ์เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำรของบรษิัทจดทะเบียนในกำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยรำยกำรดงักล่ำวมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกบั รอ้ยละ 8.02 โดยค ำนวณจำกงบ
กำรเงินรวมของบริษัทที่สอบทำนโดยผูส้อบบัญชีแลว้ และงบกำรเงินภำยในของ CEC ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ทั้งนี ้
บริษัทไม่มีรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยอ์ื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ดงันัน้ รำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยจ์ึงมีขนำดของรำยกำร
รวมทัง้สิน้รอ้ยละ 8.02 ซึ่งนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 15.00 จึงไม่ถือเป็นรำยกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส ำคญั บรษิัทจึงสำมำรถเขำ้
ท ำรำยกำรดงักล่ำวไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อตลำดหลกัทรพัย ์และไม่ตอ้งขออนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรจำกที่ประชุมผู้
ถือหุน้ของบรษิัทแต่อย่ำงใด 

 
เกณฑร์ายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย ์
รายละเอียด 

การค านวณ 
(ล้านบาท) 

ขนาด
รายการ 
(ร้อยละ) 

1. มลูค่ำสินทรพัย ์
NTA1 ของบริษัทที่ท  ำรำยกำรตำมสดัสว่นที่ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป 

NTA1 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
42.91 x 70% 

374.43 
8.02 

2. ก ำไรสทุธิจำกกำร
ด ำเนินงำน 

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัที่ท  ำรำยกำรตำมสดัสว่นที่ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป 
ก ำไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อย 

N/A N/A 

3. มลูค่ำรวมของสิ่ง
ตอบแทน 

มลูค่ำรวมของสิ่งตอบแทนที่ช  ำระใหห้รอืไดร้บั 
สินทรพัยร์วมของบริษัทและบริษทัย่อย 

23.10  
806.32 

2.86 

4. มลูค่ำหุน้ที่บรษิัท
ออกเพ่ือช ำระค่ำ
สินทรพัย ์

มลูค่ำของหลกัทรพัยท์ี่บรษิัทออกใหเ้พ่ือเป็นสิ่งตอบแทนกำรไดส้ินทรพัย ์
มลูค่ำของหลกัทรพัยท์ี่ออกจ ำหน่ำยแลว้ของบริษัท 

N/A N/A 

หมำยเหต:ุ  1/ NTA = สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ค ำนวณจำก สินทรพัยร์วม หกัดว้ยสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน หนีส้ิน และส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย  

 
2.4. เกณฑท์ีใ่ช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

 
บริษัทจะเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ CEC จ ำนวน 7,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ 

CEC จำกผูถื้อหุน้เดิมจ ำนวน 8 รำย ซึ่งมีผูถื้อหุน้ที่เขำ้ข่ำยเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท จ ำนวน 6 รำย โดยมีมลูค่ำ
ซือ้ขำยหุน้รวม 23.10 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรำคำหุน้ละ 3,300 บำท ทั้งนี ้รำคำซือ้ขำยหุน้สำมญัของ CEC เกิดจำกกำร
เจรจำต่อรองกนัระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย 

 
โดยกำรจ่ำยช ำระเงินค่ำหุน้ของ CEC จะแบ่งช ำระเป็น 4 งวด ดงันี ้
 
1) ช ำระค่ำหุน้งวดที่ 1 จ ำนวน 9.24 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของมลูค่ำซือ้ขำยหุน้ทัง้หมด ภำยใน 30 

วนันบัจำกวนัท่ีกำรซือ้ขำยหุน้เสรจ็สมบรูณ ์
2) ช ำระค่ำหุน้งวดที่ 2 จ ำนวน 4.62 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำซือ้ขำยหุน้ทัง้หมด ในวนัที่ 30 

ธันวำคม 2564 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่28 

3) ช ำระค่ำหุน้งวดที่ 3 จ ำนวน 4.62 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำซือ้ขำยหุน้ทัง้หมด ในวนัที่ 30 
ธันวำคม 2565 

4) ช ำระค่ำหุ้นงวดที่ 4 (งวดสุดท้ำย) จ ำนวน 4.62 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของมูลค่ำซือ้ขำยหุ้น
ทัง้หมด ในวนัท่ี 30 ธันวำคม 2566 

 
อนึ่ง ผูซ้ือ้และผูข้ำยเขำ้ใจและตกลงร่วมกันว่ำ ในกรณีที่ผูข้ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลกัฐำนจนเป็นที่พอใจของ

ผูซ้ือ้ไดว้่ำ CEC พน้จำกหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบใดๆ เก่ียวกับภำระผูกพันอนัอำจจะเกิดขึน้จำกกำรกระท ำของ CEC 
เช่น เอกสำรที่ระบุกำรพน้จำกควำมรบัผิดชอบ และ/หรือ ภำระผูกพัน จำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่ออกโดยเจำ้ของ
โครงกำรที่ CEC ด ำเนินกำรอยู่หรือด ำเนินกำรเสรจ็สิน้ไปแลว้ ก่อนวนัซือ้ขำยเสรจ็สมบรูณ ์ก่อนวนัครบก ำหนดช ำระค่ำหุน้
ในงวดที่ 2 – 4 จ ำนวนรวม 13.86 ลำ้นบำท และผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ยเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ใหถื้อว่ำรำคำซือ้ขำยหุน้ท่ีเหลืออยู่
ถึงก ำหนดช ำระ และผูซ้ือ้ตกลงช ำระรำคำซือ้ขำยหุน้ท่ีเหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูข้ำยภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ย
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร  

 
2.5. บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัท 

ผูซ้ือ้: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จ ำกดั (มหำชน) 
ผูข้ำย: 1) นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์

จ ำนวนหุน้ท่ีจะขำย: 3,015 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30.15 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้
ของ CEC 

ควำมสมัพนัธก์บับรษิัท: กรรมกำรบริษัทและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้
ในสัดส่วนรอ้ยละ 29.17 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยแล้วของ
บรษิัท ณ วนัท่ี 9 ธันวำคม 2563 

 

 2) นำยกนก ศรีกนก 
จ ำนวนหุน้ท่ีจะขำย: 1,500 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 15.00 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้

ของ CEC 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิัท: ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 

14.98 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยแล้วของบริษัท ณ วันที่  9 
ธันวำคม 2563 

 

 3) นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์
จ ำนวนหุน้ท่ีจะขำย: 1,050 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10.50 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้

ของ CEC 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิัท: กรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นใน

สดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของบริษัท 
ณ วนัท่ี 9 ธันวำคม 2563  

 4) นำงสำวิตรี จิรพิพฒัน ์
จ ำนวนหุน้ท่ีจะขำย: 750 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยแลว้

ของ CEC 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่29 

ควำมสมัพนัธก์บับรษิัท: คู่สมรสของนำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมกำร
บรษิัทและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท และเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษัทโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.49 ของหุ้นที่
จ  ำหน่ำยแลว้ของบรษิัท ณ วนัท่ี 9 ธันวำคม 2563  

 5) นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ 
จ ำนวนหุน้ท่ีจะขำย: 350 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 3.50 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยแลว้

ของ CEC 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิัท: กรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นใน

สดัส่วนรอ้ยละ 3.50 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ของบริษัท 
ณ วนัท่ี 9 ธันวำคม 2563  

 6) นำยพิชย สวุรรณสำยะ 
จ ำนวนหุน้ท่ีจะขำย: 210 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 2.10 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยแลว้

ของ CEC 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิัท: บุตรของนำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ ซึ่งเป็นกรรมกำร

บรษิัท และผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ย
ละ 2.19 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยแลว้ของบริษัท ณ วันที่ 9 
ธันวำคม 2563  

 
2.6. คู่สัญญาและเงือ่นไขส าคัญของสัญญาทีเ่กี่ยวข้อง 

 
สญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงผูข้ำยหุน้ CEC และบรษิัท 
 
ผูซ้ือ้: บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย จ ำกดั (มหำชน) 
ผูข้ำย: 1. นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์

2. นำยกนก ศรีกนก 
3. นำงสำวิตรี จิรพิพฒัน ์
4. นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์
5. นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ 
6. นำยพิชย สวุรรณสำยะ 
7. นำยปรีชำ เลำหเจรญิยศ 
8. นำยวิทยำ เลำหเจรญิยศ 

วนัท่ีของสญัญำ: 30 พฤศจิกำยน 2563 
หุน้ท่ีจะท ำกำรซือ้ขำย: หุ้นสำมัญจ ำนวน 7,000 หุ้น ของ บริษัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

จ ำกัด (“CEC”) คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 70.00 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด
ของ CEC โดยมีมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

รำคำซือ้ขำยหุน้: รำคำหุน้ละ 3,300 บำท คิดเป็นรำคำซือ้หุน้ท่ีขำยทัง้หมด 23,100,000 บำท 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่30 

กำรช ำระรำคำซือ้ขำย: ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีกำรซือ้ขำยเสรจ็สมบรูณ ์ผูซ้ือ้ตกลงช ำระรำคำซือ้หุน้
ตำมสัญญำงวดแรกให้แก่ผู้ขำยรวมเป็นจ ำนวนทั้งสิ ้น 9,240,000 โดย
แคชเชียรเ์ช็คสั่งจ่ำยผูข้ำย  
ส่วนรำคำซือ้ขำยหุน้ที่เหลือ จ ำนวนรวม 13,860,000 บำท จะแบ่งช ำระเป็น 3 
งวด โดยแคชเชียรเ์ช็คสั่งจ่ำยผูข้ำย ตำมรำยละเอียดดงันี ้
- ช ำระรำคำซื ้อขำยหุ้นงวดที่  2 จ ำนวน 4,620,000 บำท ในวันที่  30 

ธันวำคม 2564 
- ช ำระรำคำซื ้อขำยหุ้นงวดที่  3 จ ำนวน 4,620,000 บำท ในวันที่  30 

ธันวำคม 2565 
- ช ำระรำคำซื ้อขำยหุ้นงวดที่  4 จ ำนวน 4,620,000 บำท ในวันที่  30 

ธันวำคม 2566 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูข้ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลกัฐำนจนเป็นที่พอใจของผูซ้ือ้ได้
ว่ำ CEC พ้นจำกหน้ำที่และควำมรับผิดใดๆ เก่ียวกับภำระผูกพันอันอำจจะ
เกิดขึน้จำกกำรกระท ำของ CEC ก่อนวันซือ้ขำยเสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันครบ
ก ำหนดช ำระค่ำซือ้ขำยหุน้ในงวดที่ 2 – 4 และผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ยเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร ใหถื้อว่ำรำคำซือ้ขำยหุน้ที่เหลืออยู่ถึงก ำหนดช ำระ และผูซ้ือ้ตกลงช ำระ
รำคำซือ้ขำยหุน้ท่ีเหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูข้ำยภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูซ้ือ้ไดต้ก
ลงดว้ยเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  

เงื่อนไขบงัคบัก่อน: ผู้ซื ้อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวขอ้งใด ๆ ใหผู้ซ้ือ้ซือ้และรบัโอนหุน้ตำมสญัญำนีจ้ำกผูข้ำย และด ำเนินกำร
อื่นใดเพื่อปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของผูซ้ือ้ตำมสญัญำ 

ค ำรบัรองของผูข้ำย: - ผูข้ำยมีสิทธิและอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำยในกำรเขำ้ท ำสัญญำ รวมถึง
กำรขำยและโอนหุน้ตำมสญัญำใหผู้ซ้ือ้ 

- ผูข้ำยเป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิในหุน้ตำมสัญญำซึ่งปลอดจำกภำระผูกพัน 
ขอ้จ ำกดั และขอ้เรียกรอ้งใดๆ 

- หุน้ตำมสัญญำจะเป็นหุน้สำมัญของ CEC ซึ่งถือโดยผูข้ำยและไดม้ีกำร
ช ำระค่ำหุน้แลว้ครบถว้น 

- ผูข้ำยมิไดต้กเป็นบคุคลลม้ละลำย หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์ 
- สัญญำลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนในนำมผูข้ำย 

และมีผลใชบ้งัคบัต่อผูข้ำยตำมเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญำทกุประกำร 
- CEC ได้มีกำรจัดท ำและบันทึกรำยกำรทำงบัญชี พรอ้มยื่นงบดุลโดย

ถกูตอ้งตลอดมำ และไม่มีกำรคำ้งช ำระภำษี 
- รำยกำรทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของ CEC เป็นไปตำมที่แสดงในงบดลุซึ่งไดร้บั

กำรตรวจสอบโดยส ำนกังำนบญัชีที่เชื่อถือได ้และเป็นรำยกำรท่ีถกูตอ้ง 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่31 

- ผูข้ำยรบัรองดว้ยว่ำ ภำยหลงัจำกวนัที่กำรซือ้ขำยเสร็จสมบูรณ ์ผูข้ำยตก
ลงใหค้วำมรว่มมือแก่ผูซ้ือ้ทกุประกำรท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรใหบ้ริษัทฯ 
จดทะเบียนเพิ่มเติมกรรมกำรของบริษัทฯ ตำมจ ำนวนและรำยชื่อที่ผูซ้ือ้
ก ำหนดแต่ไม่เกิน 3 (สำม) คน ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย ์

ค ำรบัรองของผูซ้ือ้: - ผู้ซือ้เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จัดตั้งและยังมีสภำพเป็นนิติบุคคลโดย
สมบูรณภ์ำยใตก้ฎหมำยไทยซึ่งมีสิทธิและอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำย
ในกำรเขำ้ท ำสญัญำ รวมถึงกำรด ำเนินกำรซือ้และรบัโอนหุน้ตำมสญัญำ
จำกผูข้ำย 

- ผูซ้ือ้ไม่ไดอ้ยู่ในสถำนะเป็นบคุคลลม้ละลำยหรือมีหนีสิ้นลน้พน้ตวั 
- สญัญำลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนในนำมผูซ้ือ้ และ

มีผลใชบ้งัคบัต่อผูซ้ือ้ตำมเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญำทกุประกำร 
- หำก CEC ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจำก

กิจกำรรว่มคำ้ เชียงใหม่รมิดอย-ซอีำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจกำร
ร่วมคำ้ CRD-CEC”) ให้ถือเสมือนว่ำผลตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุน
ดังกล่ำวเป็นของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ทั้งจ ำนวน แต่ไม่รวมถึงเงิน
ลงทนุท่ี CEC ไดจ้่ำยไปเพื่อกำรลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ CRD-CEC จ ำนวน 
1.90 ลำ้นบำท 

ข้อตกลงละเว้นกระท ำ
กำรของผู้ขำยก่อนกำร
ซือ้ขำยเสรจ็สมบรูณ:์ 

ภำยหลังจำกวันที่ท  ำสัญญำจนถึงวันที่กำรซื ้อขำยเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขำยจะ
ด ำเนินกำรให ้CEC ละเวน้กระท ำกำรดงัต่อไปนี ้
- ก่อให้เกิด หรือตกลงที่จะก่อใหเ้กิดภำระผูกพันใดๆ เหนือทรัพยสิ์นของ 

CEC เวน้แต่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมกำรคำ้ปกติ 
- จ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือกระท ำกำรอื่นใดอันจะท ำใหท้รพัยสิ์นของ CEC 

หรือมูลค่ำของทรัพย์สินของ CEC ลดน้อยหรือด้อยค่ำลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญัเกินกว่ำกำรสึกหรอหรือเส่ือมสภำพตำมปกติของทรพัยสิ์นนัน้ๆ 
เวน้แต่กำรด ำเนินกำรตำมกำรคำ้ปกติของ CEC 

- ซือ้สงัหำริมทรพัย ์และ/หรืออสงัหำริมทรพัยโ์ดยมีเงื่อนไขกำรเช่ำซือ้ และ/
หรือกำรซือ้ขำยเงินผ่อนระยะยำว 

- เปล่ียนแปลง ปรับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน (แล้วแต่กรณี) และ /หรือ
ประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนของ CEC รวมถึงกำร
ว่ำจำ้งพนกังำนอำวโุสใหม่ 

- เพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของ CEC รวมถึงจ่ำยเงินหรือประโยชนใ์ดๆ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CEC เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลของ CEC ซึ่งได้
กระท ำขึน้ก่อนและเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรของ CEC ก่อนวนัที่ 1 
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มกรำคม 2564 ไม่เกิน 10 ลำ้นบำท ทัง้นี ้ตำมเงื่อนไขกำรส ำรองเงินทนุท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

- เขำ้ท ำสัญญำ และ/หรือ ขอ้ตกลงใดอันเป็นสำระส ำคัญ เวน้แต่เป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมกำรคำ้ปกติ 

- จ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ ใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้ หรือสรำ้งภำระผูกพนัใดๆ 
เหนือหุน้ตำมสญัญำ 

ขอ้ตกลงชดใชแ้ละ
รบัผิดชอบ: 

นับแต่วันที่สัญญำมีผลผูกพัน รวมทั้งภำยหลังจำกวันที่กำรซื ้อขำยเสร็จ
สมบูรณ ์ผูข้ำยตกลงปกป้องมิใหผู้ซ้ือ้ และ/หรือ CEC ตอ้งเสียหำยหรือมีควำม
รบัผิดไม่ว่ำในประกำรใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงควำมรบัผิดที่เกิดจำกกำร
ผิดสัญญำ กำรเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง กำรเรียกคืนเงิน กำรขอให้ชดใช้
ค่ำเสียหำย ภำระภำษีอำกร และ/หรือ เหตอุื่นใดทกุประกำร อนัเกิดขึน้หรือเป็น
ผลมำจำกกำรด ำเนินกำรของ CEC ก่อนวนัท่ีสญัญำมีผลผกูพนั (ไม่ว่ำควำมรบั
ผิดในเหตดุงักล่ำวขำ้งตน้จะเกิดขึน้กอ่นหรือหลงัสญัญำมีผลผกูพนัก็ตำม) ทัง้นี ้
หำกผูซ้ือ้ และ/หรือ CEC ตอ้งมีควำมเสียหำยหรือควำมรับผิดอย่ำงใดๆ ตำม
เหตุที่กล่ำวข้ำงต้น ผู้ขำยตกลงชดใช้ให้แก่ผู้ซือ้ และ /หรือ CEC อย่ำงเต็ม
จ ำนวนทุกประกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับค ำบอกกล่ำวเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกผูซ้ือ้ 

กำรบอกเลิกสญัญำ: คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิเลิกสญัญำฉบบันีโ้ดยกำรบอกกล่ำวเป็นหนงัสือ
ไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง หำกเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้
- คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดสัญญำ และ/หรือ ค ำรับรองในข้อที่เป็น

สำระส ำคญั และคู่สญัญำอีกฝ่ำยไดบ้อกกล่ำวใหแ้กไ้ขแลว้ไม่ด ำเนินกำร
แก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน นับจำกวันที่ได้รับค ำบอกกล่ำวเป็น
หนังสือ โดยไม่มีเหตุอันสมควรใด  ๆ  โดยคู่สัญญำฝ่ำยที่มิไดผิ้ดสัญญำ
อำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำดังกล่ำวไดต้ำมที่คู่สัญญำฝ่ำยที่มิได้ผิด
สัญญำเห็นสมควร ทั้งนี ้ย่อมไม่เส่ือมสิทธิที่จะเรียกเงินค่ำเสียหำย และ/
หรือ ค่ำใชจ้่ำยอื่นใดอนัจะพึงเรียกไดจ้ำกกำรผิดสญัญำ 

- คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งตกเป็นผู้ล้มละลำย ถูกค ำสั่ งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขำด ถูกค ำสั่งใหฟ้ื้นฟูกิจกำร หรือยินยอมใหผู้อ้ื่นเขำ้จดักำรทรพัยสิ์น
ของคู่สญัญำทัง้หมด หรือด ำเนินกำรช ำระบญัชี หรือเลิกบรษิัท 

กำรโอนสิทธิ: ผู้ซือ้มีสิทธิโอนสิทธิและหนำ้ที่ตำมสัญญำฉบับนีใ้ห้แก่บุคคลอื่นใด โดยแจง้
ควำมประสงคด์งักล่ำว พรอ้มเอกสำรและรำยละเอียดของบคุคลหรือนิติบุคคล
ที่จะรบัโอนใหแ้ก่ผูข้ำยเป็นกำรล่วงหนำ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วันท ำกำร ก่อนวันซือ้
ขำยเสรจ็สมบรูณ ์
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2.7. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพยท์ีจ่ะได้มา 
2.7.1. รายละเอียดสินทรัพย ์

 
สินทรพัยท์ี่บริษัทจะไดม้ำในครัง้นีไ้ดแ้ก่หุน้สำมญัของบริษัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกัด (“CEC”) 

โดยปัจจบุนั CEC มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000,000 บำทซึ่งออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ทัง้จ ำนวน โดยแบ่งเป็น
หุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยด ำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมลูฝอยชุมชน ซึ่ง ณ ปัจจุบนั 
CEC มีสญัญำในกำรด ำเนินโครงกำรจดักำรขยะมลูฝอย จ ำนวน 2 สญัญำ ไดแ้ก่ 1) สญัญำจำ้งเหมำโครงกำรเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ 2) โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง โดยทั้ง 2 สัญญำจะ
สิน้สุดระยะเวลำของสัญญำใน วันที่ 30 กันยำยน 2567 ส ำหรบัโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง 
CEC จะด ำเนินกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนจำกครวัเรือนต่ำงๆ ในเขตเทศบำลนครล ำปำงโดยรถขนขยะ และน ำไปทิง้ยงั
บ่อขยะในพืน้ท่ีที่ทำงเทศบำลนครล ำปำงจดัเตรียมไว ้และส ำหรบัโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำงนั้น  
CEC จะด ำเนินกำรก ำจดัขยะมลูฝอยทั่วไปที่ไดเ้ก็บขนมำจำกครวัเรือนต่ำงๆ โดยกำรฝังกลบขยะมลูฝอย (Landfill) ตำม
หลกัวิชำกำร ในบ่อขยะซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีที่ทำงเทศบำลนครล ำปำงจดัเตรียมไว้ และส ำหรบัขยะติดเชือ้จะด ำเนินกำรก ำจดัโดย
กำรเผำในเตำเผำที่เทศบำลนครล ำปำงจดัเตรียมไวใ้ห ้

 
ทัง้นี ้CEC จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 19 กันยำยน 2557 เพื่อด ำเนินธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอย โดยมีบรษิัทถือ

หุ้นคิดเป็นรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ต่อมำเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2557 บริษัทและ CEC ไดจ้ัดตั้งกิจกำรร่วมคำ้
เชียงใหม่ริมดอย-ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจกำรร่วมคำ้ CRD-CEC”) โดยบริษัทลงทุนรอ้ยละ 5 และ CEC 
ลงทนุรอ้ยละ 95 เพื่อเขำ้ประมลูและใหบ้รกิำรจดัเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ี 4 แขวง ไดแ้ก่ แขวงเม็งรำย แขวงนครพิงค ์แขวง
กำวิละ และแขวงศรีวิชยั จงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้นี ้เพื่อขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์จึงไดม้ีกำรแยกหน่วยธุรกิจเก่ียวกบั
ขยะมลูฝอยออกจำกบริษัทใหช้ดัเจน และเพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถมุ่งเนน้และพฒันำประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำรส่วนงำน
รบัเหมำก่อสรำ้งซึ่งเป็นธุรกิจหลักไดอ้ย่ำงเต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรน ำบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย ์เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ของบริษัทจึงมีมติอนุมัติขำยเงินลงทุนใน CEC ทั้ง
จ ำนวนใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ เวลำนั้นตำมสัดส่วน โดยบริษัทไดข้ำยหุน้ของ CEC ที่ถือครองอยู่ออกในปี 2558 ที่
รำคำหุน้ละ 70.00 บำทต่อหุน้ ตำมมลูค่ำที่ช  ำระแลว้ของหุน้ของ CEC ณ เวลำดงักล่ำว นอกจำกนี ้เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน 
2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติว่ำจะไม่ท ำธุรกิจใหบ้ริกำรเก่ียวกบัขยะมลูฝอยอีกต่อไป ยกเวน้โครงกำรที่ยงัผูกพนัอยู่ใน
ปัจจุบนั กล่ำวคือ เมื่อครบสญัญำดงักล่ำว บริษัทจะไม่มีรำยไดจ้ำกธุรกิจประเภทนี ้อีกต่อไป ดงันัน้ ในวนัที่ 10 สิงหำคม 
2560 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทจึงมีมติอนมุตัิในหลกักำรท่ีจะจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใหบ้รกิำรเก่ียวกับ
ขยะมลูฝอยที่ไม่ใชง้ำนทัง้หมดใหแ้ก่ CEC  

 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยยงัเป็นธุรกิจที่น่ำสนใจและสำมำรถสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

รวมถึงมีผลตอบแทนกำรลงทุนในระดบัที่น่ำสนใจบนควำมเส่ียงที่สำมำรถบริหำรจดักำรได ้ เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2562 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมตัิใหบ้ริษัทกลบัมำท ำธุรกิจใหบ้ริกำร
เก่ียวกบัขยะมลูฝอย เพื่อขยำยฐำนรำยไดข้องบรษิทัและลดควำมเส่ียงจำกธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง และในวนัท่ี 12 มิถนุำยน 
2562 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีมติอนมุตัิตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทเสนอ ภำยหลงัจำกที่ไดร้บัอนมุตัิกำรแกไ้ขนโยบำย
กำรท ำธุรกิจเก่ียวกบัขยะมลูฝอยแลว้ บรษิัทจึงไดเ้ขำ้รว่มประมลูงำนเก็บขนขยะมลูฝอยของส ำนกังำนเทศบำลนครล ำปำง 
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และไดร้บักำรคัดเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหเ้ป็นผูด้  ำเนินโครงกำรเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง เป็น
ระยะเวลำ 57 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2567 และต่อมำในเดือนเมษำยน ปี 2563 
บรษิัทไดร้บักำรคดัเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหเ้ป็นผูด้  ำเนินโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง เป็น
ระยะเวลำ 53 เดือน เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2567 โดยบรษิัทไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ให้
เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรทัง้ 2 โครงกำรขำ้งตน้ 

 
2.7.2. โครงสร้างกลุ่มบริษัทของ CEC 

 
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

 
 
 
 
 

 
 
โครงสรำ้งกำรถือหุน้หลังกำรเขำ้ท ำรำยกำร 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กิจกำรร่วมคำ้ CRD-CEC จดัตัง้ขึน้ เพื่อประกอบกิจกำรจดัเก็บขยะมูลฝอยปฏิกูลต่ำงๆ และท ำลำยก ำจดัขยะ
ปฏิกูล ปัจจุบนัใหบ้ริกำรเก็บขนขยะมลูฝอยใหแ้ก่ส ำนกังำนเทศบำลนครเชียงใหม่ ครอบคลมุพืน้ท่ีแขวงนครพิงค ์แขวงศรี
วิชยั แขวงเม็งรำย และแขวงกำวิละ โดยสญัญำสิน้สดุในวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 แต่เทศบำลนครเชียงใหม่ไดท้ ำกำรขยำย
ระยะเวลำสญัญำออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 
2.7.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ CEC 

 
CEC ประกอบธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยชมุชน โดยปัจจบุนั CEC ไดร้บัสญัญำจำ้งจำกบรษิัทใหด้  ำเนินกำรเก็บขน

และก ำจดัขยะมลูฝอย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัท ซีอารซ์ี เอน็ไวรอนเมนทอล 
เคียว จ ากดั 

กิจกำรรว่มคำ้ CRD-CEC 

บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย 
จ ำกดั (มหำชน) 

5.00% 95.00% 

บริษัท ซีอารซ์ี เอน็ไวรอนเมนทอล 
เคียว จ ากดั 

กิจกำรรว่มคำ้ CRD-CEC 

บรษิัท เชียงใหม่รมิดอย 
จ ำกดั (มหำชน) 

5.00% 95.00% 

70.00% 
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ลักษณะงาน พืน้ทีใ่ห้บรกิาร ระยะเวลาว่าจ้าง 
งำนเก็บขนขยะมลูฝอย เขตเทศบำลนครล ำปำง 1 ม.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2567 

งำนก ำจดัขยะมลูฝอย 
ขยะที่เก็บขนไดใ้นเขตเทศบำลนครล ำปำง และ 

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

 

