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บริษัทของดแจกของที่ระลึกใหแกผูถือหุน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางที่หนวยงานกำกับดูแลไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของที่ระลึก
1 ในการประชุมผูถือหุน อยางไรก็ดี บริษัทไดจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารวางรับรองสำหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม
และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมทุกทาน กรุณาสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมการประชุม

ที่ AGM/2564
วันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
2. รายงานประจำป 2563 พรอมงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. ขอมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน
6. เอกสาร หรือหลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
7. ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
8. ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แผนที่สถานที่ประชุม
ดวยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ไดมีมติใหกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม เลขที่ 199/42
ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกรายละเอียดไวอยางถูกตอง ครบถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบป 2563 โดยบริษัทไดนำสงและเผยแพรผานทางตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และไดนำเสนอไวในรายงานประจำป 2563 แลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563
การลงมติ: วาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัท
ขอ 54. ซึ่งกำหนดใหบริษัทตองจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนำเสนอใหผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
รายงานประจำป 2563 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตและผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท
ขอ 51. ซึ่งกำหนดไววา “บริษทั ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำป หั ก ด ว ยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ ามี ) จนกวา ทุ น สำรองนี้ จ ะมี จ ำนวนไม น อ ยกว าร อ ยละสิ บ (10) ของทุ น
จดทะเบียน”
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ไวเป น
ทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในป 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจำป 2563
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับบริษัท ขอ
49. ซึ่งกำหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิให
จายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจำป 2563 เนื่องจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท
ขอ 18. ซึ่งกำหนดให กรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผูถือหุนแตละป
โดยการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จำนวน 4 ทาน คือ
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1) นายอนันต
2) นายพงษอินทร
3) นายพัฒนา
4) นายสุรศักดิ์

สิริแสงทักษิณ
รักอริยะธรรม
สุวรรณสายะ
ศิริวิโรจนกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 โดยไดเผยแพรรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวไปยังผูถือหุนผานทางตลาดหลักทรัพยฯ
แลว แตเมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใหบริษัทพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป
2564 ทั้ง 4 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากไดพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระแลวเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งให
เปนกรรมการตามกฎหมาย และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง โดยมีรายละเอียดการเสนอแตงตั้ง ดังนี้
1) นายอนันต
สิริแสงทักษิณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2) นายพงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ
3) นายพัฒนา
สุวรรณสายะ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ
4) นายสุรศักดิ์
ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ
ขอมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอบังคับบริษัท ขอ
32. ซึ่งกำหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพิจารณาถึงความเหมาะสม
ที่สอดคลองกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังนี้
1. คาเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอยตอครั้งการประชุม มีอัตราเทากับป 2563 ดังนี้
ตำแหนง
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริ ษั ท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

คาตอบแทนในรูปแบบเบี้ย
ประชุม (บาท/ครั้ง) ป 2563
20,000

คาตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง) ป 2564 (ที่จะเสนอ)
20,000

15,000

15,000

กรณีกรรมการที่ไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม

2. คาตอบแทนในรูปแบบอื่น เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทาน โดยขึ้นอยูกับผล
การดำเนินงานของบริษัท
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ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจำป 2564 รวมทั้งสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท และใหคาเบี้ยประชุม
ดั งกล า วมี ผ ลบั งคั บ ใช ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม 2564 เป น ต น ไป จนกว า ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจำป 2564 จะอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัท ขอ
57. ซึ่งกำหนดวา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกป
ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556
ซึ่งกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี เมื่อไดปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีประจำป 2564
1)
2)
3)
4)
5)