 
                 ภาพแสดงพืน้ทีเ่ก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 

 
ขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชน สำมำรถสรุปเป็นแผนภำพไดพ้อสงัเขป ดงันี ้
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ส ำหรบัขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนก าจัดขยะมลูฝอยชมุชน สำมำรถสรุปเป็นแผนภำพไดพ้อสงัเขป ดงันี ้

 
หมำยเหตุ: 1/ งำนอ่ืนๆ ประกอบดว้ย คดัแยก/รวบรวม/จัดเก็บขยะพิษ งำนพ่นสำรเคมีก ำจัดแมลง งำนคลุมขยะมูลฝอยดว้ยผำ้เต็นท ์งำนพ่น

น ำ้หมกัชีวภำพ งำนปรบัปรุงภมิูทศันโ์ดยรอบบ่อขยะ งำนสบูน ำ้ชะขยะไปยงับ่อบ ำบดั งำนบ ำบดัน ำ้เสียจำกบ่อขยะ ฯลฯ 

  
2.7.4. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 
ภำพจำกรำยงำนสถำนกำรณส์ถำนที่ก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ที่จดัท ำขึน้โดยส่วน

ขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำย  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่ำอตัรำกำรเกิดขยะมลูฝอยชุมชนในประเทศไทยนัน้ มีอตัรำเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีอตัรำ
กำรเกิดขยะมูลฝอยชุมชน เท่ำกับ 1.18 กิโลกรมัต่อคนต่อวนั เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ที่ 1.15 กิโลกรมัต่อคนต่อวัน โดยมี
สำเหตมุำจำกกำรขยำยตวัของชมุชนเมือง ปรมิำณกำรบรโิภคที่เพิ่มขึน้ กำรปรบัเปล่ียนวิถีชีวิตจำกสงัคมเกษตรกรรมมำสู่
สงัคมเมือง รวมไปถึงควำมสะดวกสบำยในกำรจบัจ่ำยใชส้อยผ่ำนระบบออนไลน ์
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ที่มำ: กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
เมื่อพิจำรณำถึงปริมำณขยะมลูฝอยรวมของประเทศไทยพบว่ำ ในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมำณขยะมูลฝอย

ชุมชน จ ำนวน 28.71 ลำ้นตนั ซึ่งเพิ่มขึน้จำกในปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 2.79 แมว้่ำขยะมลูฝอยชมุชนจ ำนวนดงักล่ำวจะมี
สดัส่วนกำรก ำจดัอย่ำงถูกตอ้งและน ำกลบัมำใชป้ระโยชนใ์หม่ในสดัส่วนที่สงู แต่ยงัคงเหลือปริมำณขยะมลูฝอยชุมชนที่
ยงัคงถกูก ำจดัไม่ถกูตอ้งอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 22.22 ของปรมิำณขยะมลูฝอยชมุชนท่ีเกิดขึน้ในปี 2562 

 

 
 

ที่มำ: กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
ส ำหรบักำรเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนนัน้ ในปี 2562 กรมควบคุมมลพิษไดท้ ำกำรส ำรวจพบว่ำมีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นที่ด  ำเนินกำรเก็บขนขยะมลูฝอย ทัง้ที่มีรถเป็นของตนเอง หรือ ว่ำจำ้งเอกชนเป็นผูด้  ำเนินกำร หรือ มอบหมำย
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ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นขำ้งเคียงเป็นผูด้  ำเนินกำรเก็บขนให ้มีจ ำนวนทัง้สิน้ 4,987 แห่ง หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 
64 ของจ ำนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นทัง้ประเทศ โดยส่วนที่เหลืออีก รอ้ยละ 36 นัน้ ไม่มีกำรเก็บขนขยะมลูฝอย โดย
จะใหป้ระชำชนในพืน้ท่ีด ำเนินกำรจดักำรขยะมลูฝอยในครวัเรือนเอง 

 
ณ สิน้ปี 2562 ประเทศไทยมีสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยชุมชนที่ยังเปิด

ด ำเนินกำรอยู่ รวม 2,691 แห่ง แบ่งเป็นสถำนท่ีก ำจดัขยะมลูฝอย 2,666 แห่ง และสถำนีขนถ่ำยขยะมลูฝอยชมุชน จ ำนวน 
25 แห่ง โดยสัดส่วนของสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยชุมชนของภำครฐั หรือ องคก์ำร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีสดัส่วนสงูถึง รอ้ยละ 86 ของจ ำนวนสถำนที่ก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนและสถำนีขนถ่ำยขยะมลูฝอย
ชุมชนทัง้หมดที่ยงัเปิดด ำเนินกำรอยู่ อย่ำงไรก็ตำม สถำนที่ก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนขำ้งตน้ที่สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำง
ถกูตอ้งมีเพียง 409 แห่ง หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 15.34 ของสถำนท่ีก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนทัง้หมดเท่ำนัน้ 

 
จำกขอ้มลูขำ้งตน้ จะเห็นไดว้่ำประเทศไทยยงัมีขยะมลูฝอยชมุชนท่ีไม่ถกูด ำเนินกำรจดัเก็บอยู่อีกเป็นจ ำนวนมำก 

รวมถึงขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกก ำจัดอย่ำงไม่ถูกตอ้งและสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ยังด ำเนินกำรไม่ถูกตอ้งยังมี
ปริมำณที่สูงอยู่ ท ำใหภ้ำครฐั โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไดม้ีกำรจัดท ำแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ขึน้ เพื่อเป็นกรอบและทิศทำงกำรด ำเนินกำร
แกปั้ญหำกำรจดักำรขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรำยของประเทศ บรูณำกำรกำรด ำเนินงำนรว่มกนัของหน่วยงำนภำครฐั 
ภำคเอกชน และประชำชน รวมทัง้จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) สำมำรถจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรจดักำรขยะมลู
ฝอยของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกับสภำพปัญหำและกำรด ำเนินกำรจดักำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้กรมควบคุม
มลพษิยงัไดม้ีกำรจดัท ำตวัชีว้ดั (KPI) ของปรมิำณขยะมลูฝอยชมุชนท่ีไดร้บักำรจดักำรอยำ่งถกูตอ้ง และมีกำรตัง้เป้ำหมำย
และตรวจติดตำมตวัชีว้ดัดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นรำยจงัหวดั ซึ่งเป็นกำรผลกัดนัใหห้น่วยรำชกำรที่เก่ียวขอ้งในแต่ละ
จงัหวดัด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรกบัขยะมลูฝอยชมุชนท่ีเกิดขึน้อย่ำงจรงิจงัมำกยิ่งขึน้   
 

นอกจำกนี ้กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิ่น ไดด้  ำเนินกำรจดักำรขยะมลูฝอยชมุชนผ่ำน
แผนปฏิบตัิกำรจดักำรขยะมลูฝอยชมุชน “จงัหวดัสะอำด” เพื่อมุ่งเนน้กำรจดักำรขยะมลูฝอยชมุชนใหค้รอบคลมุทัง้ตน้ทำง 
กลำงทำง และปลำยทำง และส่งเสริมใหใ้ชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ มุง้เนน้กำรลดใช้ถงุพลำสติกและโฟม และส่งเสรมิใหใ้ช้
งำนผลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มแทน โดยด ำเนินกำรต่อเนื่องมำตัง้แต่ ปี 2561 ทั่วประเทศไทย 
 

จำกข้อเท็จจริงที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงเปิดโอกำสให้มีธุรกิจรับจ้ำงบริหำรจัดกำรกับขยะมูลฝอยชุมชนโดย
ภำคเอกชนผ่ำนกำรว่ำจำ้งจำกหน่วยงำนภำครฐัที่เก่ียวขอ้งมำกยิ่งขึน้ เพื่อใหด้  ำเนินกำรบรหิำรและจดักำรกบัขยะมูลฝอย
ชมุชนใหถ้กูตอ้งตำมหลกัวิชำกำรและมีประสิทธิภำพ โดยในปัจจบุนั มีกำรเปิดประมลูกำรว่ำจำ้งเอกชนเพื่อใหด้  ำเนินกำร
บริหำรและจดักำรกับขยะมลูฝอยชุมชนโดยหน่วยงำนของภำครฐั เช่น องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละพืน้ที่ อย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เอกชนที่มีควำมรู ้ควำมช ำนำญ และพรอ้มด้วยบุคลำกรและเครื่องมือ เครื่องจักรที่จ  ำเป็น เข้ำมำ
ด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรกบัขยะมลูฝอยชมุชนในส่วนที่ตนรบัผิดชอบใหถ้กูตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ทัง้นี ้ผูใ้หบ้รกิำรเอกชนที่
มีควำมช ำนำญในธุรกิจดงักล่ำวอยู่ยงัมีจ ำนวนไม่มำก จึงท ำใหย้งัไม่มีกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง 
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2.7.5. โครงสร้างรายได้ของ CEC 

  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 งวด 9 เดือน 2563  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินปันผลรบั 23.75 94.48 18.53 70.28 29.93 66.25 25.65 52.38 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 1.24 4.92 7.18 27.23 14.47 32.04 23.03 47.03 
รำยไดอ่ื้น 0.15 0.60 0.66 2.49 0.78 1.72 0.29 0.59 

รวม 25.14 100.00 26.36 100.00 45.17 100.00 48.97 100.00 

 
2.7.6. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ CEC 

รำยชื่อผูถื้อหุน้ของ CEC ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเขา้ท ารายการ ภายหลังการเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากดั (มหาชน) 7,000 70.00 
2. นำยกำนต ์อภิญญำวชัรกลุ1 2,000 20.00 2,000 20.00 
3. นำยทวศีกัดิ์ นิมำพนัธ์1 1,000 10.00 1,000 10.00 
4. นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน์2 3,015 30.15   
5. นำยกนก ศรีกนก2 1,500 15.00   
6. นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ์2 1,050 10.50   
7. นำงสำวิตรี จิรพิพฒัน์2 750 7.50   
8. นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ2 350 3.50   
9. นำยพิชย สวุรรณสำยะ2 210 2.10   

10. นำยปรีชำ เลำหเจรญิยศ3 75 0.75   
11. นำยวิทยำ เลำหเจรญิยศ3 50 0.50   

รวม 10,000 100.00 10,000 100.00 
หมำยเหต:ุ 1/ เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผูถ้ือหุน้ตั้งตน้ของ CEC และไม่ประสงคจ์ะขำยหุ้นให้แก่บริษัทในครั้งนี ้โดย นำยทวีศักดิ์ นิมำพันธ์ เป็น

นอ้งชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์และ นำยกำนต ์อภิญญำวชัรกลุ เป็นหลำนชำยของนำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์ซึ่งนำยเฉลิม
ศกัดิ์ นิมำพนัธ ์เป็นกรรมกำรและผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

2/ เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทโดย:  
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 4 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 29.17 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท  
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 5 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 14.98 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 6 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 10.00 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 7 เป็นคู่สมรสของผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 4 และเป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 8.49 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษทั 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 8 เป็นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 3.50 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
 ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 9 เป็นบตุรชำยของ นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัท และผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 2.19 ของ 
  ทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท 
3/ ผูถ้ือหุน้ล  ำดบัที่ 10 และ 11 เป็นผูถ้ือหุน้ สดัส่วน รอ้ยละ 0.82 และ รอ้ยละ 1.39 ของทนุที่ออกและช ำระแลว้ของบริษัท  
  ตำมล ำดบั 
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2.7.7. คณะกรรมการบริษัทของ CEC 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของ CEC ณ วนัท่ี 21 สิงหำคม 2563 มีจ ำนวน 2 ท่ำน แสดงไดด้งัต่อไปนี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ กรรมกำร 
2. นำยทวศีกัดิ์ นิมำพนัธ ์ กรรมกำร 
 
โดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมไดแ้ก่ นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์และ นำยทวีศกัดิ์ นิมำพนัธ ์ลงลำยมือชื่อร่วมกนั 

พรอ้มประทบัตรำบริษัท และมี นำยทวีศกัดิ์ นิมำพนัธ ์เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร บริษัทจะ
แต่งตัง้กรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนจำกบรษิัท จ ำนวนไม่เกิน 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรเพิ่มเติมใน CEC  

 
2.7.8. สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
2.7.8.1. งบการเงนิ 

 
ตำรำงแสดงรำยกำรงบแสดงฐำนะกำรเงินของ CEC ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 – ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  

งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพยห์มุนเวียน                 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  0.41  2.27  2.53  17.11  2.46  5.72  6.03  12.36 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  1.09  6.02  2.28  15.40  2.33  5.41  5.45  11.18 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง  -     -  -  -  7.00  16.29  7.00  14.35 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  1.51  8.30  4.80  32.51  11.79  27.43  18.48  37.89 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้  1.90  10.47  1.90  12.86  1.90  4.42  1.90  3.90 
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ-ที่ดิน - - - -  23.27  54.14  23.27  47.70 
อปุกรณแ์ละยำนพำหนะ  14.75  81.22  7.97  53.92  5.59  13.01  4.80  9.85 
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย  0.00  0.02  0.11  0.71  0.43  1.00  0.32  0.66 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  16.65  91.70  9.97  67.49  31.19  72.57  30.29  62.11 
รวมสินทรัพย ์  18.16  100.00  14.78  100.00  42.98  100.00  48.78  100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น  0.91  5.01  0.71  4.78  1.41  3.27  5.16  10.57 
เจำ้หนีซ้ือ้สินทรพัยท์ี่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

 10.31  56.79  2.35  15.88 - - - - 

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจ่ำย - - - - - - 0.13 0.26 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  11.22  61.80  3.05  20.66  1.41  3.27%  5.28  10.83 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
เจำ้หนีซ้ือ้สินทรพัยร์ะยะยำว  3.44  18.93 - - - - - - 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน - -  0.10  0.66  0.20  0.46  0.59  1.21 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  3.44  18.93  0.10  0.66  0.20  0.46  0.59  1.21 
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งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมหนี้สิน  14.66  80.72  3.15  21.32  1.60  3.73  5.87  12.03 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบียน 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้  0.70  3.86  0.70  4.74  0.70  1.63  0.70  1.44 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม         

จดัสรรแลว้ – ส ำรองตำมกฎหมำย  0.10  0.55  0.10  0.68  0.10  0.23  0.10  0.21 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   2.70  14.87  10.83  73.27  40.57  94.41  42.11  86.33 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  3.50  19.27  11.63  78.68  41.37  96.27  42.91  87.97 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  18.16  100.00  14.78  100.00  42.98  100.00  48.78  100.00 

  
ตำรำงแสดงรำยกำรงบแสดงฐำนะกำรเงินของ กิจกำรร่วมคำ้ CRD-CEC ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 – ณ วนัที่ 

30 กนัยำยน 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวียน                 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  7.55   10.43   13.51   20.35   9.77   19.25   4.10   12.13  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  13.31   18.38   13.42   20.21   12.85   25.32   7.79   23.07  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  20.85   28.81   26.93   40.56   22.62   44.57   11.89   35.20  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
อปุกรณ ์  49.12   67.87   38.63   58.17   28.09   55.35   21.85   64.68  
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้  2.40   3.32   0.80   1.20   -     -     -     -    
เงินประกนั  -     -     0.04   0.06   0.04   0.08   0.04   0.12  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  51.52   71.19   39.47   59.44   28.13   55.43   21.89   64.80  
รวมสินทรัพย ์  72.37  100.00   66.40  100.00   50.74  100.00   33.78  100.00  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น  4.86   6.71   4.35   6.55   5.42   10.67   4.49   13.28  
เงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

 1.76   2.43   1.76   2.65   0.16   0.32   -     -    

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

 13.76   19.01   14.50   21.83   8.33   16.42   -     -    

ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจ่ำย  2.19   3.03   2.56   3.85   2.68   5.28   1.59   4.71  
รวมหนี้สินหมุนเวียน  22.57   31.19   23.17   34.89   16.59   32.70   6.08   17.99  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยำว  1.65   2.28   0.03   0.04   -     -     -     -    
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  22.83   31.54   8.33   12.55   -     -     -     -    
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน  1.90   2.62   2.84   4.28   3.71   7.32   4.04   11.95  
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งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย   -     -     -     -     -     20.20   59.81  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  26.38   36.45   11.20   16.87   3.71   7.32   24.24   71.76  
รวมหนี้สิน  48.95   67.63   34.37   51.76   20.30   40.01   30.32   89.74  
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
เงินลงทนุจำก บจ. ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล 
เคียว (“CEC”) 

 1.90   2.63   1.90   2.86   1.90   3.74   1.90   5.62  

เงินลงทนุจำก บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
(“CRD”) 

 0.10   0.14   0.10   0.15   0.10   0.20   0.10   0.30  

ก ำไรสะสมยงัไม่ไดแ้บ่ง  21.42   29.60   30.03   45.22   28.44   56.05   1.46   4.33  
ส่วนของผู้ร่วมค้า  23.42   32.36   32.03   48.23   30.44   59.99   3.46   10.25  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ร่วมค้า  72.37  100.00   66.40  100.00   50.74  100.00   33.78  100.00  

 
ตำรำงแสดงรำยกำรงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ CEC ส ำหรบังวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ถึง งวด 9 

เดือน  ปี 2563  
งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 
2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) (งบการเงินภายใน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้                   
เงินปันผลรบั  23.75  94.48  18.53  70.28  29.93  66.25 21.85 74.60  25.65  52.38 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ
และบริกำร 

 1.24  4.92  7.18  27.23  14.47  32.04 7.29 24.90  23.03  47.03 

รำยไดอ่ื้น  0.15  0.60  0.66  2.49  0.78  1.72 0.15 0.50  0.29  0.59 
รวมรายได้  25.14  100.00  26.36  100.00  45.17  100.00 29.29 100.00  48.97  100.00 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย           
ตน้ทนุจำกกำรใหเ้ช่ำ
และบริกำร 

 1.07  4.27  8.09  30.71  15.19  33.63 7.25 24.77  20.56  41.98 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  1.39  5.55  0.14  0.53  0.23  0.52 0.11 0.37  0.26  0.52 
รวมค่าใช้จ่าย  2.47  9.81  8.23  31.24  15.43  34.15 7.36 25.14  20.81  42.50 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้ 

 22.67  90.19  18.13  68.76  29.75  65.85 21.93 74.86  28.16  57.50 

ภำษีเงินได ้ - -  -    -  -    - - -  0.62  1.27 
ก าไรสุทธิ 22.67 90.19 18.13 68.76 29.75 65.85 21.93 74.86 27.53 56.23 

 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่43 

ตำรำงแสดงรำยกำรงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ของ กิจกำรรว่มคำ้ CRD-CEC ส ำหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 ถึง งวด 9 เดือน  ปี 2563  
งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 
2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) (งบการเงินภายใน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้                   
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  111.26   99.90   114.32   99.77   117.17   99.90   87.54   99.90   77.15   99.87  
รำยไดอ่ื้น  0.11   0.10   0.27   0.23   0.11   0.10   0.09   0.10   0.10   0.13  
รวมรายได้  111.37   100.00   114.59   100.00   117.28   100.00   87.62   100.00   77.24   100.00  
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย           
ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร  65.00   58.36   63.90   55.77   65.19   55.58   49.41   56.39   41.55   53.79  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  14.49   13.01   14.50   12.65   14.69   12.52   10.93   12.47   30.82   39.89  
รวมค่าใช้จ่าย  79.49   71.38   78.40   68.42   79.88   68.11   60.34   68.86   72.37   93.68  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน
ต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

 31.88   28.62   36.19   31.58   37.40   31.89   27.28   31.14   4.88   6.32  

ตน้ทนุทำงกำรเงิน  2.46   2.21   1.69   1.48   0.89   0.76   0.74   0.85   0.14   0.18  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้ 

 29.42   26.41   34.50   30.10   36.51   31.13   26.54   30.29   4.74   6.14  

ภำษีเงินได ้  5.51   4.94   6.39   5.58   6.60   5.63   4.76   5.44   4.71   6.10  
ก าไรสุทธิ  23.91   21.47   28.11   24.53   29.92   25.51   21.78   24.85   0.03   0.04  

 
2.7.8.2. อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงินของ CEC 
2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง        
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)  0.13   1.57   8.36   3.50  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ)  0.13   1.58   3.40   2.17  
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 46.13 15.64 19.60 12.59 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  7.80   23.01   18.37   21.45  
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้  (เทำ่)  2.28   9.99   14.33   6.26  
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั)  157.96   36.02   25.12   43.14  
Cash Cycle (วนั)  (150.16)  (13.01)  (6.75)  (21.69) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 95.74 69.31 66.37 58.02 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (รอ้ยละ) 90.18 68.76 65.86 57.50 
อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 90.18% 68.78% 65.86% 56.22% 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 640.40% 239.75% 112.27% 83.90% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

    

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 208.30% 110.11% 103.03% 77.07% 
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อัตราส่วนทางการเงินของ CEC 
2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (งบการเงินภายใน) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (รอ้ยละ) 1295.38% 239.74% 112.27% 88.98% 
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เท่ำ) 2.31 1.60 1.56 1.07 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้  (เท่ำ) 4.19  0.27  0.04  0.14  

 
2.7.8.3. ค าอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
1) ผลการด าเนินงาน 

 
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 CEC มีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 22.67 ลำ้นบำท 18.13 ลำ้นบำท และ 29.75 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดับ และในงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 27.53 ลำ้นบำท โดยในปี 2561 CEC มีผลก ำไรสุทธิ
ลดลงอนัมีเหตมุำจำกเงินปันผลรบัซึ่งเป็นรำยไดห้ลกัของ CEC ที่ลดลง จำก 23.75 ลำ้นบำท ในปี 2560 เหลือ 18.53 ลำ้น
บำท ในปี 2561 หรือลดลง รอ้ยละ 22.00 ส ำหรบัในปี 2562 CEC มีผลก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้เป็น 29.75 ลำ้นบำท คิดเป็นกำร
เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 61.54 จำกปี 2561 เนื่องจำกมีเงินปันผลรบัที่เพิ่มขึน้ และรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้ดว้ย
เช่นกนั ส ำหรบั ในงวด 9 เดือน ปี 2563 CEC มีก ำไรสทุธิ จ ำนวน 27.53 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกงวด 9 เดือน ปี 2562 ที่มี
ก ำไรสุทธิอยู่ที่ 21.93 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 17.39 อันเป็นผลมำจำกกำรเริ่มด ำเนินกำรโครงกำรเก็บขน และ 
โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนของเทศบำลนครล ำปำง ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563  

 
▪ รายได้ 

 
CEC มีรำยไดห้ลกัมำจำกเงินปันผลรบัจำก กิจกำรร่วมคำ้ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

จ ำกดั ซึ่งด ำเนินโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนใหก้บัเทศบำลนครเชยีงใหม่ และรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร ซึ่งเป็น
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำเครื่องจกัรและยำนพำหนะในกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชน และ รำยไดจ้ำกกำรจดัหำแรงงำน และใน
ปี 2563 CEC มีรำยไดจ้ำกกำรรบัจำ้งช่วงเก็บขนและก ำจดัขยะมูลฝอยชมุชนในเทศบำลนครล ำปำง ส ำหรบัรำยไดอ้ื่นนัน้ 
เป็นรำยไดจ้ำกดอกเบีย้รบัจำกเงินฝำกธนำคำรและเงินใหกู้ย้ืมจำกบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์

 
ในปี 2560 CEC มีรำยไดร้วม เท่ำกบั 25.14 ลำ้นบำท และในปี 2561 มีรำยไดร้วมเท่ำกบั 26.36 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้

เล็กนอ้ยจำกปี 2561 อนัเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้จำก 1.24 ลำ้นบำท ในปี 
2560 เป็น 7.18 ลำ้นบำท ในปี 2561 หรือ เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 480.74 แมว้่ำจะมีเงินปันผลรบัที่ลดลงก็ตำม ส ำหรบัรำยไดท้ี่
เพิ่มขึน้อย่ำงมำกในปี 2562 ซึ่งมีรำยไดร้วม เท่ำกับ 45.17 ลำ้นบำท หรือ เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 71.38 นัน้ เป็นผลมำจำกเงินปัน
ผลรบัที่เพิ่มขึน้จำก 18.53 ลำ้นบำท ในปี 2561 เป็น 29.93 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้จำก 
7.18 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 14.47 ลำ้นบำท หรือ เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 101.63 ในปี 2562  

ในงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีรำยไดร้วม เท่ำกับ 48.97 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบั 29.29 ลำ้นบำท ในงวดเดียวกนั
ของปีก่อน หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 67.19 อนัเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรจำกกำร
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ที่ CEC ไดถู้กว่ำจำ้งเหมำช่วงใหด้  ำเนินกำรโครงกำร ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 เป็นตน้มำ ท ำใหม้ีรำยไดใ้นส่วนนีเ้พิ่มขึน้เป็น 
23.03 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบั 7.29 ลำ้นบำท ในงวด 9 เดือน ปี 2562 

 
▪ ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

 
ตน้ทุนในกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรของ CEC ประกอบไปดว้ยตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำรรับจำ้งเก็บขน และก ำจดัขยะมลู

ฝอยชุมชน ตน้ทุนในกำรใหเ้ช่ำเครื่องจกัรและยำนพำหนะในกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชน และตน้ทุนในกำรจดัหำแรงงำน 
โดยในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 CEC มีตน้ทุนในกำรให้เช่ำและบริกำรเท่ำกับ 1.07 ลำ้นบำท 8.09 ลำ้นบำท  และ 
15.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 654.33 และ รอ้ยละ 87.71 ตำมล ำดบั โดยตน้ทุนที่เพิ่มขึน้นัน้
สอดคลอ้งกบัรำยไดใ้นกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรท่ีเพิ่มขึน้  

ส ำหรบังวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีตน้ทุนในกำรใหเ้ช่ำและบริกำร จ ำนวน 20.56 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับ 7.25 
ลำ้นบำท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็นกำรเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 183.36 ซึ่งตน้ทุนในกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรที่เพิ่มขึน้เป็น
กำรเพิ่มขึน้จำกกำรรบัจำ้งเหมำช่วงเพื่อด ำเนินงำนโครงกำร ในปี 2563 

 
▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกบั 1.39 ลำ้นบำท 0.14 ลำ้นบำท และ 0.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

และ ในงวด 9 เดือนของปี 2563 มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เท่ำกบั 0.26 ลำ้นบำท ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในปี 2560 มี
ค่ำสงูกว่ำปีอื่นๆ มีสำเหตุมำจำกในปี 2560 CEC มีกำรจดัซือ้ยำนพำหนะเขำ้มำจ ำนวนมำกเพื่อเตรียมส ำหรบักำรด ำเนิน
ธุรกิจดำ้นขยะมลูฝอย จึงท ำใหเ้กิดมีค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดัซือ้ยำนพำหนะดงักล่ำว รวมไปถึงมีกำรซือ้ซองขอ้มลู
โครงกำรขยะมลูฝอยต่ำงๆ เพื่อเตรียมกำรประมลูงำนในปีดงักล่ำวดว้ย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ในปี 2561 ถึง งวด 9 เดือน 
ปี 2563 มีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้จำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนดำ้นขยะมลูฝอย
ชมุชนของ CEC ที่เพิ่มขึน้ 

 
2) ฐานะทางการเงนิ 

 
▪ สินทรัพย ์

 
CEC มีสินทรัพยร์วม ณ สิน้ปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกับ 18.16 ลำ้นบำท 14.78 ลำ้นบำท และ 42.97 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั และ ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 48.78 ลำ้นบำท โดยมีสินทรพัยห์ลกัประกอบไปดว้ย อสงัหำริมทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เก่ียวข้อง และอุปกรณ์และยำนหำพนะ ทั้งนี ้สินทรัพยท์ี่เพิ่มขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญัในปี 2562 เกิดมำจำกกำรท่ี CEC เพิ่งจดัซือ้อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเขำ้มำ และ มีกำรใหบ้รษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง
กูย้ืมระยะสัน้  
 

ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกบั 0.41 ลำ้นบำท 2.53 
ลำ้นบำท 2.46 ลำ้นบำท และ 6.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2.27 รอ้ยละ 17.11 รอ้ยละ 5.72 และ รอ้ยละ 
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12.36 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2562 และ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำร
ที่เก่ียวขอ้งคงคำ้งเท่ำกบั 7.00 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 16.29 และ รอ้ยละ 14.35 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

 
ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 CEC มีมลูค่ำเงินลงทนุใน กิจกำรรว่มคำ้ CRD-CEC เท่ำกบั 1.90 ลำ้น

บำทคงที่ตลอดช่วงเวลำ และ ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 มีอปุกรณแ์ละยำนพำหนะ เท่ำกบั 14.75 ลำ้นบำท 
7.97 ลำ้นบำท 5.59 ลำ้นบำท และ 4.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมูลค่ำที่ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัในปี 2561 จ ำนวน 6.78 
ลำ้นบำท หรือคิดกำรลดลงเป็นรอ้ยละ 45.97 เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะบำงส่วนออกไป ส่วนมูลค่ำที่ลดลงในปี
ต่อมำเกิดจำกกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำทรพัยสิ์นเป็นหลัก ทัง้นี ้ในปี 2562 CEC มีกำรจดัซือ้อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนเขำ้
มำ จ ำนวน 23.27 ลำ้นบำท จึงท ำใหสิ้นทรพัยร์วมของ CEC เพิ่มสงูขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัดงัที่ไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

 
▪ หนีส้ิน 

 
CEC มีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 จ ำนวน 14.66 ลำ้นบำท 3.15 ลำ้นบำท 1.60 ลำ้น

บำท และ 5.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยหนีสิ้นหลกัประกอบไปดว้ย เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น และ เจำ้หนีซ้ือ้สินทรพัย์
ที่เกิดจำกกำรจดัซือ้อุปกรณแ์ละยำนพำหนะเขำ้มำเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ทัง้นี ้ในปี 2561 ไดม้ีกำรช ำระคืน
เจำ้หนีซ้ือ้สินทรพัย ์จ ำนวน 11.40 ลำ้นบำท ท ำใหม้ลูค่ำเจำ้หนีซ้ือ้สินทรพัยล์ดลงเหลือ 2.35 ลำ้นบำท ซึ่งในปี 2562 CEC 
ไดท้ ำกำรช ำระคืนยอดคงเหลือดงักล่ำวจนครบจ ำนวน ท ำใหไ้ม่มียอดคงคำ้งของเจำ้หนีซ้ือ้สินทรพัยใ์นปี 2562 

 
ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น จ ำนวน 5.16 ลำ้นบำท หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 10.57 

ของสินทรพัยร์วม ซึ่งเพิ่มขึน้มำจำก ณ สิน้ปี 2562 ที่มีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น จ ำนวน 1.41 ลำ้นบำท โดยกำรเพิ่มขึน้
ดงักล่ำวมีสำเหตมุำจำกตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรเริ่มด ำเนินกำรโครงกำร ในปี 2563 

 
▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
CEC มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ สิน้ปี 2560 ถึง ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เป็นจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท 11.63 ลำ้น

บำท 41.37 ลำ้นบำท และ 42.91 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.27 รอ้ยละ 78.68 รอ้ยละ 96.27 และ รอ้ย
ละ 87.97 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยส่วนของผูถื้อหุน้ที่เพิ่มขึน้เกิดจำกก ำไรสะสมที่เพิ่มขึน้จำกผลก ำไรสทุธิของ 
CEC ตลอดช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 
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3. ข้อมูลบริษัท 
 
3.1. ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท 

 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 26 มิถุนำยน 2533 

ดว้ยทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 0.50 ลำ้นบำท โดยนำยธีรพฒัน์ จิรพิพฒัน ์และกลุ่มเพื่อนวิศวกร สถำปนิก และนกัธุรกิจชำว
เชียงใหม่  เพื่อประกอบธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง โดยเริ่มตน้จำกกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้งบำ้นจดัสรรใหก้บับริษัทพฒันำ
อสังหำริมทรพัยใ์นจงัหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยำยขอบเขตเพิ่มเติมงำนรบัเหมำก่อสรำ้งอำคำรส่ิงปลูกสรำ้งประเภทต่ำง ๆ 
ใหก้ับลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรและเอกชนในเวลำต่อมำ ณ ปัจจุบนั บริษัทใหบ้ริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งทัง้อำคำรและส่ิงปลกู
สรำ้ง และระบบสำธำรณูปโภค บริษัทเขำ้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 5 ตุลำคม 2560 
โดยใชช้ื่อย่อหลกัทรพัยว์่ำ “CRD” 

 
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว จ ำนวน 250,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 

500,000,000 หุน้ มลูค่ำที่จดทะเบียนไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  
 

3.2. โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
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ขอ้มลูโดยสรุปของบรษิัทในกลุ่มและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงันี ้

ชื่อบริษทั ลักษณะธุรกจิ 

เงนิร่วม
ลงทนุรวม 
(ล้านบาท) 

เงนิร่วม
ลงทนุของ
บริษัท 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุน้  

(%) 
กิจกำรรว่มคำ้เชียงใหม่รมิ
ดอย – อำร.์ เค. เจ. 
(“กจิกำรรว่มคำ้ CRD-
RKJ”) 

ธุรกิจก่อสรำ้งระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้เสีย 
ใหก้บัเทศบำลนครปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
โดยด ำเนินกำรก่อสรำ้งในชว่งปี 2559 ถึง ปี 

2562 

- - 60.00 

กิจกำรรว่มคำ้เชียงใหม่รมิ
ดอย – ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว (“กิจกำร
รว่มคำ้ CRD-CEC”) 

ธุรกิจจดัเก็บขยะมลูฝอยภำยในเขตเทศบำล
เชียงใหม่ จ ำนวน 4 แขวง ตำมสญัญำ ตัง้แต่ 

ปี 2558 ถึง ปี 2563 
2.00 0.10 5.00 

หมำยเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

 
3.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 
บรษิัทมีรูปแบบกำรใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 
1. รับเหมำก่อสรำ้งอำคำรและส่ิงปลูกสรำ้งทั่วไป ได้แก่ กำรให้บริกำรรับเหมำก่อสรำ้งงำนวิศวกรรมโยธำ งำน

สถำปัตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร ตำมแบบที่ลกูคำ้ก ำหนด ซึ่งด ำเนินธุรกิจในนำมบรษิัท ทัง้นี ้ในส่วนของ

งำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical and Electrical: M&E) อำทิ ระบบไฟฟ้ำและกำรส่ือสำร ระบบประปำ และ

ระบบสขุำภิบำล เป็นตน้ บรษิัทจะใชก้ำรว่ำจำ้งผูร้บัเหมำที่มีประสบกำรณใ์นแต่ละระบบงำนเขำ้มำรบัจำ้งท ำงำน ซึ่ง

จะอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุคณุภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบรษิัทท่ีมีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ ์

อย่ำงใกลช้ิด ทัง้นีบ้รษิัทยงัคงเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคำ้เจำ้ของโครงกำรในฐำนะผูร้บัเหมำหลกั (Main Contractor) 

 

2. รบัเหมำก่อสรำ้งงำนระบบสำธำรณูปโภค ไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรรบัเหมำก่อสรำ้งและติดตัง้ระบบรวบรวมและบ ำบดัน ำ้

เสีย ระบบประปำ งำนก่อสรำ้งสถำนีไฟฟ้ำแรงสงู (Sub Station) งำนปรบัปรุงระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเป็นสำยเคเบิล้ใต้

ดิน งำนก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ขนำดเล็กและระบบงำนชลประทำน งำนก่อสรำ้งอำคำรโรงไฟฟ้ำและระบบส่ง

น ำ้โครงกำรไฟฟ้ำพลังน ำ้ งำนติดตั้งและทดสอบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำพลังงำนน ำ้พรอ้มอุปกรณ์ ตำมแบบที่ลูกคำ้

ก ำหนด โดยบริษัทรบัผิดชอบในส่วนงำนวิศวกรรมโยธำ ส ำหรบังำนระบบอื่น อำทิ ระบบบ ำบัดน ำ้เสีย ระบบผลิต

ไฟฟ้ำแรงสูง และงำนระบบประกอบอำคำร (M&E) บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ในแต่ละ

ระบบงำนเขำ้มำรบัจำ้งท ำงำน ซึ่งจะอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกร และทีมงำนของบริษัทที่มีควำมรู ้

ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ ์อย่ำงใกลช้ิด ซึ่งบรษิัทสำมำรถเขำ้รบังำนไดโ้ดยตรง โดยบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
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ต่อลูกคำ้เจำ้ของโครงกำรในฐำนะผูร้บัเหมำหลัก (Main Contractor) หรือเขำ้รบังำนในนำมกิจกำรร่วมคำ้ (“Joint 

Venture”) โดยบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคำ้เจำ้ของโครงกำรตำมสัดส่วนกำรร่วมลงทุน หรือในนำมกิจกำรคำ้

รว่ม (“Joint Operation”) ซึ่งบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลกูคำ้เจำ้ของโครงกำรตำมส่วนงำนท่ีท ำ โดย Joint Venture 

หรือ Joint Operation บรษิัทจะรว่มลงทนุกบับคุคลภำยนอกตำมควำมเหมำะสม 

 

รำยไดข้องบรษิัทจำกรูปแบบกำรใหบ้รกิำรทัง้ 2 ประเภทขำ้งตน้สำมำรถจ ำแนกไดด้งันี ้

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

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง           
- กลุ่มอำคำร/สิ่งปลกูสรำ้ง 1,213.04 90.28 634.42 50.71 1,066.52 79.12 850.23 81.08 378.12 60.37 

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

 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 100.00 1,251.00 100.00 1,348.00 100.00 1,048.72 100.00 626.29 100.00 
ที่มำ: บริษัท 
 

นอกจำกนี ้บริษัทยังมีกำรร่วมลงทุนกับบุคคลภำยนอก เพื่อเขำ้รบังำนและใหบ้ริกำร จ ำนวน 2 โครงกำร 
ไดแ้ก่ 

1).  กิจกำรรว่มคำ้เชียงใหม่รมิดอย – อำร.์ เค. เจ. เป็นกำรจดัตัง้ขึน้ระหว่ำงบรษิัทกบับรษิัท อำร.์เค.เจ.เอ็น

จิเนียริ่ง จ ำกัด (“R.K.J.”) ซึ่ง R.K.J. ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งใด ๆ กับผูถื้อหุน้ กรรมกำร และผูบ้ริหำรของ

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

รวบรวมและบ ำบัดน ำ้เสีย ใหก้ับเทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจกำรร่วมคำ้ดังกล่ำวไดร้บั

คดัเลือกในเดือนเมษำยน 2559 และสิน้สดุสญัญำเมื่อเดือนเมษำยน 2562 

2).  กิจกำรร่วมคำ้เชียงใหม่ริมดอย – ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว เป็นกำรจดัตัง้ขึน้ระหว่ำงบริษัทกบั
บริษัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ำกัด (“CEC”) ซึ่ง CEC เป็นบริษัทที่มีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บรษิัทถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 68.75 ของทนุจดทะเบียน โดยบรษิัทลงทนุรอ้ยละ 5 และ CEC ลงทนุ
รอ้ยละ 95 เพื่อกำรเข้ำประมูลงำนจัดเก็บขยะมูลฝอยภำยในเขตเทศบำลเชียงใหม่จ ำนวน 4 แขวง 
สญัญำงำนของกิจกำรรว่มคำ้ดงักล่ำวจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 แต่เทศบำลนครเชียงใหม่
ไดท้ ำกำรขยำยระยะเวลำสญัญำออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  

 
ทัง้นี ้เมื่อตน้ปี 2563 บริษัทไดเ้ริ่มกลบัมำด ำเนินกำรในธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยชุมชนอีกครัง้ โดยไดร้บัเลือกให้

เป็นผู้ด  ำเนินกำรในโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบำลนครล ำปำง โดยมีระยะเวลำของสัญญำ 57 เดือน 
(สิน้สุดในวนัที่ 30 กันยำยน 2567) และหลังจำกนั้นยงัไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูด้  ำเนินกำรในกำรก ำจดัขยะของเทศบำลนคร
ล ำปำงอีกดว้ย โดยมีระยะเวลำของสญัญำ 53 เดือน (สิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2567)  นอกจำกนัน้ บรษิัทยงัไดร้บัเลือก
ใหเ้ป็นผูด้  ำเนินกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบำลนครปำกเกร็ดอีกดว้ย โดยมีระยะเวลำของสัญญำ 60 เดือน 
(ตัง้แต่ 1 เมษำยน 2564 ถึง 31 มีนำคม 2569) 
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3.4. โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 9 เดือน 2562 9 เดือน 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้ง 

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

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร/1 23.18  1.68 - - - - -  -     19.24   2.96  
รายได้รวม 1,366.80  98.92 1,251.00 98.70 1,348.00 96.97 1,048.72  98.16   645.53   99.33  
รำยไดอ่ื้น2 13.68  0.99 15.00  1.18 40.70  2.93 18.72  1.75   4.36   0.67  
ส่วนแบ่งเงินลงทนุในกิจกำร
รว่มคำ้ 

1.24  0.09 1.45  0.12 1.35  0.10 0.95  0.09   0.01   0.00  

รวมทัง้หมด 1,381.72 100.00 1,267.45 100.00 1,390.05 100.00 1,068.39  100.00   649.90   100.00  
หมำยเหต:ุ 1/  รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร หมำยถึง รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเกี่ยวกบัขยะมลูฝอยซึ่งด ำเนินกำรในนำมของบริษัท 
 2/  รำยไดอ่ื้น หมำยถึง ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย ์รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวสัด ุรำยไดค้่ำเช่ำ และรำยไดด้อกเบีย้รบั 
 
3.5. ภาวะอุตสาหกรรม 
3.5.1. ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง 

 
จำกขอ้มลูของ ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ  กำรลงทุนรวมในประเทศไทยลดลง 

ทัง้ในไตรมำสที่ 1 และ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 โดยมีอตัรำกำรลดลงเท่ำกบั รอ้ยละ 6.5 และ รอ้ยละ 8.0 ตำมล ำดบั 
โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของกำรลงทุนภำครฐัและภำคเอกชน รอ้ยละ 9.3 และ รอ้ยละ 5.4 ในไตรมำสที่ 1 ของปี 
2563 ตำมล ำดบั  ส ำหรบัในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 กำรลงทนุภำครฐัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 12.5 อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทนุ
ของภำคเอกชนลดลงในอตัรำเท่ำกบั รอ้ยละ 15.0 ท ำใหช้่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีอตัรำกำรลงทนุรวมในประเทศ
ที่ลดลงอยู่ที่ รอ้ยละ 7.2   

 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 

 
ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรก่อสรำ้ง ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2563 นัน้ มีอตัรำลดลงที่ รอ้ยละ 9.9 อย่ำงไรก็ตำม 

ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 มีกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้ท่ี รอ้ยละ 7.4 ตำมกำรขยำยตวัของกำรก่อสรำ้งภำครฐัที่มีอตัรำกำร



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่51 

ขยำยตัวที่ รอ้ยละ 22.3 ในไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 โดยโครงกำรภำครัฐโดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงกำรโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน (Infrastructure) 

 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 

 
ส ำหรบักำรก่อสรำ้งภำคเอกชนนัน้มีอตัรำที่ลดลง อนัเป็นผลมำจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตัง้แต่

ช่วงไตรมำสที่  1 ของปี 2563 เป็นต้นมำ ซึ่งกระทบต่อกำรจ้ำงงำนและรำยได้ของผู้บริโภคส่งผลให้ก ำลังซือ้
ภำยในประเทศลดลง นอกจำกนี ้ก ำลงัซือ้อสงัหำรมิทรพัยจ์ำกชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะจำกประเทศจีนที่ลดลงจำกกำร
ไม่สำมำรถเดินทำงมำซือ้หรือโอนอสงัหำรมิทรพัยไ์ด ้กอปรกบัแนวโนม้กำรชะลอตวัลงอย่ำงมำกของเศรษฐกิจโลกท ำ
ใหผู้ป้ระกอบกำรอสงัหำริมทรพัยบ์ำงส่วนเล่ือนกำรเปิดตวัโครงกำรใหม่ออกไป อีกทัง้ควำมกังวลในกำรระบำดของ
โรค COVID-19 ท ำให้ควำมต้องกำรใช้พืน้ที่ส  ำนักงำนให้เช่ำ พืน้ที่ใช้สอยในห้ำงสรรพสินค้ำ รวมไปถึงโรงงำน
อตุสำหกรรมลดลง โดยมีอตัรำกำรลดลงในไตรมำสที่ 2 ปี 2563 ที่ รอ้ยละ 2.1   

 

ทัง้นี ้จำกกำรคำดกำรณข์อง Economic Intelligent Center (EIC) ของ ธนำคำรไทยพำณิชยจ์ ำกดั (มหำชน) 
อตุสำหกรรมกำรก่อสรำ้งของประเทศไทย จะมีกำรหดตวัลงเล็กนอ้ยที่ รอ้ยละ 1.0 สืบเนื่องมำจำกผลของกำรขยำยตวั
เพิ่มขึน้ของโครงกำรก่อสรำ้งภำครฐัที่ยงัมีอตัรำกำรขยำยตวัไดจ้ำกโครงกำรเมกะโปรเจกคต์่ำงๆ ที่ด  ำเนินกำรก่อสรำ้ง
อยู่ และโครงกำรท่ีก ำลงัจะเกิดขึน้ในอนำคต  

 
อย่ำงไรก็ตำม แนวโนม้ของกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจในประเทศนั้น ขึน้อยู่กับควำมส ำเร็จในกำรควบคุม

และป้องกนักำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 ภำยในประเทศ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและมำตรกำรกำรขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของภำครฐั  รวมไปถึงกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและกำรคำ้โลกในช่วงที่เหลือของปี 2563  

 
ส ำหรบักำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมก่อสรำ้งนัน้ มีกำรแข่งขนัที่รุนแรงขึน้จำกกำรที่มีจ ำนวนโครงกำรก่อสรำ้ง

ใหม่เขำ้สู่ตลำดลดลงจำกสภำวะดงัที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ รวมไปถึงควำมตอ้งกำรของบริษัทผูร้บัเหมำก่อสรำ้งที่ตอ้งกำร
จะประมลูงำนและมีโครงกำรในมอืที่เพิ่มขึน้เพื่อใหส้ำมำรถผ่ำนพน้ช่วงวกิฤตไปได ้ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัในดำ้นรำคำที่
รุนแรงขึน้ ซึ่งน ำไปสู่กำรลดลงของจ ำนวนบริษัทผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง โดยบริษัทผูร้บัเหมำก่อสรำ้งรำยเล็กที่มีสภำพ
คล่องนอ้ยจะไม่สำมำรถแข่งขนัในตลำดได ้อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรลดรำคำค่ำก่อสรำ้งของบรษิัทผูร้บัเหมำก่อสรำ้งนัน้ 
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ท ำใหบ้ริษัทผูพ้ฒันำอสงัหำริมทรพัยต์่ำงๆ ที่ยงัคงมีควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินและมีสภำพคล่องคงเหลือ เริ่มทยอย
กลับมำพิจำรณำเปิดตวัโครงกำรใหม่ หรือเริ่มกลับมำด ำเนินกำรก่อสรำ้งโครงกำรเดิมที่มีกำรก่อสรำ้งคำ้งไวต้่อได ้
จำกเดิมที่มีกำรหยดุหรือชะลอแผนกำรพฒันำโครงกำรออกไปในช่วงก่อนหนำ้ ซึ่งนบัเป็นสญัญำณที่ดีในกำรเริ่มฟ้ืน
ตวัของอตุสำหกรรมกำรก่อสรำ้งภำยในประเทศ 

 
3.5.2. ธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 
โปรดดรูำยละเอียดของภำวะอตุสำหกรรมธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยชมุชน ใน “ขอ้ 2.7.4. ภำวะอตุสำหกรรมธุรกิจ

จดักำรขยะมลูฝอยชมุชน“ 
 

3.6. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 
รำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รำยแรกของบรษิัท ณ วนัท่ี 9 ธันวำคม 2563 มีดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1.       นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ 145,850,000  29.17  
2.       นำยกนก ศรีกนก 74,900,000  14.98  
3.       นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์ 50,000,000  10.00  
4.       นำงสำวิตรี จิรพิพฒัน ์ 42,450,000  8.49  
5.        นำยวเิชยีร ศรีมนุินทรน์ิมิต 25,111,200  5.02  
6.       นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ 17,500,000  3.50  
7.       นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ 10,926,526  2.19  
8.       นำยวิทยำ เลำหเจรญิยศ 6,926,800  1.39  
9.       บรษิัท ไทยเอ็นวีดอีำร ์จ ำกดั 4,533,500  0.91  
10.    นำยพงศกร พำนชิยะมนตร ี 4,424,400  0.88  

รวม 10 รายแรก 382,622,426  76.52  
ผูถื้อหุน้อื่นๆ 117,377,574  23.48  

รวม 500,000,000  100.00  

ที่มำ: บริษัท 

 
3.7. คณะกรรมการบริษัท 

 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของบรษิัท ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 11 ท่ำน แสดงไดด้งัต่อไปนี ้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นำยเทดิศกัดิ์ โกไศยกำนนท ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยประวตัิ สิรภิทัโรดม รองประธำนกรรมกำร 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
3. นำยธีรพฒัน ์จิรพิพฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. นำยสรุพล ศรีวีระสกลุ กรรมกำร 
5. นำยเฉลิมศกัดิ์ นิมำพนัธ ์ กรรมกำร 
6. นำยพฒันำ สวุรรณสำยะ กรรมกำร 
7. นำยสรุศกัดิ์ ศิรวิิโรจนกลุ กรรมกำร 
8. นำงสำวฐิดำ จ ำเรญิพฤกษ์ กรรมกำร 
9. นำยอนนัต ์สิรแิสงทกัษิณ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
10. นำยพงษ์อินทร ์รกัอรยิะธรรม กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
11. นำงนฤมล กิมภำกรณ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
ที่มำ: บริษัท 

 
3.8. สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
3.8.1. งบการเงนิ  

ตำรำงแสดงรำยกำรงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 – ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์                 
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  61.25   6.01   34.51   3.80   19.51   2.04   8.32   1.03  
เงินลงทนุชั่วครำว - เงินฝำกประจ ำ  30.00   2.94   0.11   0.01   0.11   0.01   0.13   0.02  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  285.18   27.99   196.73   21.69   364.95   38.14   296.87   36.82  
รำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ  352.48   34.60   344.53   37.99   243.35   25.43   216.43   26.84  
วสัดคุงเหลือ  46.41   4.56   58.09   6.41   47.40   4.95   18.86   2.34  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  775.32   76.10   633.96   69.91   675.32   70.57   540.62   67.05  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินฝำกประจ ำที่ตดิภำระค ำ้ประกนั 55.03  5.40  77.32  8.53  64.21  6.71  50.73  6.29  
เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 1.27  0.12  1.74  0.19  1.52  0.16  0.18  0.02  
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 150.99  14.82  159.39  17.58  155.17  16.21  143.42  17.79  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2.18  0.21  1.50  0.17  2.16  0.23  2.61  0.32  
ภำษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ำย 6.40  0.63  5.34  0.59  8.91  0.93  22.29  2.76  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 23.73  2.33  27.39  3.02  49.60  5.18  46.30  5.74  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 3.88  0.38  0.21  0.02  0.11  0.01  0.17  0.02  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 243.47  23.90  272.89  30.09  281.67  29.43  265.70  32.95  
รวมสินทรัพย ์ 1,018.79  100.00  906.85  100.00  956.98  100.00  806.32  100.00  
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
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งบแสดงฐานะการเงิน 2560 2561 2562 ไตรมาส 3 ปี 2563 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 

75.50 7.41 84.22 9.29 173.97 18.18  153.86   19.08  

ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ - - - - 39.58 4.14  19.79   2.45  
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 295.61 29.02 205.90 22.70 168.36 17.59  99.02   12.28  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 7.00 0.73  7.00   0.87  
เจำ้หนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ครบก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

6.46 0.63 2.30 0.25 0.55 0.06  0.72   0.09  

เงินรบัล่วงหนำ้จำกผูว้่ำจำ้งและรำยไดค้่ำ
ก่อสรำ้งรบัล่วงหนำ้ 

85.05 8.35 49.50 5.46 37.49 3.92  58.91   7.31  

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 44.61 4.38 50.92 5.62 61.48 6.42  62.71   7.78  
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 0.34 0.03 0.16 0.02 - -   -    
ประมำณกำรหนีส้ินระยะสัน้ 9.54 0.94 11.35 1.25 1.46 0.15  7.13   0.88  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 517.11 50.76 404.35 44.59 489.90 51.19  409.14   50.74  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
เจำ้หนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2.86 0.28 0.55 0.06 - -  0.64   0.08  
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 13.79 1.35 14.62 1.61 18.80 1.96  19.10   2.37  
ประมำณกำรหนีส้ินระยะยำว 6.61 0.65 0.86 0.09 0.26 0.03  1.53   0.19  
รำยไดค้่ำเช่ำรบัล่วงหนำ้ 2.40 0.24 0.80 0.09 - -  -     -    
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.66 2.52 16.83 1.85 19.06 1.99  21.27   2.64  
รวมหนี้สิน 542.77 53.28 421.18 46.44 508.96 53.18  430.42   53.38  
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุจดทะเบียน 250.00 - 250.00 - 250.00 -  250.00   -  
ทนุออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 250.00 24.54 250.00 27.57 250.00 26.12  250.00   31.01  
ส่วนเกินมลูคำ่หุน้ 129.98 12.76 129.98 14.33 129.98 13.58  129.98   16.12  
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม         

จดัสรรแลว้ – ส ำรองตำมกฎหมำย 14.00 1.37 16.00 1.76 16.00 1.67  16.00   1.98  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  82.04 8.05 89.70 9.89 52.05 5.44  (20.08)  (2.49) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 476.02 46.72 485.68 53.56 448.03 46.82  375.90  46.62  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,018.79 100.00 906.85 100.00 956.99 100.00 806.32 100.00 

 
ตำรำงแสดงรำยกำรงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรบังวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ถึง งวด 9 เดือน  ปี 

2563  

งบก าไรขาดทุน
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 
รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้ง 

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

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 23.18 1.70 - - - -  -     -     19.24   2.98  
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งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563 
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมรายได้ 1,366.80 100.00 1,251.00 100.00 1,348.00 100.00 1,048.72   100.00   645.53   100.00  
ตน้ทนุในกำรรบัเหมำ
ก่อสรำ้ง 

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

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร 21.49 1.57 - - - -  -     -     17.87   2.77  
รวมต้นทุน 1,252.85 91.66 1,156.21 92.42 1,340.69 99.46 1,003.04   95.64   683.35   105.86  
ก าไรข้ันต้น 113.95 8.34 94.79 7.58 7.32 0.54  45.68   4.36   (37.82)  (5.86) 
รำยไดอ่ื้น 13.68 1.00 15.00 1.20 40.71 3.02  18.72   1.79   4.36   0.68  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 127.63 9.34 109.79 8.78 48.02 3.56  64.40   6.14   (33.46)  (5.18) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 66.01 4.83 67.07 5.36 66.64 4.94  51.80   4.94   39.88   6.18  
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 6.71 0.49 4.56 0.36 8.44 0.63  5.54   0.53   6.18   0.96  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

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

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงิน
ลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

 1.24   0.09   1.45   0.12   1.35   0.10   0.95   0.09   0.01   0.00  

ก าไร(ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
รวมส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในกิจการ
ร่วมค้า 

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

รำยได(้ค่ำใชจ้่ำย)ภำษี
เงินได ้

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

ก าไร/(ขาดทุน) 
ส าหรับงวด 

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

 
ตำรำงแสดงรำยกำรงบกระแสเงินสด ส ำหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ถึง งวด 9 เดือน  ปี 2563 

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

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนรำยได(้คำ่ใชจ้่ำย)ภำษีเงินได ้ 56.15  39.61  (25.70)  8.00 (79.51) 
รำยกำรปรบักระทบก ำไร(ขำดทนุ)เป็นเงินสดสทุธิใชไ้ปใน 
กิจกรรมด ำเนินงำน 

   
 

 

กลบัรำยกำรหนีส้งสยัจะสญู - - (3.45) (5.55) 0.23 
ค่ำเสื่อมรำคำ  17.61  15.12  17.39 12.99 11.47 
ค่ำตดัจ ำหนำ่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  0.64   0.68  0.97 0.73 0.72 
ค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้    0.00 0.61 
ค่ำตดัจ ำหนำ่ยภำษีหกั ณ ที่จ่ำย - 2.28 0.49 0.49 0.38 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยที่ดินและ 
อปุกรณ ์

 (3.48)   (1.21)  (18.08) 
(0.10) 

0.47 
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งบกระแสเงินสด 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 9 เดือน 2562 9 เดือน 2563 

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบีย้รบั (0.41) (1.28) (0.70) (0.51) (0.03) 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้  (1.24)  (1.45) (1.35) (0.95) (0.01) 
ประมำณกำรหนีส้ินเพ่ิมขึน้  2.24  10.52  2.29 1.89 8.03 
ผลประโยชนพ์นกังำน  1.21   1.54  3.68 3.50 0.88 
เงินปันผลรบัจำกกิจกำรรว่มคำ้    0.00 0.00 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 6.71  4.56  8.44 5.54 6.18 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  (31.09)  78.90  (168.37) (172.95) 67.56 
รำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ  (222.67) 7.94 101.19 30.62 26.91 
วสัดคุงเหลือ  (12.77)   (11.68)  10.69 10.37 28.54 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.25 - 0.10 (0.11) (0.06) 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 117.12  (89.72)  (37.72) 44.80 (69.05) 
เงินรบัล่วงหนำ้จำกผูว้่ำจำ้งและรำยไดค้่ำก่อสรำ้งรบั
ล่วงหนำ้ 

 52.23  (35.55)  (12.00) 3.81 21.42 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน 16.01  6.31  10.55 9.04 1.23 
ประมำณกำรหนีส้ิน  (24.85)  (14.47) (12.78) (11.72) (1.09) 
รำยไดค้่ำเช่ำรบัล่วงหนำ้  (1.60)  (1.60) (0.80) (0.80) 0.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนเม่ือเกษียณอำย ุ - (0.23) - 0.00 (0.58) 
จ่ำยภำษีเงินได ้  (20.07)  (25.65) (33.04) (23.29) (13.82) 
รบัคืนภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย - 10.91 10.18 10.19 16.73 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (48.01) (4.47) (148.02) (74.00) 27.22 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝำกประจ ำที่ตดิภำระค ำ้ประกนัลดลง(เพิ่มขึน้)  (17.97)  (22.29) 13.11 8.98 13.48 
เงินลงทนุชั่วครำวลดลง(เพ่ิมขึน้) (30.00) 29.89 (0.00) (0.00) (0.02) 
เงินสดรบัจำกดอกเบีย้รบั 0.41 0.99 0.70 0.51 0.32 
เงินสดจ่ำยซือ้อำคำรและอปุกรณ ์  (17.44)  (24.05) (18.39) (15.93) (0.60) 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยที่ดิน และอปุกรณ ์ 9.04  15.24  26.87 4.56 0.19 
เงินสดจ่ำยซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  (0.75)  - (1.62) (1.62) (0.03) 
เงินปันผลรบัจำกกิจกำรรว่มคำ้  1.25  0.98  1.58 1.15 1.35 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (55.46) 0.76 22.25 (2.35) 14.69 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ (6.78) (4.55) (7.31) (4.90) (6.24) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงินเพิ่มขึน้ 

 (42.34) 8.71 89.75 
64.23 

(20.11) 

ตั๋วแลกเงินระยะสัน้เพ่ิมขึน้    38.65  38.92 (20.00) 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้    7.00  20.00 0.00 
เงินสดจ่ำยคืนเจำ้หนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  (5.44)  (6.46) (2.31) (2.13) (0.76) 
รบัช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทนุ 204.98 - - - - 
เงินสดจ่ำยเงินปันผล - (20.75) (15.00) (15.00) (6.00) 
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งบกระแสเงินสด 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 9 เดือน 2562 9 เดือน 2563 

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

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

      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี  14.31   61.26  34.51 34.51 19.51 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)  46.95 (26.75) (15.00) 24.78 (11.19) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัสิน้ปี  61.25   34.51  19.51 59.28 8.32 

 
3.8.1.1. อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
2560 2561 2562 งวด 9 เดือน 2563 

(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง        
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.50 1.57 1.38 1.32  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 1.41 1.42 1.28 1.28  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) (0.12) (0.02) (0.35) (0.10) 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 5.63 6.88 8.76 2.78 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 64 52 41  97  
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้  (เทำ่) 9.84 9.68 12.37 9.40  
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 37 37 29 29  
Cash Cycle (วนั) 27 15 12 69 
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน (ลำ้นบำท) (54.72) (9.03) (156.46) 27.22 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 8.34 7.58 0.54  (5.86) 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (รอ้ยละ) 4.60 3.53 (1.28)  (11.36) 
อตัรำก ำไรอ่ืน (รอ้ยละ) 0.99 1.18 2.93  0.67  
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (รอ้ยละ) (87.05) (0.44) 906.37  (37.12) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 3.18 2.37 (1.60)  (10.18) 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (รอ้ยละ) 12.49 6.24 (4.76)  (22.69) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

    

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(รอ้ยละ) 5.27 3.12 (2.39)  (10.60) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (รอ้ยละ) 39.58 29.18 (2.44)  (50.53) 
อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์(เท่ำ) 1.66 1.32 1.49  1.10  
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 1.14 0.87 1.14  1.15  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (5.33) 1.12 (17.94)  (6.33) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash 
basis) (เท่ำ) 

(2.32) (0.18) -4.38  (11.64) 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (รอ้ยละ) 50.101 54.471 11.852  -    
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หมำยเหต:ุ    1/  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัปี 2560 และ 2561 ค ำนวณจำกเงินปันผลจ่ำย หำรดว้ยก ำไรสทุธิ (งบเฉพำะกิจกำร) หลงัหกั
เงินส ำรองตำมกฎหมำย 

        2/  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัปี 2562 ค ำนวณจำกเงินปันผลจ่ำย (คณะกรรมกำรบริษัทเสนอขออนุมตัิจำกที่ประชมุสำมญั
ผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563) หำรดว้ยก ำไรสะสมส่วนที่ยงัไม่จดัสรร ณ 31 ธันวำคม 2562 (งบเฉพำะกิจกำร) 

 
3.8.2. ค าอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 
3.8.2.1. ผลการด าเนินงาน 

 
ในปี 2560 บริษัทมีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 43.91 ลำ้นบำท ในปี 2561 บริษัทมีผลก ำไรสุทธิ 30.02 ลำ้นบำท ลดลง

จำกปี 2560 จ ำนวน 13.90 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.64 เป็นผลเนื่องมำจำกรำยไดร้วมที่ลดลง ทั้งในส่วนรำยได้
จำกกำรก่อสรำ้ง และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรที่ขำดหำยไปในปี 2561 เนื่องจำกเป็นปีสิน้สดุสญัญำงำนใหบ้ริกำรจดัเก็บ
และก ำจดัขยะมลูฝอย ส ำหรบัในปี 2562 บรษิัทมีผลขำดทนุสทุธิ (22.24) ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 52.26 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 174.09 เนื่องจำกสัดส่วนตน้ทุนกำรรบัเหมำก่อสรำ้งเพิ่มขึน้มำกกว่ำสัดส่วนที่รำยไดจ้ำกกำร
รบัเหมำก่อสรำ้งเพิ่มขึน้ 

 
ทั้งนี ้ งวด 9 เดือนของปี 2563 มีผลขำดทุนสุทธิ เท่ำกับ (66.13) ล้ำนบำท ซึ่งลดลง 71.23 ล้ำนบำท จำกงวด

เดียวกนัของปีก่อนหนำ้ หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 1,398.32 โดยมีสำเหตุมำจำกรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่ลดลงมำกใน
งวด 9 เดือนของปี 2563 

 
▪ รายได้ 

 
บริษัทมีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กำรรบัเหมำก่อสรำ้งอำคำรส่ิง

ปลกูสรำ้งทั่วไป และ กำรรบัเหมำก่อสรำ้งงำนระบบสำธำรณปูโภค บรษิัทมีลกูคำ้ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน โดยในปี 2560 
ถึง 2562 รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงคิดเป็น  ร้อยละ 97.33 ร้อยละ 98.82 และ ร้อยละ 97.07 ของรำยได้รวม 
ตำมล ำดบั และงวด 9 เดือนปี 2563 เท่ำกบั รอ้ยละ 96.37 ของรำยไดร้วม 

 
ในปี 2560 บริษัทมีรำยไดร้วมเท่ำกับ 1,380.48 ลำ้นบำท เป็นรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง จ ำนวน 1,343.62 

ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร จ ำนวน 23.18 ลำ้นบำท และ รำยไดอ้ื่นจ ำนวน 13.68 ลำ้นบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำก
รำยไดด้อกเบีย้รบั ในปี 2561 บริษัทมีรำยไดร้วมเท่ำกับ 1,266.00 ลำ้นบำท เป็นรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง จ ำนวน 
1,251.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นรำยไดจ้ำกโครงกำรต่อเนื่อง 817.17 ลำ้นบำท และ รำยไดจ้ำกโครงกำรใหม่ 433.83 ลำ้นบำท 
สดัส่วนรำยไดภ้ำครฐับำลและภำคเอกชนคิดเป็น 47:53 ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งลดลง 92.62 ลำ้น
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 6.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลักมำจำกรำยไดจ้ำกโครงกำรต่อเนื่องลดลงในสัดส่วนที่
มำกกว่ำรำยไดจ้ำกโครงกำรใหมท่ี่เพิ่มขึน้ บรษิัทมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 15.00 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 1.32 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.62 เนื่องจำกมีรำยไดด้อกเบีย้เงินฝำกเพิ่มขึน้จำกเงินท่ีระดมทนุจำก IPO  
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ในปี 2562 บริษัทมีรำยไดร้วมเท่ำกับ 1,388.71 ลำ้นบำท เป็นรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง จ ำนวน 1,348.00 
ลำ้นบำท แบ่งเป็นรำยไดจ้ำกโครงกำรต่อเนื่อง 580.17 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกโครงกำรใหม่ 767.83 ลำ้นบำท โดยรำยได้
ภำครฐับำลและภำคเอกชนคิดเป็นสดัส่วน 22:78 ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งเพิ่มขึน้ 97.00 ลำ้นบำท คิด
เป็นรอ้ยละ 7.75 จำกปีก่อนหนำ้ เนื่องจำกมีรำยไดจ้ำกโครงกำรใหม่เพิ่มขึน้ บริษัทมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 40.70 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 25.71 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 171.38 เนื่องจำกมีรำยไดจ้ำกกำรชนะคดีฟ้องรอ้งลกูหนีก้ำรคำ้ 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย ์และรำยไดค้่ำบรหิำรโครงกำร 

 
ส ำหรบั งวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีรำยไดร้วมเท่ำกบั 649.89 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกบัรำยไดร้วมในงวด 

9 เดือนปี 2562 ที่มีรำยไดร้วมเท่ำกับ 1,067.44 ลำ้นบำท หรือลดลง (417.55) ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ (39.12) โดยมี
สำเหตมุำจำกรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่ลดลงจำกกำรท่ีลกูคำ้หลำยโครงกำรชะลอแผนงำนกอ่สรำ้งออกไปเนื่องจำก
กำรแพรร่ะบำดของเชือ้ COVID-19 ท ำใหบ้รษิัทไม่สำมำรถด ำเนินงำนก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงตอ่เนื่องจงึไม่สำมำรถรบัรูร้ำยไดข้อง
งำนโครงกำรเหล่ำนั้นได ้อย่ำงไรก็ตำม ในงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเพิ่มมำจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรเก็บขน และ ก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนเทศบำลนครล ำปำง ซึ่งเริ่มด ำเนินกำรช่วงตน้ปี 2563 เป็นตน้มำ โดยมีรำยได้
ในส่วนนี ้เท่ำกบั 19.24 ลำ้นบำท 

 
▪ ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 

 
ตน้ทุนกำรรบัเหมำก่อสรำ้งในปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกับ 1,231.36 ลำ้นบำท 1,156.21 ลำ้นบำท และ 1,340.69 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในปี 2561 ตน้ทนุกำรรบัเหมำก่อสรำ้งลดลงจำกปีกอ่นหนำ้ 75.15 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 6.10 ตำม
รำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่ลดลง ในปี 2562 ตน้ทนุกำรรบัเหมำก่อสรำ้งเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 184.48 ลำ้นบำท คิด
เป็นรอ้ยละ 15.96 โดยเพิ่มขึน้ตำมรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่เพิ่มขึน้ แต่เพิ่มในสดัส่วนที่มำกกว่ำ เป็นผลมำจำกงำน
ก่อสรำ้งบำงโครงกำรมีควำมล่ำชำ้และบำงโครงกำรใหญ่มีกำรขยำยระยะเวลำออกไป จึงท ำให้ตน้ทนุโครงกำรสงูขึน้ อีกทัง้
งำนโครงกำรใหม่ที่ไดร้บัมำมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีต ่ำลง เนื่องจำกสภำวะกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ในอตุสำหกรรมก่อสรำ้ง 

 
ส ำหรบังวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนในกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง เท่ำกับ 665.48 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อน เท่ำกับ 337.56 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.65 โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำร
รบัเหมำก่อสรำ้ง ทัง้นี ้ในงวด 9 เดือนปี 2563 บรษิัทมีตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำรเพิ่มขึน้ จ ำนวน 17.87 ลำ้นบำท สอดคลอ้งกบั
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรท่ีเพิ่มขึน้ดงัที่กล่ำวไวแ้ลว้ขำ้งตน้ 

 
▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกับ 66.01 ล้ำนบำท 67.07 ล้ำนบำท และ 66.64 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 1.06 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 1.60 เนื่องจำกมี
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน ค่ำที่ปรกึษำต่ำงๆ ค่ำกำรประชำสมัพนัธ ์เพิ่มขึน้ตำมล ำดบั ในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
ลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 0.44 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 0.65 เนื่องมำจำกกำรลดค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนลง 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่60 

ส ำหรบังวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 39.88 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกงวด 9 เดือนปี 
2562 ที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร เท่ำกับ 51.80 ลำ้นบำท หรือลดลง 11.92 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 23.02 โดยมี
สำเหตหุลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนท่ีลดลง 
 
▪ ต้นทุนทางการเงนิ 

 
ตน้ทนุทำงกำรเงินในปี 2560 ถึง 2562 เท่ำกบั 6.71 ลำ้นบำท 4.56 ลำ้นบำท และ 8.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย

ในปี 2561 ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 2.14 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 31.97 เนื่องจำกภำระดอกเบีย้จ่ำยของ
เงินกูย้ืมธนำคำรลดลง จำกกำรเรียกช ำระหนีจ้ำกงำนเอกชนส่วนใหญ่ไดเ้ร็ว ตน้ทุนทำงกำรเงินในปี 2562 เพิ่มขึน้ 3.88 
ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 85.00 จำกปีก่อนหนำ้ เนื่องจำกบริษัทมีกำรกูย้ืมเงินระยะสัน้เพิ่มขึน้เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน
ในกิจกำรส ำหรบังวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 6.18 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.64 ลำ้นบำท จำกงวด
เดียวกนัของปีก่อน หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 11.54 เนื่องจำกบรษิัทมีกำรกูย้ืมเงินระยะสัน้เพิ่มขึน้เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนใน
กิจกำร 

 
3.8.2.2. ฐานะทางการเงนิ 

 
▪ สินทรัพย ์

 
บริษัทมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563  เท่ำกับ 1,018.79 ลำ้นบำท 906.85 ลำ้นบำท 

956.98 ลำ้นบำท และ 806.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสินทรพัยห์ลกัประกอบไปดว้ย ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น รำยได้
ที่ยังไม่ไดเ้รียกช ำระ ที่ดินอำคำรและอุปกรณ ์โดย ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563  บริษัทมีลูกหนีก้ำรคำ้และ
ลกูหนีอ้ื่นเท่ำกับ 285.18 ลำ้นบำท 196.73 ลำ้นบำท 364.95 ลำ้นบำท และ 296.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 27.99 รอ้ยละ 21.69 รอ้ยละ 38.14 และ รอ้ยละ 36.82 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 ลกูหนีก้ำรคำ้
และลกูหนีอ้ื่นลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 88.46 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 31.02 เนื่องจำกบรษิัทสำมำรถเรียกเกบ็ค่ำจำ้งตำมงวด
งำนภำยหลงัส่งมอบงำนตำมสญัญำจำ้งไดด้ีกว่ำปีก่อนหนำ้ ณ สิน้ปี 2562 ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำกปีก่อน
หน้ำ 168.22 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ยละ 85.51 โดยเพิ่มขึน้ตำมรำยได้ที่ เพิ่มขึน้ และเนื่องจำกงำนเอกชนส่วนใหญ่มี
ระยะเวลำสญัญำกำรก่อสรำ้งเรว็กว่ำงำนภำครฐั ท ำใหม้ลูค่ำในกำรส่งมอบงำนแต่ละครัง้มีมลูค่ำสงู และ ณ สิน้ไตรมำสที่ 
3 ปี 2563 ลูกหนี ้กำรค้ำและลูกหนี ้อื่นลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกับ 68.07 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 18.65 
เนื่องมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรรบัเหมำก่อสรำ้งอนัเนื่องมำจำกกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 

 
บริษัทมีรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563  เท่ำกับ 352.48 ลำ้นบำท 344.53 

ลำ้นบำท 243.35 ลำ้นบำท และ 216.43 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นรอ้ยละ 34.60 รอ้ยละ 37.99 รอ้ยละ 25.43 และ รอ้ย
ละ 26.84 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 รำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระลดลง 7.94 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 
2.25 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้  และ ณ สิน้ปี 2562 รำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระลดลง 101.19 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 29.37 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนำ้ เนื่องจำกสำมำรถเรียกช ำระเงินจำกลกูคำ้โครงกำรรบัเหมำก่อสรำ้งต่ำงๆ ไดด้ีขึน้ ณ สิน้ไตรมำสที่ 
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3 ปี 2563 บริษัทมีรำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกช ำระ เท่ำกับ 216.43 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 11.06 จำกณ สิ ้นปี 2562 
เนื่องมำจำกกำรลดลงของรำยไดค้่ำรบัเหมำก่อสรำ้งในช่วงเวลำดงักล่ำว 
 

ณ สิน้ปี 2560 ถึง ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณเ์ท่ำกับ 150.99 ลำ้นบำท 159.39 
ลำ้นบำท 155.17 ลำ้นบำท และ 143.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นรอ้ยละ 14.82 รอ้ยละ 17.58 รอ้ยละ 16.21 และ รอ้ย
ละ 17.79 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 ที่ดิน อำคำรและอปุกรณเ์พิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 8.40 ลำ้นบำท 
คิดเป็นรอ้ยละ 5.56 จำกกำรลงทนุซือ้เครื่องจกัรอปุกรณก์่อสรำ้ง เครื่องใชส้ ำนกังำน และยำนพำหนะ ณ สิน้ปี 2562 ที่ดิน 
อำคำรและอปุกรณล์ดลงจำกปีก่อนหนำ้ 4.22 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 2.65 และ 

 
ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณล์ดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกับ 11.74 ลำ้นบำท หรือ คิด

เป็นรอ้ยละ 7.57 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอปุกรณต์่ำงๆ 
 

▪ หนีส้ิน 
 
บรษิัทมีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกบั 542.77 ลำ้นบำท 421.18 ลำ้นบำท 508.96 

ลำ้นบำท และ 430.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น และเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน   

 
ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเท่ำกบั 295.61 ลำ้นบำท 205.90 

ลำ้นบำท 168.36 ลำ้นบำท และ 99.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นรอ้ยละ 54.46 รอ้ยละ 48.89 รอ้ยละ 33.08 และ รอ้ย
ละ 23.01 ของหนีสิ้นรวม ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 89.71 ลำ้นบำท 
คิดเป็นรอ้ยละ 30.35 จำกกำรช ำระคืนเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น และ ณ สิน้ปี 2562 เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นลดลง
จำกปีก่อนหนำ้ 37.54 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 18.23 อนัเนื่องมำจำกบริษัทเริ่มมีกำรขยำยกำรรบังำนโครงกำรใหม่ไปยงั
พืน้ที่อื่นๆ ของประเทศที่คู่คำ้ยงัไม่มีควำมคุน้เคยกับบริษัท ท ำใหย้งัไม่ไดร้บัเครดิตกำรคำ้จำกคู่คำ้ในพืน้ที่ดงักล่ำว ณ สิน้
ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกับ 69.34 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 41.18 
โดยมีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของตน้ทุนในกำรรบัเหมำก่อสรำ้งที่ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกผลกำรชะลอกำรก่อสรำ้งใน
โครงกำรต่ำงๆ เนื่องมำจำกกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 

 
ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงิน เท่ำกับ 

75.50 ลำ้นบำท 84.22 ลำ้นบำท 173.97 ลำ้นบำท และ 153.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นรอ้ยละ 13.91 รอ้ยละ 20.00 
รอ้ยละ 34.18 และ รอ้ยละ 35.75 ของหนีสิ้นรวม ตำมล ำดับ ณ สิน้ปี 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้ 8.71 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 11.54 จำกกำรใชว้งเงินจำกเงนิเบิกเกนิบญัชีที่เพิม่ขึน้ 
เพื่อใชเ้ป็นเงินหมนุเวียนภำยในกิจกำร ณ สิน้ปี 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้
จำกปีก่อนหนำ้ 89.75 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 106.57 จำกกำรกูย้ืมเงินเพื่อใชห้มนุเวียนภำยในกิจกำร ส ำหรบั ณ สิน้ไตร
มำสที่ 3 ปี 2563 มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกับ 20.11 ลำ้น
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 11.56 จำกกำรช ำระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
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▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ สิน้ปี 2560 ถึง สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563  เป็นจ ำนวน 476.02 ลำ้นบำท 485.68 

ลำ้นบำท 448.03 ลำ้นบำท และ 375.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 9.65 ลำ้น
บำท คิดเป็นรอ้ยละ 1.99 เนื่องจำกมีก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ท ำใหก้ ำไรสะสมเพิ่มขึน้ ณ สิน้ปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้
ลดลง 37.65 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 8.40 เนื่องจำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ส ำหรบั ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 
ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 72.13 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 16.10 เนื่องจำกผลขำดทนุจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งท ำใหก้ ำไรสะสม
ของบรษิัทลดลง 

 
3.8.2.3. สภาพคล่อง 

 
ณ สิน้ปี 2560 บรษิัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 61.25 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเงินสดสทุธิใชไ้ป

ในกิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกับ 48.01 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทึกรำยไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระเพิ่มขึน้ เงิน
สดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 55.46 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำรลงทุนในเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึน้ และกำร
ซือ้ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 150.42 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก
เงินรบัค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุสทุธิของบรษิัท  

 
บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ปี 2561 จ ำนวน 34.51 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเงินสดสทุธิใช้

ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกบั 4.47 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรช ำระเงินคืนเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น เงิน
สดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทนุ เท่ำกบั 0.76 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกเงินสดรบัจำกเงินลงทนุชั่วครำวที่ลดลง และเงินสดรบั
จำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินและอุปกรณ ์เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหำเงิน เท่ำกับ 23.04 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่มำจำกกำร
จ่ำยเงินปันผล และกำรจ่ำยคืนเจำ้หนีต้ำมสญัญำเช่ำกำรเงินและดอกเบีย้  

 
ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 19.51 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเงินสดสทุธิใช้

ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกับ 148.02 ลำ้นบำท จำกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน และกำรบนัทึกลูกหนีก้ำรคำ้และ
ลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 22.25 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกเงินสดรับจำกกำร
จ ำหน่ำยที่ดินและอุปกรณ ์และเงินสดรบัจำกเงินฝำกประจ ำที่ติดภำระค ำ้ประกันที่ลดลง เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรม
จดัหำเงิน เท่ำกับ 110.78 ลำ้นบำท มำจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ และตั๋วแลก
เงินระยะสัน้เพิ่มขึน้ 

 
บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 เท่ำกับ 8.32 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำก ณ 

สิน้ปี 2562 เท่ำกับ 11.19 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 57.35 อนัมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรช ำระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสัน้ และ ตั๋วแลกเงิน 
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4. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าท าสัญญาว่าจ้าง CEC  
 

4.1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ 
 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรขอสัตยำบันในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันในกำรว่ำจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำร

ด ำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนคร
ล ำปำง (รวมเรียกว่ำ “โครงกำร”) ในครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ถือหุน้ของบริษัทไดพ้ิจำรณำอนุมัติควำมเหมำะสมของกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี  

 
ทัง้นี ้เนื่องจำกภำยหลงักำรทรำบผลกำรคดัเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหบ้รษิัทเป็นผูด้  ำเนินกำรโครงกำรเก็บ

ขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง เป็นระยะเวลำ 57 เดือน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2567 แลว้ บริษัทไดท้ ำกำรประกำศหำผูร้บัจำ้งช่วงเพื่อด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว อันมีสำเหตุมำจำกกำรที่
บริษัทไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได ้เนื่องจำกไดท้ ำกำรโอนธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยชมุชนที่เคยด ำเนินกำรอยู่ออกไปใหแ้ก่ 
CEC ตัง้แต่เมื่อมีกำรจดัแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย“์) 
แลว้ ทัง้บุคลำกรและสินทรพัยท์ี่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน  อย่ำงไรก็ตำม เมื่อครบก ำหนดเวลำที่บริษัทประกำศไว ้ปรำกฏว่ำมี
เพียง CEC ที่ยื่นซองเขำ้รว่มประมลูเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้ ทัง้นี ้CEC ผ่ำนเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก ำหนด คือ มีรถเพื่อใชเ้ก็บขน
ขยะมลูฝอย พรอ้มพนกังำนขบัรถและพนกังำนจดัเก็บขยะ  

 
เนื่องจำกลกัษณะงำนดงักล่ำวขำ้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิำรนอ้ยรำย และมีลกัษณะเป็นกำรใหบ้รกิำรเฉพำะกิจ อีกทัง้

กำรใหบ้ริกำรในแต่ละพืน้ท่ียงัมีควำมแตกต่ำงกนัค่อนขำ้งมำก โดยมีปัจจยัทัง้ในดำ้นควำมหนำแน่นของจ ำนวนประชำกร
และขนำดของพืน้ที่ที่แตกต่ำงกัน รวมไปถึงขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำในกำร
ใหบ้ริกำรในธุรกิจดงักล่ำวแตกต่ำงกนัไป ดงันัน้ จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ด้ บริษัทจึงพิจำรณำจำก
กำรที่บริษัทยงัมีก ำไรจำกกำรท ำงำนดงักล่ำวในระดบัที่น่ำพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับควำมเส่ียงและควำมรบัผิดชอบ
ตำมเงื่อนไขในสญัญำว่ำจำ้งของบรษิัทท่ีลดลง บรษิัทจึงไดจ้ดัจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว  

 
ต่อมำในเดือนเมษำยน ปี 2563 บริษัทไดร้บักำรคดัเลือกจำกเทศบำลนครล ำปำงใหเ้ป็นผูด้  ำเนินโครงกำรก ำจดั

ขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง เป็นระยะเวลำ 53 เดือน เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กันยำยน 
2567 ซึ่งมีเพียงบรษิัทเป็นผูย้ื่นซองประมลูงำนกับเทศบำลนครล ำปำงเพียงรำยเดียวเท่ำนัน้ โดยโครงกำรดงักล่ำวเป็นงำน
ต่อเนื่องจำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำงขำ้งตน้ โดยมีพืน้ที่ปฏิบัติงำนต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั จึงน่ำจะเกิดกำรส่งเสริมกนัทำงธุรกิจ (Synergy) และ ควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หำกให ้
CEC เป็นผูด้  ำเนินกำร ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรษิัทดว้ย บรษิัทจึงไดส้อบถำมไปยงั CEC ใหเ้สนอบรกิำรเป็นผูร้บัจำ้งช่วง ซึ่งจำก
รำคำที่ CEC เสนอมำบริษัทยงัมีก ำไรจำกโครงกำรดงักล่ำวในระดบัที่น่ำพอใจ บริษัทจึงไดจ้ดัจำ้ง CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วง
ในกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำงนี ้บรษิัทเห็นว่ำ
เป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิัท ในขณะท่ีบรษิัทยงัมีก ำไรจำกกำรท ำงำนดงักล่ำวในระดบัท่ีน่ำพอใจจำกรำคำ
ที่ CEC เสนอมำ บริษัทจึงไดท้ ำสัญญำว่ำจ้ำง CEC ให้เป็นผู้รับจ้ำงช่วงเพื่อด ำเนินโครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบำลนครล ำปำง 
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จำกกำรว่ำจำ้ง CEC ทัง้ 2 รำยกำรขำ้งตน้ บริษัทยงัคงไดร้บัอตัรำก ำไรอยู่ที่ระดบัที่น่ำพอใจ นอกจำกนี ้ในกำร
จำ้งเหมำช่วงดังกล่ำวขำ้งตน้ บริษัทยังสำมำรถลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนลงไดจ้ำกกำรที่ให้ผูร้บัจำ้งช่วงเป็นผูร้บั
ควำมเส่ียงต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนแทน  

 
ทั้งนี ้หำกบริษัทไม่ว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรและขยำยระยะเวลำในกำรเปิด

ประมลูออกไป บริษัทอำจไม่ไดผู้ร้บัจำ้งช่วง หรือ ไดผู้ร้บัจำ้งช่วงไม่ทนัต่อกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่เทศบำลนครล ำปำง ซึ่งจะ
ส่งผลใหบ้รษิัทอำจตอ้งช ำระค่ำปรบัใหแ้ก่เทศบำลนครล ำปำงตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำหรืออำจถกูบอกเลิกสญัญำได ้รวมไป
ถึงจะมีประวัติในกำรด ำเนินงำนที่ไม่ดีกับหน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่ งจะส่งผลต่อกำรเข้ำประมูลงำนอื่นๆ ของบริษัทใน
อนำคตอีกดว้ย 

 
4.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการต่อบริษัท 

 
4.2.1. ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

 
1) สำมำรถควบคมุอตัรำผลตอบแทนที่อยู่ในระดบัท่ีน่ำพอใจไดต้ลอดระยะเวลำโครงกำร 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะช่วยใหบ้รษิัทสำมำรถควบคมุอัตรำผลตอบแทนที่จะไดร้บัจำกโครงกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนคร
ล ำปำงได ้เนื่องจำกไดร้บัรำยไดจ้ำกเทศบำลนครล ำปำงตำมที่ระบุไวใ้นสญัญำ และมีตน้ทุนที่แน่นอนตำม
สัญญำจ้ำงเหมำช่วงกับ CEC ที่ เป็นผู้ด  ำเนินกำรโครงกำรทั้ง 2 โครงกำรข้ำงต้น ซึ่งจำกรูปแบบกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวของบริษัทจะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถรกัษำระดบัอตัรำก ำไรใหค้งที่ไดต้ลอดช่วงระยะเวลำ
ของสัญญำของทั้ง 2 โครงกำร โดยอัตรำก ำไรที่บริษัทไดร้บัจำกโครงกำรเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง เท่ำกับ รอ้ยละ 8.82 
และ รอ้ยละ 12.00 ตำมล ำดบั หรือ คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 9.73 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และ 4.07 
ลำ้นบำท รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ตำมล ำดบั ตลอดช่วงอำยุของสญัญำโครงกำร ซึ่งเป็นอตัรำก ำไรที่น่ำพอใจ 
โดยเมื่อเทียบกับอตัรำก ำไรในธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งที่บริษัทด ำเนินกำรเป็นธุรกิจหลกัแลว้พบว่ำในช่วง ปี 
2562 ถึง ปี 2563 มีอตัรำก ำไรเฉล่ียอยู่ที่ รอ้ยละ 7.12  ซึ่งต ่ำกว่ำอตัรำก ำไรที่บริษัทไดร้บัจำกโครงกำรเก็บ
ขนและโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนของเทศบำลนครล ำปำง อนัเป็นผลมำจำกกำรแข่งขนัที่รุนแรงใน
ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง  
 
ทัง้นี ้หำกไม่เขำ้ท ำรำยกำรจดัจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินโครงกำร บริษัทมีควำมเส่ียงที่จะ
ไม่สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรไดท้นัตำมก ำหนดเวลำที่เจำ้ของโครงกำรก ำหนดไว ้ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิัทอำจตอ้ง
ช ำระค่ำปรบัใหแ้ก่เทศบำลนครล ำปำงตำมที่ระบุไวใ้นสญัญำหรืออำจถกูบอกเลิกสัญญำได ้รวมไปถึงจะมี
ประวตัิในกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ดีกบัหน่วยงำนของภำครฐั ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเขำ้ประมลูงำนอื่นๆ ของบรษิัทใน
อนำคตอีกดว้ย นอกจำกนี ้ในกรณีที่บริษัทพิจำรณำที่จะด ำเนินกำรโครงกำรดว้ยตนเอง บริษัทอำจไม่
สำมำรถควบคุมผลตอบแทนในกำรด ำเนินโครงกำรใหเ้ป็นที่น่ำพอใจไดต้ลอดช่วงอำยุสญัญำโครงกำรได ้
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จำกกำรที่มีควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรที่ตอ้งควบคมุตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน
จรงิใหเ้ป็นไปตำมประมำณกำรและกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนด รวมไปถึงจะ
มีภำระที่เพิ่มมำกขึน้จำกกำรตอ้งลงทุนในสินทรัพยท์ี่จ  ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนและภำระในกำรพัฒนำ
ทีมงำนใหส้ำมำรถปฏิบตัิงำนในขัน้ตอนต่ำงๆ ใหร้ำบรื่น เนื่องจำก ณ ปัจจุบนั บริษัทไม่มีสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็น
ต่อกำรด ำเนินงำนและบคุลำกรท่ีมีควำมช ำนำญในธุรกิจนีอ้ยู่ในองคก์ร 
 

2) ลดควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรลงได ้

กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้นอกจำกจะท ำใหบ้รษิัทสำมำรถรกัษำระดบัอตัรำก ำไรท่ีไดจ้ำกโครงกำรในระดบั
ที่น่ำพึงพอใจไดแ้ลว้ ยงัสำมำรถลดควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนลงไดอ้ีกดว้ย จำกกำรท่ีบรษิัทไดจ้ำ้งเหมำ
ช่วงให ้CEC เป็นผูด้  ำเนินกำรโครงกำร ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถผลกัควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ไปใหแ้ก่ 
CEC ได ้เนื่องจำกบริษัทไดจ้ดัท ำสญัญำจำ้งเหมำช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสญัญำแบบ Back to 
Back ที่มีรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำงๆ ในสญัญำจำ้งเหมำช่วงเหมือนกนักบัในสญัญำจำ้งที่บรษิัทไดร้บัมำ
จำกเจำ้ของโครงกำร นอกจำกนี ้บริษัทยงัไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยที่อำจเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต
กว่ำที่ไดป้ระมำณกำรไว้ เนื่องจำกไดท้ ำกำรจำ้งเหมำช่วงต่อให้กับ CEC ไปแลว้โดยมีอัตรำค่ำจำ้งคงที่
ตลอดระยะเวลำของสัญญำ โดยหำกบริษัทไม่เขำ้ท ำรำยกำรจัดจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วง จะท ำให้
บรษิัทมีควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรท่ีเพิ่มขึน้ หำกตน้ทนุในกำรด ำเนินกำรโครงกำรไม่เป็นไปตำมที่
ประมำณกำร รวมไปถึงยงัมีภำระควำมรบัผิดชอบในขัน้ตอนกำรต่ำงๆ ของโครงกำร 
 

3) ลดภำระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดจำกกำรลงทนุในสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรดว้ยตนเอง 

เนื่องจำกมีเพียง CEC ที่เข้ำร่วมประมูลเป็นผู้รับจ้ำงช่วงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเพียงรำยเดียว หำก
บริษัทไม่ท ำกำรว่ำจำ้ง CEC แลว้ บริษัทจะตอ้งด ำเนินกำรโครงกำรดว้ยตนเอง ทั้งนี ้บริษัทไดโ้อนธุรกิจ
จดักำรขยะมลูฝอยชมุชนออกไปใหแ้ก่ CEC ตัง้แต่เมื่อมีกำรจดัแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรพัยแ์ลว้ จึงท ำใหบ้ริษัทไม่มีสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นในกำรด ำเนินงำนในธุรกิจนี ้กำรจะเริ่มด ำเนิน
โครงกำรกับเทศบำลนครล ำปำงท ำให้บริษัทตอ้งลงทุนในสินทรัพยท์ี่จ  ำเป็น ซึ่งท ำให้บริษัทอำจมีควำม
จ ำเป็นที่จะตอ้งกูย้ืมเงินเพื่อลงทุนในโครงกำรดงักล่ำว ส่งผลใหม้ีภำระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ำยบนหนีสิ้นที่
จะท ำกำรกูย้ืมมำเพิ่มขึน้  

 

ดังนั้น กำรว่ำจ้ำง CEC ให้เป็นผู้รับจ้ำงช่วงในกำรด ำเนินกำรโครงกำร จึงสำมำรถลดภำระหนีสิ้นและ
ดอกเบีย้จ่ำยที่จะเกิดจำกกำรลงทนุในสินทรพัยท์ี่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรดว้ยตนเองลงได ้

 

โดยหำกบริษัทไม่เขำ้ท ำรำยกำรจดัจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วง และพิจำรณำเริ่มด ำเนินกำรโครงกำรดว้ย
ตนเอง บริษัทจะมีภำระที่จะตอ้งลงทุนในสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรด ำเนินงำนดว้ยตนเอง  เช่น รถขน
ขยะมลูฝอย เป็นตน้ รวมไปถึงภำระในกำรพฒันำทีมงำนใหม้ีควำมพรอ้มที่จะด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวดว้ย ซึ่ง
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อำจส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทได ้โดยบริษัทอำจมีภำระหนี ้สินเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึน้จำกกำรลงทุน
ดงักล่ำว รวมไปถึงภำระดอกเบีย้จ่ำยบนหนีสิ้นเงินกูย้ืมนัน้ดว้ย 

 

4) สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมก ำหนดเวลำตำมสญัญำและขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในสญัญำจำ้ง 

บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรเก็บขนและก ำจดัขยะมลูฝอยไดท้ันตำมเวลำที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำจำ้งระหว่ำง 
เทศบำลนครล ำปำง กับ บริษัท โดยกำรว่ำจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วง ซึ่ง CEC มีควำมพรอ้มทัง้ในดำ้น
บคุลำกรท่ีมีประสบกำรณแ์ละสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
 
เมื่อบริษัทไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นผูด้  ำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยของเทศบำลนครล ำปำงแลว้ บริษัท
จึงได้ด  ำเนินกำรเปิดประมูลเป็นกำรทั่ วไป เพื่อหำผู้รับจ้ำงช่วงมำให้บริกำรงำนข้ำงต้น ซึ่งเมื่อครบ
ก ำหนดเวลำ มีเพียง CEC ที่ยื่นซองเขำ้รว่มประมลูเพียงรำยเดียว ทัง้นี ้CEC ผ่ำนเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก ำหนด 
คือ มีรถเพื่อใชเ้ก็บขนขยะมลูฝอย พรอ้มพนกังำนขบัรถและพนกังำนจดัเก็บขยะ 
 
ดงันัน้ หำกบรษิัทไม่ท ำกำรว่ำจำ้ง CEC และท ำกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดประมลูออกไปอำจไม่ไดผู้ร้บัจำ้ง
ช่วง หรือ ไดผู้ร้บัจำ้งช่วงไม่ทันต่อกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่เทศบำลนครล ำปำง ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทอำจตอ้ง
ช ำระค่ำปรบัใหแ้ก่เทศบำลนครล ำปำงตำมที่ระบุไวใ้นสญัญำหรืออำจถกูบอกเลิกสญัญำได ้รวมไปถึงจะมี
ประวตัิในกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ดีกบัหน่วยงำนของภำครฐั ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเขำ้ประมลูงำนอื่นๆ ของบรษิัทใน
อนำคตอีกดว้ย 

 
5) ประหยดัทรพัยำกรที่จะใชใ้นกำรพฒันำบคุลำกรดำ้นกำรจดักำรขยะมลูฝอย 

ในกำรเข้ำท ำรำยกำรว่ำจ้ำง CEC ให้เป็นผู้รับจ้ำงช่วงโครงกำรในครัง้นี ้ท ำให้บริษัทสำมำรถประหยัด
ทรพัยำกรทัง้ในดำ้นทุนทรพัยแ์ละเวลำที่จะใชใ้นกำรพฒันำทีมงำนใหม้ีศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจจดักำร
ขยะมลูฝอยลงได ้หำกบรษิัทไม่เขำ้ท ำรำยกำรจดัจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วง และพิจำรณำเริ่มด ำเนินกำร
โครงกำรดว้ยตนเอง บรษิัทจะมีภำระในกำรพฒันำทีมงำนใหม้ีควำมพรอ้มที่จะด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวดว้ย ซึ่ง
อำจส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทได ้โดยบริษัทอำจมีภำระหนี ้สินเงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ รวมไปถึงภำระ
ดอกเบีย้จ่ำยบนหนีสิ้นเงินกูย้ืมนัน้ดว้ย 

 
4.2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 

 
1) บรษิัทอำจไดร้บัอตัรำผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ในกำรด ำเนินโครงกำรหำกไม่เขำ้ท ำรำยกำร 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำใหบ้ริษัทไดร้บัอตัรำผลตอบแทนที่จ ำกดั จำกส่วนต่ำงของรำยไดค้่ำจำ้งที่
ไดร้บัจำกเทศบำลนครล ำปำงที่เป็นเจำ้ของโครงกำร กับ ตน้ทุนค่ำจำ้งที่บริษัทช ำระใหแ้ก่ CEC ในฐำนะผู้
รบัจำ้งช่วง ดงันัน้ บริษัทจะไม่มีโอกำสไดอ้ตัรำผลตอบแทนที่เพิ่มสงูขึน้หำกสำมำรถลดตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนินงำนลงไดต้  ่ำกว่ำที่ประมำณกำรไวใ้นอนำคต ทัง้นี ้หำกบรษิัทด ำเนินกำรโครงกำรดว้ยตนเอง อำจ
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มีโอกำสไดร้บัอัตรำผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้จำกส่วนต่ำงของรำยไดค้่ำจำ้งที่ไดร้บัจำกเทศบำลนครล ำปำงที่
เป็นเจ้ำของโครงกำร กับ ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรที่เกิดขึน้จริงหำกสำมำรถควบคุมต้นทุน
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรไดด้ีกว่ำตน้ทนุค่ำจำ้งที่บรษิัทช ำระใหแ้ก่ CEC ในฐำนะผูร้บัจำ้งช่วง 
 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร
โครงกำรอำจสูงขึน้กว่ำตน้ทุนค่ำจำ้งที่บริษัทช ำระใหแ้ก่ CEC ในฐำนะผูร้บัจำ้งช่วง และอำจท ำให้บริษัท
ไดร้บัอัตรำผลตอบแทนที่ต  ่ำกว่ำที่ไดร้บัอยู่ในปัจจุบนั นอกจำกนี ้ ยังมีตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ทั้งในดำ้นภำระกำร
ลงทุนในสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นที่ตอ้งใชใ้นกำรด ำเนินงำนเอง และตน้ทุนที่จะตอ้งใชใ้นกำรพัฒนำบุคลำกรอีก
ดว้ย 
 

2) ไม่มีโอกำสในกำรพฒันำทีมงำนในธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยชมุชน 

กำรว่ำจำ้งให ้CEC เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรนัน้ จะท ำใหบ้รษิัทขำดโอกำสในกำรพฒันำ
บุคลำกรและทีมงำนของตนเองขึน้มำเอง โดยบุคลำกรของบริษัทจะไม่มีส่วนในกำรปฏิบัติงำนจริงใน
โครงกำร เนื่องจำก CEC ในฐำนะผูร้บัจำ้งช่วง จะใชบุ้คลำกรของตนเองในกำรปฏิบตัิงำนในขัน้ตอนต่ำงๆ 
ท ำใหบ้ริษัทสญูเสียโอกำสในกำรใหบุ้คลำกรเรียนรูจ้ำกกำรปฏิบตัิงำนจริง โดยหำกบริษัทไม่เขำ้ท ำรำยกำร
ดังกล่ำว บริษัทอำจพิจำรณำด ำเนินกำรดว้ยตนเอง โดยกำรสรำ้งทีมงำนในธุรกิจนีข้ึน้มำเอง ซึ่งจะท ำให้
ทีมงำนและบุคลำกรของบรษิัทไดเ้ริ่มเรียนรูจ้ำกกำรด ำเนินกำรจรงิในธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยชมุชน ส่งผล
ใหส้ำมำรถด ำเนินงำนในธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยชุมชนไดเ้องในอนำคต ทัง้นี ้ในกำรพฒันำทีมงำนขึน้มำ
เองนั้น อำจจ ำเป็นตอ้งใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร และอำจท ำให้เริ่มด ำ เนินงำนโครงกำรไดล่้ำช้ำ หรือ
ด ำเนินงำนอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพในช่วงตน้ ซึ่งอำจท ำใหบ้รษิัทมีภำระค่ำปรบัจำกเทศบำลนครล ำปำงหรือ
อำจถกูบอกเลิกสญัญำได ้รวมไปถึงจ ำเป็นตอ้งใชท้รพัยำกรในดำ้นต่ำงๆ ของบรษิัท เพื่อสรำ้งบคุลำกรและ
ทีมงำนท่ีมีศกัยภำพอีกดว้ย 
 
อย่ำงไรก็ตำม หำกที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มีมติใหบ้ริษัทเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้สำมญัของ 
CEC แลว้ จะท ำให ้CEC มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และท ำใหบ้ริษัทมีทีมงำนในธุรกิจจดักำรขยะ
มลูฝอยชมุชนเป็นของตนเองผ่ำนทำงบรษิัทย่อย 

 
3) มีควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูร้บัจำ้งช่วง 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำใหบ้ริษัทมีควำมเส่ียงในกำรพึ่งพิง CEC ที่เป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนิน
โครงกำร โดยหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่จ  ำเป็นตอ้งยกเลิกกำรว่ำจ้ำง CEC ในอนำคต บริษัทจะไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรดว้ยตนเองได ้เนื่องจำกไม่มีควำมพรอ้มทั้งดำ้นบุคลำกรและสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจนี ้ดังนั้น หำกบริษัทไม่เขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีแ้ลว้พิจำรณำที่จะสรำ้งทีมงำนในธุรกิจดังกล่ำวดว้ย
ตนเองเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร จะท ำให้บริษัทสำมำรถลดกำรพึ่งพิงผู้รับเหมำช่วงลงได ้โดย
สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆ ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งนี ้บริษัทอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรไม่สำมำรถสรำ้งทีมงำนที่มี
คุณภำพขึน้มำไดท้นัเวลำต่อกำรเริ่มด ำเนินโครงกำร หรือด ำเนินงำนอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพในช่วงตน้  ซึ่ง
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อำจท ำใหบ้รษิัทมีภำระค่ำปรับจำกเทศบำลนครล ำปำงหรืออำจถกูบอกเลิกสญัญำได ้รวมไปถึงจ ำเป็นตอ้ง
ใชท้รพัยำกรในดำ้นต่ำงๆ ของบรษิัท เพื่อสรำ้งบคุลำกรและทีมงำนท่ีมีศกัยภำพอีกดว้ย 
 
อย่ำงไรก็ตำม หำกที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มีมติใหบ้ริษัทเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้สำมญัของ 
CEC แลว้ จะท ำให ้CEC มีสถำนะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ซึ่งจะท ำใหส้ำมำรถขจดัควำมเส่ียงดงักล่ำวลง
ได ้

  
4.3. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าท ารายการกับ

บุคคลภายนอก 
 
4.3.1. ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 

- ไม่มี เนื่องจำกเป็นกำรท ำรำยกำรเฉพำะกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัเท่ำนัน้ - 
 

4.3.2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1) มีควำมเส่ียงที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 

เนื่องจำก CEC ซึ่งประกอบธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยเช่นเดียวกนักบับรษิัท และมีบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
บรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ของ CEC อกีดว้ย ท ำใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีเ้ป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
ซึ่งอำจมคีวำมเส่ียงที่จะเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ (Conflict of Interests) ได ้อย่ำงไรก็ตำม ในกำร
เขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบขอ้ดีกบัขอ้ดอ้ยแลว้ ยงักอ่ใหเ้กดิประโยชนก์บับรษิัทอยู่ รวมไปถึงยงั
สรำ้งผลตอบแทนในระดบัที่นำ่พอใจใหแ้ก่บรษิัทไดต้ลอดชว่งระยะเวลำของโครงกำร 

 
4.4. ผลกระทบจากการทีท่ีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันและไม่ให้สัตยาบัน 

 
กรณีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน 
หำกที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนุมตัิใหส้ตัยำบนัในกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันในครัง้นี ้

หมำยควำมว่ำ ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบักำรท่ีบรษิัทเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินโครงกำรเก็บขน
ขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง 

 
กรณีทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบัน 
หำกที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 มีมติไม่อนมุตัิใหส้ตัยำบนัในกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัในครัง้

นี ้หมำยควำมว่ำ ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยกับกำรที่บริษัทเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินโครงกำร
เก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง  
 

โดยบรษิัทจะตอ้งยกเลิกรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวในทนัที ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำรขำ้งต้นได ้
ซึ่งบริษัทอำจมีภำระค่ำปรับจำกผู้ว่ำจ้ำงของโครงกำร หรืออำจถูกบอกเลิกสัญญำได้ รวมไปถึงจะมีประวัติในกำร
ด ำเนินงำนที่ไม่ดีกบัหน่วยงำนของภำครฐั ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเขำ้ประมลูงำนอื่นๆ ของบริษัทในอนำคตอีกดว้ย นอกจำกนี ้
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หำกบรษิัทยกเลิกรำยกำรดงักล่ำว อำจส่งผลใหเ้กิดปัญหำดำ้นขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีที่บรษิัทรบัผิดชอบอยู่ได ้ซึ่งจะส่งผลต่อ
สขุอนำมยัของประชำชนในพืน้ท่ีดงักล่ำวไดอ้ีกดว้ย ทัง้นี ้ในกรณีที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิใหส้ตัยำบนั บรษิัทอำจตอ้งน ำ
โครงกำรดงักล่ำวกลบัมำด ำเนินกำรโครงกำรดว้ยตนเอง 
 

ในกำรท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิหรือไม่อนมุตัิใหส้ตัยำบนัในครัง้นี ้กรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรที่เก่ียวขอ้งกบักำร
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ยังต้องมีควำมรับผิดในกำรเข้ำท ำรำยกำรครั้งนี ้ ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้ 
 หมวดที่ 3/1 กำรบรหิำรกิจกำรของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ส่วนท่ี 2 หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและ 

ผูบ้รหิำร มำตรำ 89/7 – 89/24 
 หมวดที่ 12 โทษทำงอำญำ มำตรำ 281/1 – 281/10 
 หมวดที่ 12/1 มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง มำตรำ 317/1 – 317/14 
 
4.5. ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขรายการ 

 
เนื่องจำกลกัษณะงำนดงักล่ำวขำ้งตน้นัน้ มีผูใ้หบ้รกิำรนอ้ยรำย และมีลกัษณะเป็นกำรใหบ้รกิำรเฉพำะกิจ อีกทัง้

กำรใหบ้ริกำรในแต่ละพืน้ท่ียงัมีควำมแตกต่ำงกนัค่อนขำ้งมำก โดยมีปัจจยัทัง้ในดำ้นควำมหนำแน่นของจ ำนวนประชำกร
และขนำดของพืน้ที่ที่แตกต่ำงกัน รวมไปถึงขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อรำคำในกำร
ใหบ้รกิำรในธุรกิจดงักล่ำวแตกต่ำงกนัไป ดงันั้น จึงไม่สำมำรถหำรำคำกลำงของงำนประเภทนีไ้ด ้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำเปรียบเทียบอตัรำก ำไรท่ีบรษิัทไดร้บัจำกส่วนต่ำงระหว่ำงรำยไดท้ี่ไดร้บัจำกเทศบำล

นครล ำปำงซึ่งเป็นเจำ้ของโครงกำร กบั ตน้ทนุท่ีบรษิัทช ำระใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรซึ่งไดแ้ก ่CEC แลว้ 
พบว่ำอตัรำก ำไรที่บริษัทไดร้บัจำกโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชนของเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจดัขยะมลู
ฝอยชุมชนของเทศบำลนครล ำปำง เท่ำกับ รอ้ยละ 8.82 และ รอ้ยละ 12.00 ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นอตัรำก ำไรที่น่ำพอใจ โดย
เมื่อเทียบกบัอตัรำก ำไรในธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้งที่บรษิัทด ำเนินกำรเป็นธุรกิจหลกัแลว้พบว่ำ ในช่วงปี 2562 ถึง ปี 2563 มี
อตัรำก ำไรเฉล่ียอยู่ที่ รอ้ยละ 7.12  ซึ่งต ่ำกว่ำอตัรำก ำไรที่บริษัทไดร้บัจำกโครงกำรเก็บขนและโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอย
ชมุชนของเทศบำลนครล ำปำง นอกจำกนี ้หำกเปรียบเทียบกบักำรท่ีบรษิัทจะด ำเนินโครงกำรดว้ยตนเองโดยอำ้งอิงจำกใบ
สรุปปริมำณงำน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็นกำรประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนที่จะเกิดขึน้จำกกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรดว้ยตนเอง เช่น ค่ำแรงงำน เงินเดือนของบุคลำกร ค่ำวัสดุอุปกรณต์่ำงๆ ค่ำขนส่ง ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ตำมปริมำณงำนในหวัขอ้ต่ำงๆ ที่เจำ้ของโครงกำรก ำหนดไว ้ประกอบกำรประมลูงำน
โครงกำรขำ้งตน้ทั้ง 2 โครงกำรแลว้ พบว่ำมีอัตรำก ำไรตลอดระยะเวลำโครงกำรอยู่ที่ รอ้ยละ 4.91  และ รอ้ยละ 4.72 
ส ำหรบัโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำลนครล ำปำง และ โครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบำล
นครล ำปำง ตำมล ำดับ ดังนั้น กำรว่ำจ้ำงให้ CEC เป็นผู้รับจ้ำงช่วงในกำรด ำเนินโครงกำรนั้น  จะท ำให้บริษัทไดร้ับ
ผลตอบแทนที่สงูกว่ำกำรด ำเนินกำรดว้ยตนเองอีกดว้ย 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยงัสำมำรถด ำรงอตัรำผลตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ไดต้ลอดระยะเวลำของโครงกำร เนื่องจำก

สำมำรถผลกัภำระและควำมเส่ียงในดำ้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรไปใหแ้ก่ผูร้บัจำ้งช่วงได้อีกดว้ย เนื่องจำกบรษิัทไดจ้ดัท ำ
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สัญญำจ้ำงเหมำช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสัญญำแบบ Back to Back ที่มีรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำงๆ ใน
สญัญำจำ้งเหมำช่วงเหมือนกนักบัในสญัญำจำ้งที่บรษิัทไดร้บัมำจำกเจำ้ของโครงกำร 

 
จำกเหตุผลดังที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีม้ีรำคำและ

เงื่อนไขที่เป็นธรรมซึ่งท ำใหบ้รษิัทไดป้ระโยชนจ์ำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว 
 

4.6. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิ 
 
ในกำรท ำรำยกำรเพื่อเขำ้ท ำสญัญำว่ำจำ้ง CEC ในโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชน และ โครงกำรก ำจดัขยะ

มูลฝอยชุมชนใหก้ับเทศบำลนครล ำปำง นอกจำกจะช่วยใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรไดท้นัตำมก ำหนดเวลำที่
เจำ้ของโครงกำรก ำหนดไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ อนัเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกกำรโดนเรียกค่ำปรบัจำกเจำ้ของโครงกำร
หรือกำรถูกบอกเลิกสญัญำแลว้ ยงัสำมำรถผลกัภำระและควำมเส่ียงต่ำงๆ ออกไปใหแ้ก่ CEC ไดอ้ีกดว้ย เนื่องจำกบรษิัท
ไดจ้ดัท ำสญัญำจำ้งเหมำช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสญัญำแบบ Back to Back ที่มีรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำงๆ 
ในสัญญำจ้ำงเหมำช่วงเหมือนกันกับในสัญญำจ้ำงที่บริษัทไดร้ับมำจำกเจ้ำของโครงกำรนอกจำกนี ้กำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวยงัเป็นผลดีต่อกระแสเงินสดของบริษัทจำกกำรท่ีบรษิัทไม่จ ำเป็นตอ้งมีภำระในกำรลงทุนในสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นตอ้ง
ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและยงัประหยดัทรพัยำกรท่ีจะตอ้งใชใ้นกำรพฒันำบคุลำกรและทีมงำนท่ีจะตอ้งใชใ้นธรุกิจจดักำรขยะ
มลูฝอยชุมชนไดอ้ีกดว้ย ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่บริษัทไดร้บัจำกกำรด ำเนินโครงกำรในครัง้นีย้งัอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ โดยมี
อัตรำก ำไรอยู่ที่ รอ้ยละ 8.82 และ รอ้ยละ 12.00 ส ำหรบัโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยชุมชน และ โครงกำรก ำจดัขยะมลู
ฝอยชุมชน ตำมล ำดบั ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอตัรำก ำไรดงักล่ำวกบัอตัรำก ำไรท่ีบรษิัทไดร้บัในกำรเขำ้ประมลูงำนก่อสรำ้ง ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทแลว้ พบว่ำ โครงกำรที่บริษัทเขำ้ประมลูงำนและไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง ในช่วงปี 
2562 ถึง ปี 2563 มีอตัรำก ำไรเฉล่ียอยู่ที่ รอ้ยละ 7.12  ซึ่งต ่ำกว่ำอตัรำก ำไรที่บริษัทไดร้บัจำกโครงกำร นอกจำกนี ้บริษัท
ยงัสำมำรถควบคมุใหม้ีผลตอบแทนในระดบัดงักล่ำวไดต้ลอดช่วงอำยสุญัญำของโครงกำรจำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรนีอ้ีกดว้ย 
และเมื่อพิจำรณำถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงต่ำงๆ จำกกำรเขำ้ท ำรำยกำรเมื่อเปรียบเทียบกับกำรไม่เขำ้ท ำรำยกำร
แลว้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีน้่ำจะท ำใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนม์ำกกว่ำกำรไม่เขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมี
ควำมเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้สัตยาบันในการเข้าท ารายการว่าจ้าง CEC ในคร้ังนี ้

 
กำรพิจำรณำลงคะแนนเสียงอนุมัติในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำขอ้มูลและควำม

คิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดน้ ำเสนอ ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดเ้ปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่
เก่ียวขอ้ง และใหค้วำมเห็นบนพืน้ฐำนของขอ้มูลที่ไดร้บัจำกบริษัท รวมทัง้จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ที่ของ
บริษัท ซึ่งตัง้อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำ ขอ้มูลและสมมติฐำนที่ไดร้บัเป็นขอ้มลูที่มีควำมเชื่อถือได ้ครบถว้นและถูกตอ้งตำม
ควำมเป็นจริง อย่ำงไรก็ตำม กำรตดัสินใจอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูถื้อหุน้
เป็นส ำคญั 
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5. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าซือ้หุ้นสามัญของ CEC 
 

5.1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ 
 
กำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ CEC จ ำนวน 7,000 หุน้ หรือ สดัส่วนรอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC ใน

ครัง้นีจ้ะท ำให ้CEC มีสถำนะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท นอกจำกจะเป็นกำรชว่ยลดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict 
of Interests) ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคตจำกกำรที่บรษิัทไดเ้ริ่มกลบัมำด ำเนินธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยแลว้ ยงัสำมำรถเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกจิจดักำรขยะของบรษิทัไดอ้ีกดว้ย เนื่องจำก CEC มีควำมพรอ้มทัง้ในดำ้นของบคุลำกรท่ีมคีวำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจดงักล่ำวมำกกว่ำ 15 ปี และ ดำ้นสินทรพัยท์ี่จ  ำเป็นที่ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจดว้ย ซึ่งท ำใหบ้ริษัทสำมำรถ
ขยำยธุรกิจจดักำรขยะไดอ้ย่ำงเต็มที่ไดใ้นทนัทีภำยหลงักำรเขำ้ท ำรำยกำร อีกทัง้ ธุรกิจดงักล่ำวจะสำมำรถสรำ้งรำยไดท้ี่
แน่นอนและสม ่ำเสมอ (Recurring Income) ใหก้ับบริษัทได ้นอกจำกนี ้เนื่องจำกจ ำนวนบริษัทที่ท  ำธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรจดักำรขยะยงัมีจ ำนวนนอ้ยรำยและตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นไปตำมที่ผูว้่ำจำ้งก ำหนดทัง้ในดำ้นประสบกำรณใ์นธุรกิจและ
ควำมพรอ้มในดำ้นสินทรพัยท์ี่จะใชใ้นกำรด ำเนินงำน จึงท ำใหม้ีกำรแข่งขนัที่นอ้ยกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจรบัเหมำ
ก่อสรำ้งที่มีผูเ้ล่นจ ำนวนมำกและมีกำรแข่งขนัดำ้นรำคำที่สงู  

 
5.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการต่อบริษัท 

 
5.2.1. ข้อดีของการเข้าท ารายการ 

 
1) ช่วยลดควำมเส่ียงจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interests)  

จำกกำรที่บริษัทจะเริ่มกลับมำด ำเนินธุรกิจจัดกำรขยะมูลฝอยอีกครัง้ ท ำให้อำจเกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ขึน้กับ CEC ไดเ้นื่องจำกด ำเนินธุรกิจเดียวกัน และ CEC มีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมกำรของบริษัทจ ำนวนหลำยรำย ซึ่งมีควำมเส่ียงที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนข์ึน้ได ้
ดังนั้น กำรที่บริษัทเขำ้ซือ้หุน้ของ CEC ในครัง้นี ้จะท ำให ้CEC มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมี
สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 70 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC ซึ่งจะสำมำรถลดควำมเส่ียงดงักล่ำวลงได ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทไม่เข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะท ำให้ไม่สำมำรถลดควำมเส่ียงต่อกำรเกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนล์งได ้
 

2) เป็นกำรลงทนุในกิจกำรท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี  
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำให ้CEC มีสถำนะเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนของ CEC 
จะถูกน ำมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมของบริษัท ซึ่งจะสำมำรถเพิ่มผลก ำไรสุทธิให้กับงบกำรเงินรวมของ
บรษิัทได ้โดยจำกงบกำรเงินภำยในของ CEC ในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2563 CEC มีผลก ำไรสทุธิที่ 27.53 
ลำ้นบำท นอกจำกนี ้CEC ยงัมีศกัยภำพในกำรที่จะขยำยธุรกิจโดยกำรเขำ้ประมลูในโครงกำรจดักำรขยะ
มลูฝอยอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลกำรด ำเนินงำนไดอ้ีกดว้ย กำรไม่เขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีจ้ะท ำใหบ้รษิัทเสียโอกำสใน
กำรเขำ้ลงทนุในกิจกำรท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี ซึ่งสำมำรถช่วยเพิ่มผลก ำไรสทุธิใหก้บับรษิัทได ้
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3) ช่วยเพิ่มควำมพรอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยไดท้นัที 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้จะท ำใหบ้รษิัทสำมำรถใชค้วำมศกัยภำพของ CEC ในดำ้นบคุลำกรที่มี
ประสบกำรณใ์นธุรกจิที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรขยะมลูฝอยมำกวำ่ 15 ปี ไดใ้นทนัที ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถ
ประหยดัทรพัยำกรที่จะใชใ้นกำรพฒันำควำมสำมำรถของบคุลำกรในดำ้นดงักลำ่วขึน้มำเองได ้ 
 
โดยหำกบรษิัทไม่เขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้ของ CEC ในครัง้นี ้จะท ำใหบ้รษิัทตอ้งใชท้รพัยำกรของบรษิทัทัง้ใน
ดำ้นเวลำและเงินทนุในกำรสรำ้งทีมงำนและพฒันำบคุลำกรของบรษิัทขึน้มำใหมเ่อง รวมไปถึงตอ้งท ำกำร
บรหิำรจดักำรบคุลำกรในธุรกจิดงักล่ำวดว้ยตนเอง ซึง่กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีจ้ะสำมำรถลดระยะเวลำ
และทรพัยำกรของบรษิัทท่ีจะตอ้งสญูเสียไปเพื่อกำรสรำ้งทมีงำนและพฒันำบคุลำกร และกำรบรหิำรจดักำร
บคุลำกรใหส้ำมำรถปฏิบตัิงำนในธุรกิจดงักล่ำวใหเ้ป็นไปอย่ำงเรยีบรอ้ย 
 

5.2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
 
1) กระแสเงินสดของบรษิัทลดลง 

ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้ของ CEC ที่สัดส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC ในครัง้นี ้
บรษิัทจะช ำระค่ำหุน้เป็นเงิน จ ำนวน 23.10 ลำ้นบำท โดยจะท ำกำรช ำระเป็นงวดตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ
ซือ้ขำยหุน้ ดังนั้น กำรช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวจะท ำใหก้ระแสเงินสดของบริษัทลดลงตำมค่ำหุน้ที่ช  ำระใหแ้ก่
ผูข้ำย อย่ำงไรก็ตำม กำรช ำระค่ำหุน้เป็นงวดๆ ดงัที่ไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ จะช่วยลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบรษิัทลงได ้
  

2) ควำมเส่ียงจำกกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมของ CEC ในงบกำรเงินรวมของบรษิัท  

ในกรณีที่บริษัทมีกำรบันทึกค่ำควำมนิยมจำกกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมัญของ CEC ในงบกำรเงินรวมของบริษัท 
และต่อมำหำกมีเหตกุำรณท์ี่กระทบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ CEC อย่ำงมีนยัส ำคญั จนส่งผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินงำนของ CEC อำจมีควำมเส่ียงที่บริษัทจะตอ้งบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมของ CEC ได้
ในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบกำรเงินรวมของบรษิัท ทัง้ในงบดลุและงบก ำไรขำดทนุรวมของบรษิัท 

 

3) เพิ่มภำระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ำยใหก้บับรษิัท (ในกรณีที่มีกำรกูย้ืมเงินมำช ำระค่ำหุน้ CEC) 

อำ้งอิงตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ของ CEC ในครัง้นี ้ในกรณีที่ผูข้ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลกัฐำนจนท ำใหเ้ป็น
ที่พึงพอใจต่อบริษัทไดว้่ำ CEC ไดพ้น้จำกภำระและหนำ้ที่รบัผิดชอบท่ีผูกพนั CEC เอำไวไ้ด ้เช่น เอกสำรท่ี
ระบุกำรพ้นจำกควำมรับผิดชอบ และ/หรือ ภำระผูกพัน จำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่ออกโดยเจำ้ของ
โครงกำรที่ CEC ด ำเนินกำรอยู่หรือด ำเนินกำรเสร็จสิน้ไปแลว้ จะท ำใหบ้ริษัทตอ้งช ำระค่ำหุน้ที่คงเหลือตำม
งวดต่ำงๆ ท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัที่บริษัทตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ท ำใหบ้ริษัท
อำจตอ้งท ำกำรกูย้ืมเงินเพี่อมำช ำระค่ำหุ้นงวดที่เหลือดงักล่ำว เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อกระแสเงินสดของบรษิัท 
ซึ่งกำรกูย้ืมเงินดงักล่ำวจะเป็นกำรเพิ่มภำระหนีสิ้นและดอกเบีย้จ่ำยใหก้ับบรษิัท อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทจะท ำ
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กำรพิจำรณำถึงสภำพคล่องของบริษัท ณ ขณะนัน้ เพื่อประกอบกำรกำรตดัสินใจกูย้ืมเงินเพื่อช ำระค่ำหุน้
งวดที่เหลือ  

ทัง้นี ้หำกผูข้ำยยงัไม่สำมำรถแสดงเอกสำรหลกัฐำนใหบ้รษิัทพึงพอใจไดว้่ำ CEC ไดพ้น้จำกภำระและหนำ้ที่
รบัผิดชอบท่ีผกูพนั CEC เอำไวไ้ด ้บรษิัทจะท ำกำรช ำระเงินค่ำซือ้หุน้สำมญัของ CEC ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูซ้ือ้
เป็นงวดๆ อีก 3 งวด งวดละ 4.62 ลำ้นบำท ในวนัที่ 30 ธันวำคม ของทุกปี ตัง้แต่ปี 2564-2566 ซึ่งจะช่วย
ลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบรษิัทลงไดม้ำก  

 
5.3. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าท ารายการกับ

บุคคลภายนอก 
 
5.3.1. ข้อดีของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 

1) ไดม้ำซึ่งหุน้ของ CEC ในรำคำที่ต  ่ำกว่ำรำคำที่เหมำะสม  
เมื่อเปรียบเทียบรำคำซือ้ขำยหุน้ของ CEC กบัรำคำที่เหมำะสมที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินประเมินไดแ้ลว้ พบว่ำ 
รำคำซือ้ขำยหุน้ของ CEC นั้น มีรำคำที่ต  ่ำกว่ำรำคำที่เหมำะสมของ CEC จ ำนวน 1.32 – 3.07 ลำ้นบำท 
หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 5.73 – รอ้ยละ 13.30 ของรำคำซือ้ขำยหุน้ 
 

2) เจรจำต่อรองใหไ้ดเ้งื่อนไขในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีดี 
บริษัทสำมำรถเจรจำต่อรองใหส้ำมำรถแบ่งช ำระค่ำหุน้ของ CEC เป็นจ ำนวนงวด ไดถ้ึง 4 งวด จนถึงสิน้ปี 
2566 ซึ่งเป็นกำรช่วยบรรเทำภำระและผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทลงได ้นอกจำกนี ้บริษัทยัง
สำมำรถเจรจำเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บริษัทได ้เช่น ไม่จ ำเป็นตอ้งวำงเงินมดัจ ำในกำรซือ้ขำยหุน้
ของ CEC และช ำระค่ำหุน้งวดแรกภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีซือ้ขำยหุน้ CEC เสรจ็สมบรูณ ์เป็นตน้  

 
3) ติดตำมหำผูร้บัผิดชอบไดใ้นกรณีที่มีปัญหำในภำยหลงั 

ในกรณีที่มีเหตุกำรณท์ี่ส่งผลให ้CEC ตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ในอนำคต ที่อำจเกิดขึน้จำก
ภำระผูกพันที่มีต่อ CEC บริษัทสำมำรถที่จะติดตำมหำผู้รับผิดชอบชดใชมู้ลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดจำก
ควำมรบัผิดชอบเหล่ำนัน้ของ CEC ได ้เนื่องจำกผูข้ำยทัง้หมดเป็นกรรมกำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
 

5.3.2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันเทยีบกับการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก 
1) มีควำมเส่ียงที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ด ้

เนื่องจำกกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ CEC ในครัง้นี ้มีบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ของ CEC ท ำ
ให้กำรเข้ำท ำรำยกำรในครั้งนี ้อำจมีควำมเส่ียงที่จะเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of 
Interests) ได ้อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้มีรำคำและเงื่อนไขในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของ CEC 
ที่เหมำะสมและเป็นธรรม และ เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อดอ้ยในกำรเข้ำท ำรำยกำรแลว้ยังก่อใหเ้กิด
ประโยชนก์บับรษิัทอีกดว้ย 

 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน)    
 

ความเห็นทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระส าหรบัการเขา้ท ารายการ  หนา้ที ่74 

5.4. ความเป็นธรรมของราคาและเงือ่นไขรายการ 
5.4.1. ความเหมาะสมของราคา 

 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ศึกษำข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็น โดยมีสมมติฐำนในกำรให้

ควำมเห็นคือ 
1) ขอ้มลูต่ำงๆ ดงัที่ไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้นัน้ เป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ 
2) เป็นกำรพิจำรณำจำกสถำนกำรณปั์จจบุนั และไม่มีเหตุกำรณใ์ดที่จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผล

กำรด ำเนินธุรกิจของ CEC  
3) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่ไดท้  ำกำรตรวจสอบทำงกฎหมำย ภำษีอำกร และกฎเกณฑ์อื่นใด ดังนั้ น จึงไม่

สำมำรถใหค้วำมเห็นในเรื่องดงักล่ำวได ้
4) ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไม่สำมำรถรับรอง หรือรับประกันไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือรับผิดชอบ

เก่ียวกบัควำมถกูตอ้งของขอ้มลูและค ำรบัรองต่ำงๆ ของ CEC 
 

เพื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของมลูค่ำของ CEC ในครัง้นี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดป้ระเมินมูลค่ำของ CEC 
โดยวิธีต่ำงๆ ดงันี ้

 
(1) วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) 
(2) วิธีปรบัมลูค่ำตำมบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 
(3) วิธีเปรียบเทียบกบักิจกำรในอตุสำหกรรมเดียวกนั (Market Comparables Approach) 
(4) วิธีมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 
ทั้งนี ้เนื่องจำกหลักทรพัยข์อง CEC ไม่ไดม้ีกำรจดทะเบียนซือ้ขำยอยู่ในตลำดหลักทรัพย ์จึงท ำใหไ้ม่สำมำถ

ประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีมลูค่ำหุน้ตำมรำคำตลำดถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (Weighted Average Market Price Approach) ได ้
 
(1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

 
กำรประเมินมลูค่ำหุน้ตำมวธีินี ้แสดงใหเ้ห็นถึงมลูค่ำของ CEC  ซึ่งถกูบนัทึกไวใ้นงบกำรเงินของ CEC ณ ขณะใด

ขณะหนึ่ง โดยในที่นี ้ เป็นกำรประเมินจำกมูลค่ำตำมบัญชีของ CEC ที่ถูกบันทึกไว้ในงบกำรเงิน สิน้สุด ณ วันที่  30 
กนัยำยน 2563 ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

 
 จ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 0.70 
ก ำไรสะสม:  

- ส ำรองตำมกฏหมำย 0.10 
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 42.11 

มูลค่าตามบัญชีของ CEC  ณ วันที ่30 กนัยายน 2563 42.91 
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 จ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด (หุน้) 10,000 
มูลค่าตามบัญชีตอ่หุน้ (บาท/หุ้น) 4,290.66 

 
จำกกำรประเมินมูลค่ำสินทรพัยด์ว้ยวิธีมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ของ CEC  เท่ำกับ 42.91 

ลำ้นบำท หรือ 4,290.66 บำทต่อหุน้ ดังนั้น สัดส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC จะมีมูลค่ำเท่ำกับ 
30.03 ลำ้นบำท 

 
(2) วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

 
กำรประเมินมลูค่ำของ CEC  ดว้ยวิธีปรบัมลูค่ำตำมบญัชี (Adjusted Book Value) โดยกำรปรบัปรุงมลูค่ำของ

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นต่ำงๆ ของ CEC เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้ริงและเป็นปัจจบุนั โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอำ้งอิงมลูค่ำ
รำคำประเมินของสินทรพัยห์ลักของ CEC จำกรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรพัยสิ์นของ บริษัท แอดวำนซ ์แอพไพรซัล 
จ ำกดั (“AA”) ฉบบัลงวนัท่ี 9 ตลุำคม 2563 (“รำยงำนประเมิน”) ซึ่ง AA เป็นบรษิัทประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นในตลำดทนุและ
ผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นหลกัของ CEC โดย AA ไดท้ ำกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นโดยมีวัตถุประสงคส์ำธำรณะ ดังมีรำยละเอียดของทรัพยสิ์นหลักอำ้งอิงจำกรำยงำนประเมิน
ดงัต่อไปนี ้

▪ ที่ดินเปล่ำ 

ที่ดินที่ประเมินมลูค่ำในครัง้นี ้เป็นท่ีดินเปล่ำ ซึ่งถกูบนัทึกอยู่ในงบกำรเงินของ CEC โดยที่ดินดงักล่ำวตัง้อยู่
ที่ หนองเขียว ซอย 2 ถนนบำ้นตน้ผึง้-บำ้นป่ำข่อยใต ้(ชม.5138) ต ำบลเหมืองแกว้ อ ำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยประกอบดว้ยโฉนดที่ดินจ ำนวน 2 แปลง มีเนือ้ที่รวม 12-3-62 ไร ่หรือ เท่ำกบั 5,162 ตำรำงวำ 
ลกัษณะรูปแปลงของที่ดินโดยรวมเป็นรูปหลำยเหล่ียม โดย AA ไดป้ระเมินมลูค่ำที่ดินดว้ยวิธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด (Market Approach) ซึ่งมีรำยละเอียดของที่ดินสรุปไดด้งันี ้

ล าดับ โฉนดทีด่ิน
เลขที ่

เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ทีด่ินตามเอกสารสิทธิ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพันทีต่รวจสอบได้ 
ไร ่ งาน ตารางวา 

1 22277 5 3825 12 3 48 
บริษัท ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จ ำกดั  

ไม่มีภำระผกูพนั 
2 49400 86 7126 0 0 14 

  รวมเนือ้ทีด่ิน 12 3 62 (5,162.00 ตารางวา)   
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รูปโฉนดทีด่ิน 

 
แผนทีโ่ดยสังเขปแสดงทีต่ัง้ของทีด่ิน 

ที่มำ: รำยงำนกำรประเมินมลูค่ำสินทรพัย ์ของบริษัท แอดวำนซ ์แอพไพรซลั จ ำกดั จ ำกดั ที่ 3075/2563 
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AA ไดท้ ำกำรเปรียบเทียบกับขอ้มลูตลำดในบริเวณใกลเ้คียงเพื่อท ำกำรประเมินหำรำคำที่เหมำะสม โดยมี
รำยละเอียดของขอ้มลูเปรียบเทียบ ดงันี:้ 

 
ขอ้มลูตลำดของที่ดินเปล่ำที่ใชใ้นกำรเปรียบเทียบส ำหรบัขอ้มลูที่ดิน 

รายละเอียด 
ทรัพยส์ินที่
ประเมิน 

ข้อมูลตลาดของทีด่ินทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบ 
ข้อมูลที ่1 ข้อมูลที ่2 ข้อมูลที ่3 ข้อมูลที ่4 

ลกัษณะทรพัยสิ์น ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ ที่ดินว่ำงเปล่ำ 

ท ำเลที่ตัง้ 
ติดหนอง
เขียว ซอย 2 

ติดถนนบำ้นตน้
ผึง้-บำ้นป่ำข่อย

ใต ้

ติดซอยเลียบ
คลอง

ชลประทำน 

ติดหนองเขียว 
ซอย 1 

ติดซอยไมม่ีชื่อ 

ขนำดที่ดิน (รวม 2 
กลุ่ม) 

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

รูปรำ่งแปลงที่ดิน หลำยเหล่ียม หลำยเหล่ียม หลำยเหล่ียม   

ระดบัดิน เสมอถนน เสมอถนน 
ต ่ำกว่ำถนน 20 

ซ.ม. 
ต ่ำกว่ำถนน 20 

ซ.ม. 
ต ่ำกว่ำถนน 20 

ซ.ม. 
หนำ้กวำ้งที่ดิน 116 เมตร 20 เมตร 40 เมตร 90 เมตร 100 เมตร 

รำคำเสนอขำย - 
7,500 บำท/ตร.

วำ 
8,000 บำท/ตร.

วำ 
4,500 บำท/ตร.

วำ 
5,000 บำท/ตร.

วำ 

ขอ้ดี / ขอ้ดอ้ย - 

ที่ตัง้และ
สภำพแวดลอ้ม
ดีกวำ่ทรพัยสิ์นฯ 
รูปรำ่งใกลเ้คียง
ทรพัยสิ์นฯ 

ที่ตัง้และรูปรำ่ง
ดีกวำ่ทรพัยสิ์นฯ 
สภำพแวดลอ้ม
ใกลเ้คยีงกนั 

ที่ตัง้และ
สภำพแวดลอ้ม
ใกลเ้คยีง
ทรพัยสิ์นฯ 

รูปรำ่งดอ้ยกวำ่
ทรพัยสิ์น 

ที่ตัง้
สภำพแวดลอ้ม 
และรูปรำ่ง
ใกลเ้คยีง
ทรพัยสิ์นฯ 

วนัเดือนปี ของขอ้มลู - ตลุำคม 2563 ตลุำคม 2563 ตลุำคม 2563 ตลุำคม 2563 
 
คะแนนตำมวิธีถ่วงน ำ้หนกั (Weighted Quality Score: WQS) ของที่ดิน 

 น ้าหนัก ทรัพยส์ินฯ 
ทีด่นิทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 

ท ำเลที่ตัง้ 20% 5 7 5 5 5 
สภำพแวดลอ้ม 20% 5 7 5 4 5 
ขนำดเนือ้ที่ 10% 6 5 7 5 6 
รูปแปลงที่ดิน 10% 4 5 5 4 5 
ระดบัท่ีดิน 10% 5 5 4 4 4 
ไฟฟ้ำ น ำ้ประปำ และโทรศพัท ์ 10% 5 7 5 4 5 
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 น ้าหนัก ทรัพยส์ินฯ 
ทีด่นิทีใ่ช้ในการเปรียบเทยีบ 

1 2 3 4 

ลักษณะผิวจรำจร และควำม
กวำ้งถนน 

10% 6 7 7 6 6 

ศกัยภำพในกำรพฒันำ 5% 5 7 7 6 6 
ควำมนิยมตลำด สภำพคล่องใน
กำรซือ้-ขำย 

5% 5 7 6 6 6 

คะแนนรวม 100% 5.10 6.40 5.45 4.70 5.20 
สัดส่วนคะแนนเปรียบเทียบกับ
ทรพัยสิ์น 

- - 0.80 0.94 1.09 0.98 

รำคำที่ไดป้รบัแก ้ - - 5,578 6,083 3,255 4,413 
กำรถ่วงน ำ้หนกัควำมน่ำเชื่อถือ 100% - 5% 18% 16% 62% 
มลูค่ำจำกกำรใหน้ ำ้หนกั - - 266 1,078 505 2,737 

มูลค่าตลาด (บาท/ตารางวา) 4,585 
ปัดเศษ 4,500 

 
AA ประเมินรำคำที่ดินที่เหมำะสม เท่ำกบั 4,500 บำทต่อตำรำงวำ รวมเป็นมลูค่ำของที่ดินที่ประเมิน เท่ำกบั 
23.23 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกับมลูค่ำตำมบญัชีของที่ดินแปลงนีท้ี่บนัทึกไวใ้นงบกำรเงินของ CEC ณ 
สิน้วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ที่มลูค่ำ 23.27 ลำ้นบำท แลว้ พบว่ำมีมลูค่ำลดลง เท่ำกบั (0.04) ลำ้นบำท 
 
อนึ่ง ท่ีดินแปลงดังกล่ำวขำ้งตน้ CEC ไดซ้ือ้มำจำกบริษัท ดว้ยมูลค่ำรำคำซือ้ขำยที่ดินรวมกับค่ำใชจ้่ำยที่
เก่ียวขอ้งเท่ำกบัท่ีบนัทึกในงบกำรเงินของ CEC ที่ 23.27 ลำ้นบำท ในปี 2562 

 

▪ ยำนพำหนะ 

ยำนพำหนะที่ท  ำกำรประเมินมลูค่ำในครัง้นี ้เป็นยำพำหนะของ CEC ซึ่งใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัขยะ
มลูฝอยชุมชน โดยมียำนพำหนะที่ท  ำกำรประเมิน จ ำนวน 27 รำยกำร ซึ่งยำนพำหนะเหล่ำนีไ้ดถ้กูบนัทึกไว้
ในงบกำรเงินของ CEC โดย AA ไดท้ ำกำรประเมินดว้ยวธีิเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และ
ยำนพำหนะที่ท  ำกำรประเมินมีรำยละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปนี ้
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ภาพตวัอย่างยานพาหนะทีท่ าการประเมินมูลค่า 
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รำยละเอียดรำคำประเมินยำนพำหนะของ CEC จ ำนวน 27 รำยกำร 

ล าดับ1 
หมายเลข
ทะเบียน ยี่ห้อ จังหวัด ประเภท ลักษณะ วันทีจ่ดทะเบียน มูลค่าตลาด  

ราคาประเมิน 
(พอรต์โฟลิโอ) 

1 70-6153 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะเปียก) 26 กรกฎำคม 2556 0.80 0.56 
2 70-6161 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะเปียก) 30 กรกฎำคม 2556 0.80 0.56 
3 70-6162 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะเปียก) 30 กรกฎำคม 2556 0.80 0.56 
4 70-6129 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะเปียก) 18 กรกฎำคม 2556 0.80 0.56 
5 70-6122 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 18 กรกฎำคม 2556 0.76 0.53 
6 70-6126 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 18 กรกฎำคม 2556 0.76 0.53 
7 70-4760 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553 0.60 0.42 
8 70-4761 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553 0.60 0.42 
9 70-4765 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553 0.60 0.42 

10 70-4768 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553 0.60 0.42 
11 70-4769 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553 0.60 0.42 
12 70-6147 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 26 กรกฎำคม 2556 0.20 0.14 
13 70-3052 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 16 กุมภำพนัธ ์2548  0.36 0.25 
14 70-3045 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ 16 กุมภำพนัธ ์2548  0.32 0.22 
15 70-3046 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 16 กุมภำพนัธ ์2548  0.32 0.22 
16 70-6119 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง ตูบ้รรทกุ 18 กรกฎำคม 2556 0.21 0.15 
17 70-4725 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553  0.13 0.09 
18 70-4733 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553  0.13 0.09 
19 70-3002 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุของเหลว (น ำ้) 14 มกรำคม 2548 0.20 0.14 
20 70-2997 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 14 มกรำคม 2548 0.30 0.21 
21 ผม 9591 ISUZU เชียงใหม่ รถยนตบ์รรทกุส่วนบคุคล (รย.3) กระบะบรรทกุ (ไม่มีหลงัคำ) 20 เมษำยน 2548 0.10 0.07 
22 70-4752 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553 0.56 0.39 
23 70-6121 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง กระบะบรรทกุยกไดมี้ขำ้งเสริม 18 กรกฎำคม 2556 0.64 0.45 
24 70-4753 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 24 สิงหำคม 2553  0.56 0.39 
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ล าดับ1 
หมายเลข
ทะเบียน ยี่ห้อ จังหวัด ประเภท ลักษณะ วันทีจ่ดทะเบียน มูลค่าตลาด  

ราคาประเมิน 
(พอรต์โฟลิโอ) 

25 ถข 297 BOMAG พิษณโุลก รถบดถนน (รย.14) บดถนน 30 พฤศจิกำยน 2552  0.38 0.27 
26 70-2978 ISUZU เชียงใหม่ รถบรรทกุไม่ประจ ำทำง บรรทกุเฉพำะกิจ (ขยะแหง้) 28 ธันวำคม 2547  0.36 0.25 
27 ยก 8720 ISUZU เชียงใหม่ รถยนตบ์รรทกุส่วนบคุคล (รย.3) กระบะบรรทกุ (เสริมกระบะขำ้ง มีลิฟทย์กทำ้ย) 24 สิงหำคม 2553 0.12 0.08 

รวมมูลค่า (ล้านบาท) 12.61 8.83 

หมำยเหต:ุ 1/ ยำนพำหนะล ำดบัที่ 1-24 และ ล ำดบัที่ 26-27 CEC ท ำกำรจดัซือ้ในเดือนกนัยำยน ปี 2560 และ ยำนพำหนะ ล ำดบัที่ 25 CEC เพ่ิงท ำกำรจดัซือ้เพ่ิมเติมในเดือนเมษำยน ปี 2563  

 
ในกำรประเมินมลูคำ่รำคำตลำดของยำนพำหนะทัง้ 27 รำยกำรขำ้งตน้ AA ไดท้ ำกำรประเมินโดยวิเครำะหเ์ปรียบเทียบรำคำตลำดรถมือสอง แบบและรุน่เดยีวกนั หรือ รถที่สำมำรถ

ใชท้ดแทนกนัได ้ โดยสอบถำมจำกผูเ้สนอขำย หรือ มีกำรซือ้-ขำยแลว้ และปรบัลดกำรเส่ือมสภำพทำงกำยภำพ นอกจำกนี ้ AA ไดพ้ิจำรณำถึงกำรจ ำหน่ำยยำนพำหนะเป็นกลุ่มทรพัยสิ์น 
“พอรต์โฟลิโอ (Portfolio)” ซึง่เมื่อพิจำรณำถึงส่วนลด (Discount) ในกรณีที่มกีำรเสนอขำยสินทรพัยท์กุชิน้พรอ้มกนัในครำวเดียวกนัและควำมเส่ียงในกำรถือครองสินทรพัยท์ั้งกลุ่ม รวมไปถงึ
ค่ำใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรขำย AA จึงท ำกำรประมำณกำรส่วนลดไวท้ี่ รอ้ยละ 30.00 ท ำใหไ้ดร้ำคำประเมินของยำนพำหนะทัง้ 27 รำยกำร (พอรต์โฟลิโอ) มีมลูค่ำเท่ำกบั 8.83 ลำ้น
บำท  
 

ทัง้นี ้ยำนพำหนะ จ ำนวน 26 คนั จำกทัง้หมด 27 คนั (ยกเวน้ยำนพำหนะ ล ำดบัท่ี 25) CEC ไดท้ ำกำรจดัซือ้ไปจำกบรษิัท เมื่อปี 2560 โดยไดบ้นัทึกรำคำซือ้ขำยไวเ้ป็นตน้ทนุกำรซือ้
ยำนพำหนะในงบกำรเงินของ CEC และยำนพำะหนะล ำดบัท่ี 25 นัน้ ทำง CEC เพิ่งท ำกำรจดัซือ้เขำ้มำเมื่อเดือนเมษำยน 2563 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำยำนพำหนะ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ถกูบนัทึกไวด้ว้ยรำคำซือ้ขำยจรงิของยำนพำหนะคนันัน้ๆ ซึ่งสำมำรถสะทอ้นมลูคำ่รำคำตลำดของยำนหำพนะคนันัน้ๆ ได ้และเมื่อหกัลดดว้ยค่ำเส่ือมรำคำระหว่ำงชว่งกำรถือ
ครองยำนพำหนะคนันัน้ๆ แลว้ จะมีมลูค่ำเท่ำกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองยำนพำหนะคนันัน้ๆ ที่ CEC ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกำรเงิน  
 

จำกเหตผุลที่กล่ำวมำขำ้งตน้และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัอนรุกัษ์นยิม (Conservative Basis) ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจงึ ไม่ปรับ มลูค่ำยำนพำหนะดงักลำ่วขำ้งตน้ทัง้หมดและอำ้งองิ
มลูค่ำจำกมลูค่ำตำมบญัชีของยำนพำหนะคนันัน้ๆ ตำมงบกำรเงนิไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ของ CEC ซึ่งมีมลูคำ่อยู่ที่ 4.60 ลำ้นบำท  
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ผลจำกกำรปรบัปรุงมูลค่ำของสินทรัพยห์ลักของ CEC ตำมรำยกำรต่ำงๆ ข้ำงตน้ ท ำให้มูลค่ำทำงบัญชีหลัง
ปรบัปรุงของ CEC เป็นดงันี ้

 

รายการ จ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของ CEC ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 42.91 
รำยกำรปรบัปรุง  
บวก มลูค่ำที่ดิน ท่ีเพิ่มขึน้/(ลดลง) (0.04) 
บวก มลูค่ำอปุกรณแ์ละยำนพำหนะ ที่เพิ่มขึน้/(ลดลง) ไม่ปรบัมลูค่ำ 
บวก เงินจำกกำรรบัช ำระค่ำหุน้ใหเ้ต็มมลูค่ำ1 0.30 
หกั   เงินปันผลที่ประกำศจ่ำยหลงั วนัท่ี 30 กนัยำยน 25632 (10.00) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง 33.17 
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด (หุน้) 10,000 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3,316.90 

 
หมำยเหต:ุ 1/ เงินสดรบัจำกกำรรบัช ำระค่ำหุน้ใหเ้ต็มมลูค่ำเป็นทนุช ำระแลว้ 100.00 บำทต่อหุน้ (จำกเดิมที่ช  ำระไวท้ี่ 70.00 บำทต่อหุน้) 

โดย CEC ท ำกำรเรียกช ำระในวนัที่ 15 ตลุำคม 2563 
 2/ เงินปันผลที่ CEC คำดว่ำจะท ำกำรจ่ำยก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ปัจจุบนัของ CEC จ ำนวน ไม่เกิน 10 ลำ้น

บำท ตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงบริษัท กบั ผูถ้ือหุน้ของ CEC จ ำนวน 8 รำย ลงวนัที่ 30/11/2563 

 
ดงันัน้ มลูค่ำหุน้ของ CEC ดว้ยวิธีปรบัมลูค่ำตำมบญัชี จึงมีค่ำเท่ำกับ 3,316.90 บำทต่อหุน้ ดงันัน้ สดัส่วน รอ้ย

ละ 70 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC จะมีมลูค่ำเท่ำกบั 23.22 ลำ้นบำท 
 

(3) วิธีเปรียบเทยีบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach) 
 
วิธีนีเ้ป็นกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของ CEC โดยกำรเปรียบเทียบอตัรำส่วนทำงกำรเงินต่ำงๆ ของบริษัทจดทะเบียน

ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ซึ่งประกอบธุรกิจคลำ้ยคลึงกัน โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดค้ดัเลือกบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อตุสำหกรรมบรกิำร หมวดธุรกิจบรกิำรเฉพำะกิจ จ ำนวน 3 บรษิัท เพื่อใชใ้นกำรเปรียบเทียบ 

 
รายช่ือบริษัทในหมวดบริการเฉพาะกิจที่

คัดเลือกมาใช้ในการเปรียบเทยีบ 
ช่ือย่อ
บริษัท 

สินทรัพยร์วม 2/ 

(ล้านบาท) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2/ 

(ล้านบาท) 
รายได้รวม 2/ 

(ล้านบาท) 
Turnover Ratio เฉลี่ย

ต่อปี 3/ (ร้อยละ) 

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

2.    บมจ. บริหำรและพฒันำเพ่ือกำรอนรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 1/ 

GENCO  1,562.41   1,345.49   216.75  38.65 

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

ที่มำ : www.setsmart.com  
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หมำยเหต:ุ 1/ บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร ในหมวดธุรกิจบริกำรเฉพำะกิจ จ ำนวน 3 บริษัท ซึ่งที่
ปรกึษำทำงกำรเงินคดัเลือกมำ โดย AKP เป็นผูไ้ดร้บัสิทธิในกำรบริกำรเตำเผำขยะอตุสำหกรรมในนิคมอตุสำหกรรมบำงปู 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ส ำหรบั GENCO นั้น ประกอบธุรกิจบ ำบดัและก ำจัดของเสียจำกอุตสำหกรรม และ BWG เป็นผู้
ใหบ้ริกำรดำ้นกำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมแบบครบวงจรและธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม 

 2/ ขอ้มูลสินทรพัยร์วม ส่วนของผูถ้ือหุน้ และรำยไดร้วมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินที่สอบทำนแลว้ส ำหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุ 
วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

 3/ Turnover Ratio ต่อปี ค ำนวณจำกผลรวมของอตัรำส่วนปริมำณกำรซือ้ขำยรวมต่อจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ
แต่ละหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลำยอ้นหลงั 1 ปี ระหว่ำงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเป็นวนัท ำ
กำรสดุทำ้ยก่อนวนัที่บริษัทแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัยว์่ำจะเขำ้ท ำรำยกำร 

 
อตัรำส่วนทำงกำรเงินที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินใชใ้นกำรเปรียบเทียบทัง้สิน้ 2 วิธี ไดแ้ก่ 1) วิธีอตัรำส่วนรำคำตลำด

ต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) และ 2) วิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อมลูค่ำตำมบญัช ี(Price to Book 
Value Ratio หรือ P/BV Ratio)  

 
3.1 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio)  

 
กำรประเมินรำคำหุน้ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยน ำก ำไรสทุธิต่อหุน้ของ CEC ยอ้นหลงั 4 ไตรมำสถึงวนัที่ 30 

กนัยำยน 2563 ซึ่งเท่ำกบั 35.36 ลำ้นบำท หรือเท่ำกบั 3,536.00 บำทต่อหุน้ คณูกบัค่ำเฉล่ียอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไร
สทุธิต่อหุน้ (P/E ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจบรกิำรเฉพำะกิจ 
ซึ่งประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบั CEC จ ำนวน 3 บริษัท ตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ ยอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
นบัจำกวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเป็นวนัท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัสดุทำ้ยก่อนวนัที่บริษัทแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัย์
ว่ำจะเขำ้ลงทนุในหุน้ของ CEC รำยละเอียดสรุปไดด้งันี ้

 
ค่ำเฉล่ีย P/E Ratio ของบรษิัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจบรกิำรเฉพำะกิจ ที่ใชอ้ำ้งอิง 

ช่วงเวลา AKP GENCO BWG1 ค่าเฉลี่ย 

3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) 19.63 ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สามารถหาได้1 

6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) 22.45 ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สามารถหาได้1 

9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63) 18.61 ไม่สำมำรถหำได้1 659.38 ไม่สามารถหาได้1 

12 เดอืน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63) 16.48 5.49 805.09 10.99 
ที่มำ:  www.setsmart.com 
หมำยเหต:ุ 1/ ไม่สำมำรถหำค่ำเฉลี่ยของ P/E Ratio ไดใ้นบำงช่วงเวลำ เนื่องจำกบริษัทดงักล่ำวมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุ 

2/ BWG มีค่ำ P/E Ratio ที่สงูผิดปกติ (Outlier) ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงไม่น ำมำค ำนวณรวมในกำรหำค่ำเฉลี่ย 

 
สรุปกำรประเมินรำคำหุน้ของ CEC ตำมวิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิ 

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย  
P/E ratio (เท่า) 

มูลค่าหุน้  
(บาทต่อหุน้) 

3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สามารถหาได้1 

6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63) ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สามารถหาได้1 

http://www.setsmart.com/
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ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย  
P/E ratio (เท่า) 

มูลค่าหุน้  
(บาทต่อหุน้) 

9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63) ไม่สำมำรถหำได้1 ไม่สามารถหาได้1 

12 เดอืน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63) 10.99 38,851.29 
 
กำรประเมินมูลค่ำหุน้ดว้ยวิธีอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสุทธิ จะไดมู้ลค่ำหุน้ที่เหมำะสมของ CEC เท่ำกับ 

38,851.29 บำทต่อหุน้ หรือเท่ำกบั  271.96 ลำ้นบำท ส ำหรบัสดัส่วน รอ้ยละ 70 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC 
 

3.2 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio หรือ P/BV Ratio) 
 
กำรประเมินรำคำหุน้ตำมวิธีนี ้เป็นกำรประเมินโดยน ำมลูค่ำตำมบญัชีของ  CEC ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่ง

เท่ำกับ 42.91 ลำ้นบำท หรือเท่ำกับ 4,290.66 บำทต่อหุน้ คูณกับค่ำเฉล่ียอตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี (P/BV) ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ในกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร หมวดธุรกิจบริกำรเฉพำะกิจ ที่ประกอบธุรกิจใกลเ้คียง
กับ CEC จ ำนวน 3 บริษัท ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ย้อนหลัง  3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับจำกวันที่  12 
พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนวันที่บริษัทแจ้งต่อตลำดหลักทรัพยว์่ำจะเข้ำลงทุนในหุ้นของ CEC 
รำยละเอียดกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของ CEC สรุปไดด้งันี ้

 
ค่ำเฉล่ีย P/BV ของบรษิัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจกำรท่องเที่ยวและสนัทนำกำรที่ใชอ้ำ้งอิง 

ช่วงเวลา AKP GENCO BWG ค่าเฉลี่ย 

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

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

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

12 เดอืน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)  0.72   0.40   0.62   0.58  
ที่มำ:  www.setsmart.com 

 
สรุปกำรประเมินรำคำหุน้ของกิจกำรตำมวิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อมลูค่ำตำมบญัชี 

ช่วงเวลา ค่าเฉลี่ย  
P/BV ratio (เท่า) 

มูลค่าหุน้  
(บาทต่อหุน้) 

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

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

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

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

 
กำรประเมินมูลค่ำหุ้นดว้ยวิธีอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูลค่ำตำมบัญชี จะไดมู้ลค่ำหุ้นที่เหมำะสมของ  CEC 

เท่ำกับ 2,385.18 ถึง 2,578.12 บำทต่อหุ้น หรือเท่ำกับ 16.70 ถึง 18.05 ลำ้นบำท ส ำหรบัสัดส่วน รอ้ยละ 70 ของหุน้ที่
จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC 

http://www.setsmart.com/
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(4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 
กำรค ำนวณหำมูลค่ำโดยวิธีนี ้  เป็นกำรประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคต แล้วน ำมำ

ค ำนวณหำมลูค่ำปัจจบุนัดว้ยอตัรำส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมำะสม ที่ปรกึษำทำงกำรเงินประเมินกระแสเงินสดสทุธิ
จำกประมำณกำรทำงกำรเงินของ CEC ในระยะเวลำ 4 ปีขำ้งหนำ้ ตัง้แต่ปี 2564 ถึงปี 2567 (อำ้งอิงจำกระยะเวลำของ
สญัญำระหว่ำงบรษิัท กบั CEC ของโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอย และ ก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตพืน้ท่ีเทศบำลนครล ำปำง ซึ่ง
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดจ้ดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินเฉพำะของโครงกำรดงักล่ำวขำ้งตน้เท่ำนัน้) ที่จดัท ำขึน้โดยอำ้งอิง
ขอ้มลูจำกผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของ CEC และขอ้มลูเก่ียวกบัแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรลงทนุในอนำคตที่ไดร้บั
จำกผู้บริหำรของบริษัท และ  CEC โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้ศึกษำและวิเครำะห์ถึงควำมน่ำเชื่อถือและควำม
สมเหตสุมผลของสมมติฐำนต่ำงๆ ที่ใชใ้นประมำณกำรนี ้โดยท ำกำรเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนในอดีตประกอบกับ
ขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูบ้ริหำรของบรษิัทที่เก่ียวกับแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุนในอนำคต และกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำร
ของบรษิัท ขอ้มลูอตุสำหกรรม และขอ้มลูสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยตัง้อยู่บนสมมติฐำนท่ีว่ำ CEC ไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงแผนกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีนัยส ำคัญ และไม่มีกำรด ำเนินโครงกำรใหม่ โดยยังคงด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดช่วงที่จดัท ำประมำณกำร (Going Concern Basis) และช ำระบญัชีบรษิัทภำยหลงัจำกหมดอำยุสญัญำของ
โครงกำร ภำยใตส้ภำวะเศรษฐกิจในช่วงเวลำที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดท้ ำกำรศกึษำ ทัง้นี ้หำกสภำวะเศรษฐกิจและปัจจยั
ภำยนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ CEC รวมทั้งสถำนกำรณ์ของ CEC มีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญัจำกสมมติฐำนท่ีใชใ้นประมำณกำรทำงกำรเงิน มลูค่ำที่ประเมินไดต้ำมวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  

 
ก) สมมติฐานทางการเงนิทีส่ าคัญ 

1) รายได้จากการเก็บขนขยะมูลฝอย และ ก าจัดขยะมูลฝอย 
 

รำยไดห้ลกัของ CEC เกิดจำกกำรเป็นผูร้บัจำ้งช่วง (Subcontractor) ของบริษัทในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเก็บ
ขนขยะมูลฝอย และ โครงกำรก ำจดัขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง ที่บริษัทเป็นผูช้นะกำรประมลูในกำรด ำเนิน
โครงกำร โดยสญัญำที่บรษิัทไดร้บัและท ำกำรว่ำจำ้ง CEC ใหเ้ป็นผูร้บัจำ้งช่วงในกำรด ำเนินกำรจะแบ่งออกเป็น 2 สญัญำ 
ไดแ้ก่ 1). สญัญำในกำรด ำเนินกำรโครงกำรเก็บขนขยะมลูฝอยในเขตเทศบำลนครล ำปำง ซึ่งมีระยะเวลำของสญัญำตัง้แต่ 
วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - 30 กันยำยน 2567 และ 2). สญัญำในกำรด ำเนินกำรโครงกำรก ำจดัขยะมลูฝอยในเขตเทศบำล
นครล ำปำง ซึ่งมีระยะเวลำของสญัญำตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 - 30 กนัยำยน 2567 (รวมเรียกว่ำ “สญัญำโครงกำร”) 
 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินประมำณกำรปริมำณขยะมลูฝอยเฉล่ียจำกปริมำณขยะมลูฝอยชุมชนที่ถกูเก็บขน และ ถูก
ก ำจดัจริงจำกขอ้มลูปริมำณขยะมลูฝอยยอ้นหลงัตัง้แต่เริ่มตน้โครงกำร โดยมีปริมำณเฉล่ียต่อวนั เท่ำกับ 76.19 ตนัต่อวนั 
และ 77.06 ตนัต่อวนั ตำมล ำดบั ส ำหรบัค่ำบริกำรเก็บขนขยะมลูฝอย และ อตัรำค่ำก ำจดัขยะมลูฝอยนัน้ ไดอ้ำ้งอิงจำก
สัญญำโครงกำร ระหว่ำงบริษัท และ CEC ซึ่งเป็นอัตรำคงที่ตลอดอำยุสัญญำโดยค ำนวณตำมน ำ้หนกัของขยะมลูฝอย
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ชุมชนที่ CEC เก็บขนและก ำจัดไดจ้ริง ทั้งนี ้ปริมำณขยะมูลฝอยที่เก็บขน และ ปริมำณขยะมูลฝอยที่ก ำจัด จะจ ำกัด
ปรมิำณไวไ้ม่เกิน 85 ตนัต่อวนั และ 80 ตนัต่อวนั ตำมล ำดบั ตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำโครงกำร  

 
นอกจำกนี ้เทศบำลนครล ำปำงไดม้ีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกับเทศบำลในพืน้ที่ใกลเ้คียงอีกแห่งหนึ่ งที่ให้

เทศบำลนครล ำปำงด ำเนินกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชุมชนจำกเทศบำลแห่งดงักล่ำว ณ บ่อขยะของเทศบำลนครล ำปำง และ
เทศบำลนครล ำปำงไดใ้หบ้รษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรก ำจดัขยะมลูฝอยชมุชนจำกเทศบำลดงักล่ำวดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทไดท้ ำ
กำรว่ำจำ้งให ้CEC เป็นผูด้  ำเนินกำรก ำจดัขยะดงักล่ำวดว้ย โดยมีอตัรำค่ำก ำจดัขยะเท่ำกันกบัอตัรำก ำจดัขยะที่เกิดจำก
เทศบำลนครล ำปำง แต่ไม่มีกำรจ ำกัดปริมำณขยะสงูสดุที่ถูกก ำจดัไว ้โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินประมำณกำรโดยอำ้งอิง
จำกปริมำณขยะมลูฝอยของเทศบำลดงักล่ำวยอ้นหลงัตัง้แต่เริ่มตน้โครงกำร โดยมีปริมำณเฉล่ียต่อวนั เท่ำกับ 34.37 ตนั
ต่อวนั คงที่ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 
 
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย และ ก าจัดขยะมูลฝอย 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดป้ระมำณกำรตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ โดยมีตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย
หลกัต่ำงๆ มีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
2.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกับแรงงำนและบคุลำกรในกำรด ำเนินงำนโครงกำร โดยอำ้งอิง
จำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริงตัง้แต่เริ่มด ำเนินกำรโครงกำร ตำมงบกำรเงินภำยในของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยไดท้ ำ
กำรปรบัใหเ้ป็นมลูค่ำเต็มปี (Annualised) ในปี 2563 และประมำณกำรใหม้ีอตัรำกำรเติบโตของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวที่ รอ้ย
ละ 5.00 ต่อปี  

 
2.2) ค่าน ้ามันเชือ้เพลิงและวัสดุสิน้เปลือง 

ค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงและวสัดุสิน้เปลืองประกอบไปดว้ย ค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิงที่ใชใ้นยำนพำหนะต่ำงๆ ที่ด  ำเนินกำร
โครงกำร เช่น รถบรรทุกขยะมลูฝอย รถบดถนน เป็นตน้ รวมไปถึงวสัดุสิน้เปลืองต่ำงๆ ที่ใชใ้นโครงกำรเช่น ถุงมือ ผำ้ปิด
จมกู เข่ง ไมก้วำดทำงมะพรำ้ว เป็นตน้  โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดอ้ำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริงตัง้แต่เริ่มด ำเนินกำร
โครงกำร ตำมงบกำรเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยไดท้ ำกำรปรบัใหเ้ป็นมลูค่ำเต็มปี (Annualised) และประมำณ
กำรใหม้ีอตัรำกำรเติบโตของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวที่ รอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตำมอตัรำเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงัของประเทศไทย 
 
2.3) ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

ส ำหรับค่ำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้อ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ ำยที่เกิดขึน้จริงตั้งแต่เริ่ม
ด ำเนินกำรโครงกำร ตำมงบกำรเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 และไดท้ ำกำรปรบัใหเ้ป็นมลูค่ำเต็มปี (Annualised) 
ทั้งนี ้CEC ไดท้ ำกำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะต่ำงๆ ครัง้ใหญ่ (Major Overhaul) ในช่วงตน้ของกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
เพื่อใหย้ำนพำหนะมีควำมพรอ้มในกำรด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุสญัญำ จึงท ำให้ในงวด 9 เดือนแรกของปี 
2563 CEC มีค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงค่อนขำ้งสงูกว่ำปกติ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัทยงัคงประมำณกำรใหม้ี
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อัตรำกำรเติบโตของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวที่  ร ้อยละ 20.00 ต่อปีตลอดช่วงกำรประมำณกำร ตำมหลักอนุรักษ์นิยม 
(Conservative Basis) แมว้่ำในปี 2563 จะมีค่ำใชจ้่ำยในส่วนนีท้ี่สงูกว่ำปกติอยู่แลว้ก็ตำม 
 
2.4) ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรต่างๆ  

นอกเหนือจำกเครื่องจกัรและยำนพำหนะที่ CEC ใชใ้นกำรด ำเนินกำรโครงกำร แลว้ ยงัมีกำรว่ำจำ้งเครื่องจกัร
อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรโครงกำร เช่น รถแทรกเตอร ์และ รถตกัดิน เป็นตน้ โดย CEC ไดม้ีกำรท ำสญัญำจำ้ง
กับเจำ้ของเครื่องจกัรดงักล่ำว โดยจะมีอำยขุองสญัญำจำ้งที่สิน้สดุลงพรอ้มกันกับสญัญำโครงกำร คือ วนัที่ 30 กันยำยน 
2567 โดยในสญัญำจำ้งไดก้ ำหนดให้มีอตัรำค่ำจำ้งเครื่องจกัรต่ำงๆ คงที่ตลอดอำยุสญัญำจำ้ง และที่ปรกึษำทำงกำรเงิน
ไดป้ระมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในส่วนนีโ้ดยอำ้งอิงตำมสญัญำจำ้งเหมำเครื่องจกัรต่ำงๆ  
 
2.5) ค่าใช้จ่ายส านักงาน 

ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำนประกอบดว้ยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับในส ำนักงำน เช่น ค่ำเช่ำส ำนักงำน ค่ำวัสดุ
ส ำนักงำนสิน้เปลืองต่ำงๆ ที่ใชใ้นส ำนักงำน เป็นตน้ โดยอำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริงตัง้แต่เริ่มด ำเนินกำรโครงกำร 
ตำมงบกำรเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยไดท้ ำกำรปรบัใหเ้ป็นมลูค่ำเต็มปี (Annualised) และประมำณกำรใหม้ี
อตัรำกำรเติบโตของค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวที่ รอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตำมอตัรำเงินเฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงัของประเทศไทย 
 
2.6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรโครงกำร ประกอบดว้ย ค่ำธรรมเนียมบริกำร และภำษีต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ค่ำประกันภยัต่ำงๆ ค่ำเช่ำที่จอดยำนพำหนะที่ใชใ้นโครงกำร และค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ โดยที่ปรกึษำทำงกำร
เงินไดป้ระมำณกำรค่ำเช่ำที่จอดยำนพำหนะที่ใชใ้นโครงกำรตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุของสญัญำจนถึงสิน้เดือนกนัยำยน 
2565 และประมำณกำรใหม้ีกำรต่อสัญญำเช่ำอีกครัง้จนครบอำยุสัญญำโครงกำร และไดป้ระมำณกำรอัตรำค่ำเช่ำที่
เพิ่มขึน้ในกำรต่อสญัญำเชำ่ใหม่ที่รอ้ยละ 6.00 ตำมอตัรำเงินเฟ้อที่สะสมในช่วงอำยขุองสญัญำเช่ำปัจจบุนัท่ีประมำณ 3 ปี  

 
ส ำหรบัค่ำประกนัภยัต่ำงๆ อำ้งอิงตำมเบีย้ประกนัภยัที่ช  ำระตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั และประมำณกำรใหม้ีอตัรำ

คงที่ตลอดจนจบช่วงประมำณกำร  
 
ในส่วนของค่ำธรรมเนียมบรกิำร ภำษีต่ำงๆ และค่ำสำธำรณปูโภคต่ำงๆ ประมำณกำรโดยอำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่

เกิดขึน้จริงตัง้แต่เริ่มด ำเนินกำรโครงกำร ตำมงบกำรเงินของ CEC งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยไดท้ ำกำรปรบัใหเ้ป็น
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มลูค่ำเต็มปี (Annualised) และประมำณกำรใหม้ีอตัรำกำรเตบิโตของคำ่ใชจ้ำ่ยดงักล่ำวที่ รอ้ยละ 2.00 ต่อปี ตำมอตัรำเงนิ
เฟ้อเฉล่ียยอ้นหลงัของประเทศไทย 
 
2.7) ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินประมำณกำรอตัรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรำรอ้ยละ 20 ของก ำไรก่อนหกัภำษี 
 

3) เงนิให้กู้ยืมแกก่ิจการทีเ่กี่ยวข้อง 
อ้ำงอิงจำกสัญญำกูย้ืมเงิน ระหว่ำง CEC กับบริษัท รวมถึงบันทึกขอ้ตกลงแนบท้ำยสัญญำกูย้ืมเงิน และงบ

กำรเงินไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท และ CEC  โดย CEC มียอดเงินใหบ้ริษัทกูย้ืมคงคำ้ง เท่ำกับ 7.00 ลำ้นบำท โดย
จะมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 4 มกรำคม 2564 

 
4) มูลค่าเม่ือสิน้สุดโครงการ (Terminal Value) 

เมื่อสิน้สดุอำยขุองสญัญำโครงกำร ในปี 2567 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินประมำณกำรใหท้ ำกำรจ ำหน่ำยอปุกรณแ์ละ
ยำนพำหนะต่ำงๆ ออก โดยประมำณกำรให้จ ำหน่ำยไดท้ี่มลูค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย ์(Book Value) ของอุปกรณแ์ละ
ยำนพำหนะนัน้ๆ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2567 จะมีมลูค่ำรวม เท่ำกบั 0.05 ลำ้นบำท 
 
5) เงนิคืนทุนจากการกระจายเงนิลงทุนคืนให้แก่ผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า CRD-CEC 

CEC มีกำรร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ เชียงใหม่ริมดอย - ซีอำรซ์ี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ในสดัส่วน รอ้ยละ 
95.00 ท ำใหเ้มื่อสิน้สดุสญัญำงำนเก็บขนขยะมลูฝอยเทศบำลเมืองเชียงใหม่ในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 แลว้ กิจกำรรว่มคำ้ 
CRD-CEC จะยุติกำรด ำเนินงำนและจะท ำกำรกระจำยเงินลงทุนคืนใหแ้ก่ผูร้่วมทุนตำมสัดส่วนกำรร่วมลงทุน อย่ำงไรก็
ตำม อ้ำงอิงจำกสัญญำซือ้ขำยหุน้ของ CEC ระหว่ำงบริษัท กับ ผู้ถือหุ้นของ CEC จ ำนวน 8 รำยลงวันที่ 30/11/2563 
ผลประโยชนต์อบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจำกกิจกำรร่วมคำ้ CRD-CEC ใหถื้อเสมือนว่ำผลตอบแทน และ/หรือ เงิน
คืนทุนดังกล่ำวเป็นของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ทั้งจ ำนวน แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุนที่ CEC ไดจ้่ำยไปเพื่อกำรลงทุนใน
กิจกำรร่วมคำ้ CRD-CEC จ ำนวน 1.90 ลำ้นบำท โดยประมำณกำรใหก้ำรกระจำยเงินร่วมลงทุน จ ำนวน 1.90 ลำ้นบำทนี้
คืนใหแ้ก่ CEC คือภำยในปี 2564 

 

ข) การค านวณมูลค่าปัจจุบันกระแสเงนิสด 

จำกประมำณกำรทำงกำรเงนิท่ีจดัท ำตำมสมมติฐำนขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจะน ำกระแสเงินสดของผูถื้อหุน้ 
(Cash Flow to Shareholders) ในแต่ละปีมำค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันดว้ยอัตรำส่วนลดที่เหมำะสม เพื่อหำมูลค่ำที่
เหมำะสมของ CEC โดยสตูรที่ใชใ้นกำรค ำนวณมีรำยละเอียดดงันี ้

V(0) = 
CFE(1) + 

CFE(2) + 
CFE(3) + 

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

 
โดยที่: V(0) = มลูค่ำหุน้ของ CEC ณ ปัจจบุนั 
 CFE(t) = กระแสเงินสดของผูถื้อหุน้ในปีที่ t 
 Ke = อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
 T = มลูค่ำเมื่อสิน้สดุโครงกำรฯ (Terminal Value) 
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1) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) 
 
อัตรำส่วนลดที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นนั้น ค ำนวณมำจำกอัตรำ

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Ke) ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินไดค้  ำนวณอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Ke) โดยใชว้ิธี Capital Assets 
Pricing Model (CAPM) ซึ่งสตูรที่ใชใ้นกำรค ำนวณมีรำยละเอียดดงันี:้ 

    
สตูรกำรค ำนวณ: Ke = Rf + βL x (Rm – Rf) 
โดยที่: Rf = อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ไม่มีควำมเส่ียง (Risk Free Rate) โดย

อ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 4 ปี (ซึ่งมีอำยุ
ใกลเ้คียงกับประมำณกำรทำงกำรเงินที่จัดท ำ) ณ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 
2563 ซึ่งมีอตัรำเท่ำกับรอ้ยละ 0.73 (ขอ้มูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (Thai Bond Market Association หรือ www.thaibma.or.th)  

 Rm = อัตรำผลตอบแทนของตลำดหลักทรพัย์ (Market Return) ซึ่งค ำนวณได้
จำกอัตรำผลตอบแทนเฉล่ียจำกกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย ์ในช่วง
ระหว่ำงปี 2533 ถึงปี 2562 อัตรำผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพย์ 
ประกอบไปดว้ย ผลตอบแทนจำกกำรเพิ่มขึ ้นหรือลดลงของดัชนีตลำด
หลกัทรพัย ์และอตัรำผลตอบแทนจำกเงินปันผล ที่ปรกึษำทำงกำรเงินใช้
อัตรำผลตอบแทนของตลำดหลักทรพัย ์ในช่วง 30 ปียอ้นหลังเนื่องจำก
ระยะเวลำดงักล่ำวน่ำจะครอบคลมุควำมผนัผวนของสภำวะตลำดที่ผ่ำน
มำ ซึ่งน่ำจะเป็นตวัแทนของผลตอบแทนของตลำดที่เหมำะสมกบัสภำวะ
ในปัจจุบันและในอนำคต ทั้งนี ้อัตรำผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพย ์
เฉล่ีย 30 ปี เท่ำกบัรอ้ยละ 11.12 ต่อปี (ขอ้มลูจำก www.setsmart.com) 

 βL = ค่ำ Beta (β) เป็นค่ำควำมแปรปรวนระหว่ำงผลตอบแทนของหุ้นของ 
CEC กับผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งค ำนวณจำกข้อมูล
ผลตอบแทนของหุ้นและดัชนีตลำดหลักทรัพย์ ย้อนหลังรำยสัปดำห์ 
ในช่วงระหว่ำง 13 พฤศจิกำยน 2560 ถึงวันที่  13 พฤศจิกำยน 2563 
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกหุน้ของ CEC มิไดจ้ดทะเบียนซือ้ขำยอยู่ในตลำด
หลักทรพัย ์ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงใชค้่ำ Beta ของ AKP GENCO และ 
BWG ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจ
ใกลเ้คียงกับบริษัทแทน โดยแต่ละบริษัทมีค่ำ Beta เท่ำกับ 1.16, 0.99 
และ 1.92 ตำมล ำดับ ซึ่งค่ำ Beta ที่ได้มำนั้นเป็นค่ำ Leveraged Beta 
หลังจำกนั้น น ำค่ำ Leverage Beta มำปรับค่ำด้วยผลของโครงสรำ้ง

เงินทุนของบริษัทนั้นๆ ใหเ้ป็นค่ำ Unleveraged Beta (βU) ก่อน แลว้จึง
ท ำกำรหำค่ำเฉล่ียของ Unleveraged Beta โดยมีสูตรกำรค ำนวณหำค่ำ 
Unleveraged Beta ดงันี ้  

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

http://www.thaibma.or.th/
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จำกขอ้มลูต่ำงๆ ขำ้งตน้ จะไดค้่ำเฉล่ีย Unleveraged Beta เท่ำกบั 1.06 ทัง้นี ้เนื่องจำก CEC ไม่มีหนีสิ้นเงินกูย้มื 
จึงท ำใหม้ีค่ำ Leveraged Beta เท่ำกับ Unleveraged Beta ที่ 1.06 และจะสำมำรถค ำนวณหำอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
(Ke) ของ CEC ไดเ้ท่ำกบัรอ้ยละ 11.70 ต่อปี ตลอดระยะเวลำประมำณกำร 

 
ดังนั้น จำกสมมติฐำนที่กล่ำวมำขำ้งตน้ สำมำรถสรุปประมำณกำรกระแสเงินสดรบัและกระแสเงินสดจ่ำยได ้

ดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 2564 2565 2566 2567 

รายได้รวมจากการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย 26.07 26.07 26.07 19.57 
ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย 21.80 23.13 24.64 19.79 
ค่ำเสื่อมรำคำ 2.21 1.66 0.16 0.12 
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 0.41 0.26 0.25 0.00 
ก าไรสุทธิ 1.65 1.03 1.02 (0.34) 
     
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 4.21 2.80 1.31 1.32 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 1.90 0.00 0.00 0.05 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 

กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น 
(Free Cash Flow to Shareholders) 

6.11 2.80 1.31 1.37 

 
จำกประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้นของ CEC ที่แสดงไว้ข้ำงตน้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินสำมำรถ

ประเมินมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของผูถื้อหุ้น (Net Present Value of Free Cashflow to Equity) ไดเ้ท่ำกับ 
9.55 ลำ้นบำท 

 
จำกขอ้มลูที่ไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ จะสำมำรถประเมินมลูค่ำหุน้ของ CEC ได ้โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
(หน่วย: ลำ้นบำท)  

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสดของผู้ถือหุน้ 9.55 
บวก: เงินสด ตำมงบกำรเงิน ณ สิน้วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 6.03 
บวก: เงินสดจำกกำรรบัช ำระเงินใหกู้ย้ืมจำกบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง1  7.00 
บวก: มลูค่ำตำมบญัชีของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 23.27 
บวก: เงินสดรบัจำกกำรเรียกช ำระค่ำหุน้ใหเ้ตม็มลูคำ่2 0.30 
หกั:  เงินปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปัจจบุนัของ CEC ภำยหลงั 
        วนัท่ี 30 กนัยำยน 25633 

(10.00) 

  
มูลค่าหุน้ของ CEC  36.15 
จ ำนวนหุน้ (หุน้) 10,000 
มูลค่าต่อหุน้ (บาท/หุน้) 3,614.56 
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หมำยเหต:ุ 1/  อำ้งอิงจำกสญัญำกูย้ืมเงิน ระหว่ำง CEC กบับริษัท รวมถึงบนัทึกขอ้ตกลงแนบทำ้ยสญัญำกูย้ืมเงิน และงบกำรเงิน
ไตรมำสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท และ CEC  โดย CEC มียอดเงินใหบ้ริษัทกูย้ืมคงคำ้ง เท่ำกบั 7.00 ลำ้นบำท โดยจะ
มีก ำหนดช ำระคืนในวนัที่ 4 มกรำคม 2564 

2/ เม่ือวนัที่ 15 ตลุำคม 2563 CEC ไดท้ ำกำรเรียกช ำระค่ำหุน้จำกผูถ้ือหุน้ใหเ้ต็มมลูค่ำ จำกเดิมที่มีทนุช ำระแลว้ที่ 70  
 บำทต่อหุน้ เป็น 100 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงินสดรบัจำกกำรช ำระค่ำหุน้เต็มมลูค่ำ จ ำนวน 300,000 บำท 

 3/ เงินปันผลที่ CEC คำดว่ำจะท ำกำรจ่ำยก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ปัจจุบนัของ CEC จ ำนวน ไม่เกิน 10 
ลำ้นบำท ตำมที่ระบใุนสญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงบริษัท กบั ผูถ้ือหุน้ของ CEC จ ำนวน 8 รำย ลงวนัที่ 30/11/2563 

 
จำกกำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีมลูค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะไดมู้ลค่ำหุน้ของ CEC เท่ำกับ 36.15 

ลำ้นบำท หรือ เท่ำกับ 3,614.56 บำทต่อหุน้ ดังนั้น สัดส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้ของ CEC จะมีมูลค่ำ
เท่ำกบั 25.30 ลำ้นบำท 

 
ทัง้นี ้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินยงัไดท้ ำกำรวิเครำะหค์วำมไว (Sensitivity Analysis) ของกำรประเมินรำคำหุน้โดยใช้

อตัรำผลตอบแทนเฉล่ียของตลำดหลกัทรพัย ์(Rm) และอตัรำกำรเติบโตของค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัแรงงำนและบคุลำกร จะได้
รำคำหุน้ดงัแสดงในตำรำงต่อไปนี ้

หน่วย: บาทต่อหุ้น 
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร 

3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 

อัตรา
ผลตอบแทน
เฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย ์
(Rm) 

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

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

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

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

12.12%  3,702.66   3,653.25   3,599.52   3,544.80   3,489.08  
 
จำกกำรวิเครำะหค์วำมไว (Sensitivity Analysis) จะเห็นไดว้่ำรำคำหุน้ท่ีค ำนวณไดจ้ะมีค่ำระหว่ำง 3,489.08 ถึง 

3,738.91 บำทต่อหุน้ หรือเท่ำกับ 24.42 ลำ้นบำท ถึง 26.17 ลำ้นบำท ส ำหรบัสัดส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำย
แลว้ของ CEC 
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(5) สรุปการประเมินมูลคา่หุ้นของ CEC 

วิธีประเมินมูลค่าหุ้น 
ราคาได้มา ราคาหุ้นที่

ประเมิน  
ราคาทีป่ระเมินสูง / (ต ่า) กว่าราคา

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

1) วิธีมลูค่ำตำมบญัชี (Book Value Approach) 

3,300.00 

4,290.66 990.66 30.02 
2) วิธีปรบัมลูค่ำตำมบญัชี (Adjusted Book Value 

Approach) 

3,316.90 16.90 0.51 

3) วิธีเปรียบเทียบกับกิจกำรในอตุสำหกรรม
เดียวกัน (Market Comparables Approach) 

   

3.1) วิธีอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิ 
(Price to Earning หรือ P/E Ratio) 

38,851.29 35,551.29 1,077.31 

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

2,385.18 ถึง 
2,578.12 

(914.82) ถึง 
(721.88) 

(27.72) ถึง (21.88) 

4) วิธีมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

3,489.08 ถงึ 
3,738.91 

189.08 ถงึ 
438.91 

5.73 ถงึ 13.30 

 
จำกกำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีต่ำงๆ จะไดม้ลูค่ำเท่ำกับ 2,385.18 ถึง 38,851.29 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ตำม ที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิมีควำมเห็นวำ่ กำรประเมินหุน้ของ CEC ดว้ยวิธีมูลค่าตามบัญชีไม่เหมำะสม เนื่องจำกวิธีกำรดงักล่ำว
แสดงฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร ณ ขณะใดขณะหน่ึง ซึ่งเป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนในอดีตที่ผ่ำนมำ โดยไม่ไดส้ะทอ้นถึง
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอนำคต กำรประเมินมูลค่ำหุน้ดว้ยวิธีดังกล่ำวจึงไม่
สะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้รงิของ CEC 

 
ส ำหรบัวิธีการปรับมูลค่าตามบัญชีนัน้ แมว้่ำจะมีกำรปรบัปรุงรำยกำรบำงรำยกำรเพื่อใหส้ะทอ้นถึงมลูค่ำทำง

บญัชีที่แทจ้ริงของกิจกำร ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง รวมไปถึงไดร้วมเอำผลของเหตุกำรณต์่ำงๆ ที่เกิดขึน้ภำยหลงัจำกปิด
งวดบญัชีของ CEC ไวแ้ลว้ แต่วิธีกำรดงักล่ำวก็ยงัคงไม่ไดค้  ำนึงถึงศกัยภำพในกำรแข่งขนั แนวโนม้ของสภำวะเศรษฐกิจ
และอุตสำหกรรม รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตเช่นเดียวกับวิธีมลูค่ำตำมบญัชี  
ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีกำรปรบัมลูค่ำตำมบญัชีไม่สะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้รงิของ CEC  

 
กำรประเมินหุน้ดว้ยวิธีเปรียบเทียบกับกิจกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน ซึ่งไดแ้ก่ วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อ

ก าไรสุทธิ (P/E Ratio) และวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำใชใ้น
กำรประเมินมูลค่ำหุน้ของ CEC แมว้่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงินจะคดัเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยท์ี่ด  ำเนิน
ธุรกิจในกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร หมวดบริกำรเฉพำะกิจ ที่ด  ำเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบั CEC แลว้ แต่บริษัทแต่ละแห่งก็ยงัมี
ควำมแตกต่ำงกันอยู่พอสมควร โดยเฉพำะขนำดและลักษณะของบริษัทจดทะเบียนที่เลือกน ำมำใชใ้นกำรเปรียบเทียบ 
ตลอดจนจ ำนวนและกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย รวมถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ส่งผลใหม้ลูค่ำหุน้และอตัรำส่วน
ทำงกำรเงินของแต่ละบริษัทแตกต่ำงกันไปในมมุมองของผูล้งทุนในตลำดหลักทรพัย ์กำรน ำอัตรำส่วนทำงกำรเงินของ
บริษัทที่น ำมำเปรียบเทียบมำประเมินมูลค่ำหุ้นของ CEC จึงไม่สำมำรถสะท้อนมูลค่ำหุ้นที่แท้จริงไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนี ้บรษิัทท่ีน ำมำเปรียบเทียบนัน้ มีจ ำนวน 2 บรษิัทจำกทัง้หมด 3 บรษิัทท่ีน ำมำเปรียบเทียบมีผลกำรด ำเนินงำนที่
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ขำดทุนจึงท ำใหไ้ม่สำมำรถหำอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อก ำไรสทุธิ (P/E Ratio) ในหลำยๆ ช่วงเวลำได ้หรือ มีอตัรำส่วนท่ีสงู
ผิดปกติอีกดว้ย ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำ วิธีเปรียบเทียบกบักิจกำรในอตุสำหกรรมเดียวกนัเป็นวิธีที่ไม่
เหมำะสมส ำหรบักำรประเมินมลูค่ำหุน้ของ CEC 

 
ส ำหรบัวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที่ค  ำนึงถึง ควำมสำมำรถในกำรท ำในอนำคตของ 

CEC  ตำมอำยสุญัญำที่คงเหลืออยู่ ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำ วิธีกำรประเมินมลูค่ำหุน้ดงักล่ำวเป็นวิธี
ที่เหมำะสมที่จะสะทอ้นมลูค่ำหุน้ท่ีแทจ้รงิของ CEC ได ้ 

 
ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีกำรประเมินมูลค่ำหุ้นที่เหมำะสมของ CEC ไดแ้ก่ วิธีมูลค่ำ

ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยมูลค่ำหุ้นของ CEC ที่ไดจ้ำกวิธีกำรประเมินมูลค่ำหุ้นดังกล่ำวเท่ำกับ 3,489.08 – 
3,738.91 บำทต่อหุน้ หรือ เท่ำกับ 24.42 – 26.17 ลำ้นบำท ส ำหรบัรอ้ยละ 70.00 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ของ 
CEC 

 
5.4.2. ความเหมาะสมของเงือ่นไขรายการ 

 
ตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ CEC กับผูข้ำยซึ่งส่วนใหญ่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทตำมที่ไดช้ีแ้จงไวแ้ลว้ในขำ้งตน้ 

ในเงื่อนไขกำรช ำระค่ำตอบแทนนั้น มิไดม้ีกำรก ำหนดใหบ้ริษัทท ำกำรช ำระเงินมัดจ ำใดๆ ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร และ
ก ำหนดใหช้ ำระค่ำหุน้เพียงบำงส่วน จ ำนวน 9.24 ลำ้นบำท จำกจ ำนวนทัง้หมด 23.10 ลำ้นบำท ภำยใน 30 วนันบัจำกกำร
ซือ้ขำยหุน้เสร็จสมบูรณ ์ส่วนค่ำหุน้ที่เหลือ จ ำนวน 13.86 ลำ้นบำท ใหท้ ำกำรแบ่งช ำระออกเป็นงวดๆ อีก 3 งวด จนถึงปี 
2566 (ยกเวน้ในกรณีที่ผูข้ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลกัฐำนจนเป็นที่พอใจของผูซ้ือ้ไดว้่ำ CEC พน้จำกหนำ้ที่และควำม
รบัผิดชอบใดๆ เก่ียวกับภำระผูกพนัอนัอำจจะเกิดขึน้จำกกำรกระท ำของ CEC ก่อนวนัซือ้ขำยเสร็จสมบูรณ ์ก่อนวนัครบ
ก ำหนดช ำระค่ำหุน้ในงวดที่ 2 – 4 จ ำนวนรวม 13.86 ลำ้นบำท และผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ยเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ใหถื้อว่ำรำคำ
ซือ้ขำยหุน้ที่เหลืออยู่ถึงก ำหนดช ำระ และผูซ้ือ้ตกลงช ำระรำคำซือ้ขำยหุน้ท่ีเหลือดงักล่ำวใหแ้ก่ผูข้ำยภำยใน 30 วนั นบัแต่
วันที่ผูซ้ือ้ไดต้กลงดว้ยเป็นลำยลักษณอ์ักษร) ซึ่งเงื่อนไขกำรแบ่งช ำระนั้นนอกจำกท ำใหบ้ริษัทไดป้ระโยชนจ์ำกกำรลด
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดภำยในของบริษัทแลว้ ยงัเป็นกำรสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บับริษัทไดว้่ำจะไม่มีภำระรบัผิดชอบใด
เกิดขึน้กับ CEC ในอนำคตภำยหลังจำกกำรช ำระค่ำหุน้ครบทั้งจ ำนวน นอกจำกนี ้ยังมีกำรก ำหนดขอ้ตกลงชดใชแ้ละ
รบัผิดชอบของผูข้ำยต่อผลอนัเกิดขึน้หรือเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรของ CEC ก่อนวนัท่ีของสญัญำซือ้ขำยนีไ้วอี้กดว้ย 

 
ส ำหรบัเงื่อนไขอื่นๆ ในสญัญำซือ้ขำยหุน้ อำทิ เงื่อนไขบงัคบัก่อน กำรรกัษำควำมลบั หนำ้ที่ของผูซ้ือ้และผูข้ำย 

ค ำรบัรองของผูซ้ือ้และผูข้ำย เป็นตน้ เป็นไปตำมหลักกำรทั่วไปของสัญญำซือ้ขำยหุน้ ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจึงมี
ควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้มีควำมเหมำะสม  

 
ทัง้นี ้แมว้่ำในสญัญำซือ้ขำยหุน้จะมีกำรระบถุึงผลประโยชนต์อบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทนุจำกกิจกำรรว่มคำ้ 

CRD-CEC ใหถื้อเสมือนว่ำผลตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุนดังกล่ำวเป็นของกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ทั้งจ ำนวน ซึ่ง
หมำยควำมว่ำหำกในอนำคตกิจกำรร่วมคำ้ CRD-CEC มีผลประโยชน ์และ/หรือ ก ำไร เกิดขึน้ จะถือเป็นผลประโยชน ์
และ/หรือ ก ำไร ของผูถื้อหุน้เดิมของ CEC ทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงเงินลงทนุที่ CEC ไดจ้่ำยไปเพื่อกำรลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ 
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CRD-CEC จ ำนวน 1.90 ลำ้นบำทนัน้ ผลประโยชน ์และ/หรือ เงินคืนทนุดงักล่ำวไดส้ะทอ้นอยู่ในรำคำซือ้ขำยแลว้ โดยนบั
รวมเฉพำะเงินร่วมลงทุนของ CEC ในกิจกำรร่วมคำ้ CRD-CEC จ ำนวน 1.90 ลำ้นบำท ซึ่งบันทึกอยู่ในงบกำรเงินของ 
CEC 

 
5.5. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการซือ้สินทรัพย ์

 
กำรเขำ้ลงทุนในหุน้ของ CEC ในครัง้นี ้มีมลูค่ำกำรลงทุนรวมไม่เกิน 23.10 ลำ้นบำท โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุน

เพื่อใชใ้นกำรเขำ้ลงทนุในหุน้ของ CEC จำกกระแสเงินสดในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัท และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน  
 
ทัง้นี ้อำ้งอิงจำกสญัญำซือ้ขำยหุน้ระหว่ำงบริษัทกับผูถื้อหุน้ของ CEC พบว่ำ บริษัทจะท ำกำรทยอยช ำระค่ำหุน้

ของ CEC เป็นงวดๆ ไดจ้นถึงสิน้ปี 2566 จึงท ำใหบ้รษิัทสำมำรถน ำกระแสเงินสดภำยในบรษิัทในแต่ละปีมำทยอยใชช้ ำระ
ค่ำหุน้ไดอ้ย่ำงเพียงพอ อย่ำงไรก็ตำม หำกผูข้ำยสำมำรถแสดงเอกสำรหลักฐำนจนท ำใหเ้ป็นที่พึงพอใจต่อบริษัทได้ว่ำ 
CEC ไดพ้น้จำกภำระและหนำ้ที่รบัผิดชอบที่ผูกพนั CEC เอำไวไ้ด ้บริษัทตอ้งช ำระค่ำหุน้ที่คงเหลือตำมงวดต่ำงๆ ที่ยงัไม่
ถึงก ำหนดช ำระใหก้บัผูข้ำยในครำวเดียว 

 
อนึ่ง ณ สิน้ไตรมำสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 8.32 ลำ้นบำท และมี

วงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ที่สำมำรถเบิกใชไ้ดอ้ีกกว่ำ 150 ลำ้นบำท ซึ่งเพียงพอต่อกำรช ำระค่ำหุน้ของ CEC ได้
ทัง้หมด 

 
5.6. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิ 

 
กำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หุน้สดัส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC ในครัง้นีจ้ะช่วยเพิ่มศกัยภำพใน

กำรด ำเนินธุรกิจจดักำรขยะมลูฝอยไดท้นัที จำกควำมพรอ้มของสินทรพัยท์ี่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน รวมไปถึงประสบกำรณ์
ของบุคลำกรที่อยู่ในธุรกิจดังกล่ำวมำอย่ำงยำวนำนของ CEC และยังช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรเกิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน ์(Conflict of Interests) ที่อำจเกิดขึน้ไดใ้นอนำคตระหว่ำงบรษิัทกบั CEC 

 
นอกจำกนี ้เมื่อพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของรำคำซือ้ขำยหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 70.00 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยแลว้

ของ CEC ที่ 23.10 ลำ้นบำท แลว้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินมีควำมเห็นว่ำรำคำหุน้ดงักล่ำวมีควำมเหมำะสม โดยรำคำหุน้ที่
ประเมินไดเ้ท่ำกับ 3,489.08 – 3,738.91 บำทต่อหุน้ หรือ เท่ำกับ 24.41 – 26.17 ลำ้นบำท ส ำหรบัสดัส่วนรอ้ยละ 70.00 
ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ของ CEC ซึ่งมีมลูค่ำสงู (ต ่ำ) กว่ำรำคำซือ้ขำยหุน้ในครัง้นีอ้ยู่ 1.32 – 3.07 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 5.73 – รอ้ยละ 13.30 ของรำคำซือ้ขำยหุน้ตำมสญัญำ และเมื่อพิจำรณำถึงขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และควำมเส่ียงต่ำงๆ จำกกำร
เขำ้ท ำรำยกำรเมื่อเปรียบเทียบกับกำรไม่เขำ้ท ำรำยกำรแลว้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นีน้่ำจะท ำใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชน์
มำกกว่ำกำรไม่เขำ้ท ำรำยกำร ที่ปรกึษำทำงกำรเงินจึงมีควำมเห็นว่ำ ผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้

 
กำรพิจำรณำลงคะแนนเสียงอนุมัติในกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำขอ้มูลและควำม

คิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ตำมที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดน้ ำเสนอ ซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินไดเ้ปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่
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เก่ียวขอ้ง และใหค้วำมเห็นบนพืน้ฐำนของขอ้มูลที่ไดร้บัจำกบริษัท รวมทัง้จำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ที่ของ
บริษัท ซึ่งตัง้อยู่บนสมมติฐำนที่ว่ำ ขอ้มูลและสมมติฐำนที่ไดร้บัเป็นขอ้มลูที่มีควำมเชื่อถือได ้ครบถว้นและถูกตอ้งตำม
ควำมเป็นจริง อย่ำงไรก็ตำม กำรตดัสินใจอนุมตัิหรือไม่อนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูถื้อหุน้
เป็นส ำคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