นายประดิษฐ
นางสาวนงราม
นางพรทิพย
นางสาวสุนันทา
นางสาวชมาภรณ

รอดลอยทุกข
เลาหอารีดิลก
เลิศทนงศักดิ์
คำสุข
รอดลอยทุกข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญ ชี
ประจำป 2564 เปนเงินจำนวน 1,300,000 บาท (คาตอบแทนป 2563 เทากับ 1,300,000 บาท)
โดยนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีของบริษัทไดปฏิบัติหนาที่มาแลว 7 รอบปบัญชีติดตอกัน ตั้งแตปบัญชี 2557 2563 แตผูสอบบัญชีทานอื่นที่เสนอขางตนยังไมเคยตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
โดยบริษัทขายที่ดินใหกับ CEC
ขอเท็ จจริงและเหตุผล: บริษั ทไดขายที่ ดินเปลาให CEC จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
พิจารณาตามเกณฑรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
การทำธุ ร กรรมดั ง กล า วเข า ข า ยเป น การทำรายการจำหน า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ ในการทำรายการที่มี นัยสำคั ญ ที่เขาขายเปนการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพย”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา
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ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไป
ซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพย
พิจารณาตามเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยหรือบริการ
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนเขาขายเป นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยหรือบริการ ตามที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ในการทำรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยหรือบริการมีมลู คาการทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการ
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ CEC ในชวง 6 เดือนที่ผานมากอนวันทำรายการดังกลาว คือ การกูยืมระยะสั้นจาก CEC เมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.50 ตอป ระยะเวลากูยืม 6 เดือน คิดเปนดอกเบี้ยที่
บริษัทตองจายชำระสำหรับการกูยืมครั้งนี้เทากับ 0.28 ลานบาท ดังนั้นจึงมีมูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลาน
บาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ลานบาท จึงถือเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ ดังนั้น
บริษัทจึงตองปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และ
ปฏิบัติการตาง ๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทำบทบาทเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 5
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ไมรวม นายธีรพัฒน
จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสีย 1 ไมได
เขารวมประชุมและไม มีสิทธิออกเสียง) ไดพิจารณาแลวมี ความเห็นวารายการที่ เกี่ยวโยงกันดังกลาวเป นรายการที่เกี่ยวกั บ
สินทรัพยหรือบริการ โดยเปนการขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชนในขณะนั้น เพื่อแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนกระแส
เงินสดเพื่อใชดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายที่ดินแปลงดังกลาว บริษัทไดทำการเสนอขายใหแกบุคคลภายนอกทั่วไปผานทาง
สื่อสาธารณะและทางเว็บไซตของบริษัท ปรากฏวามีเพียง CEC เปนผูเสนอซื้อที่ดินเพียงรายเดียว บริษัทจึงตัดสินใจขายที่ดิน
แปลงดังกลาวใหแก CEC เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดย
เปนราคาซื้อขายที่ดินที่ทั้งสองฝายตกลงกัน เทากับ 23.17 ลานบาท หรือเทากับ 4,487.80 บาทตอตารางวา ซึ่งอยูระหวางชวง
ราคาประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด (วันที่ประเมิน 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 4,500.00
บาทตอตารางวา และราคาประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด (วันที่ประเมิน 18 ธันวาคม 2562)
ซึ่งเทากับ 3,997.29 บาทตอตารางวา
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวา การทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผลดีแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระ
0

1

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนกรรมการ CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 30.15
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ มีสว นไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.50 และเปนพี่ชายของนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ ซึ่งดำรงตำแหนงกรรมการ
CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.00
นายสุรพล ศรีวีระสกุล มีสว นไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 3.50
นายพัฒนา สุวรรณสายะ มีสวนไดเสีย เนื่องจากบุตรชายหรือนายพิชย สุวรรณสายะ ถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 2.10
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นี้ให ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวที่บริษัทไดเขาทำกับ CEC
ดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบัน
รายการเกี่ยวโยงกันดังกลาว
ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริษั ท ไม ส ามารถให ค วามเห็ น เปรีย บเที ยบกั บ การทำรายการกั บ บุ ค คลภายนอกที่ เป น อิส ระได
เนื่องจากไมมีบุคคลภายนอกเขารวมการเสนอราคาซื้อขายที่ดินดังกลาวตามที่บริษัทไดประกาศเสนอขายผานทางสื่อสาธารณะ
และทางเว็บไซตของบริษัท
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย (ถามี)
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไววาผูถือหุนซึ่งมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไวใน
หนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการ
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหมีวาระอื่น ๆ ไวเพื่อใหผูถือหุนเสนอวาระ สอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแก
คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป
การลงมติ: วาระนี้จะไมมีการลงคะแนน ยกเวนกรณีผูถือหุนไดเสนอวาระที่จะตองมีการพิจารณาลงคะแนนก็ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน
กรณีที่ทานประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9) สวนผูถือหุนที่เปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น กรณีผูถือหุน
ประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ โดยคณะกรรมการบริษัทไดเสนอชื่อกรรมการอิสระที่จะเปนผูรับมอบฉันทะแทนทานปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7
ทางบริษัทไดจัดเตรียมพาหนะสำหรับการเดินทางจากสนามบินเชียงใหม มายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกทาน
ผูถือหุนที่ประสงคจะเดินทางมารวมประชุมดังกลาว โดยจุดนัดพบ ณ ประตูทางออก 2 สนามบินเชียงใหม ซึ่งจะมีพนักงานถือปายรอรับทาน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะในบริเวณดังกลาว เวลารถออก 11.30 น. ทั้งนี้ ขอใหทานผูถือหุนแจงความประสงคลวงหนา 7 วันกอนวัน
เดิน ทางได ที่ สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพ ท 053-272429 ตอ 107 หรือ 081-5948805 หรือโทรสาร 053818465 หรืออีเมล kanjana.c@cmrd.co.th ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
เทานั้น
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)

(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท)
ประธานกรรมการบริษัท
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00
น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50100
นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหนาทีเ่ ปนผูดำเนินการประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวมประชุม กลาวแนะนำ
วิธีการเขาประชุมในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วาบริษัทมีความตระหนัก และหวงใยสุขอนามัยตอความ
เสี่ยงของการแพรระบาดในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ จึงขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวม
การประชุม ไมเคลื่อนยาย เปลี่ยน หรือเลื่อนเกาอี้ออกจากตำแหนงที่จัดไวให สำหรับผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอใหสง
คำถามใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อจัดสงคำถามใหแกประธานกรรมการตอไป ทั้งนี้ บริษัทของดใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ใน
บริเวณหองประชุม เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด และไดกลาวแนะนำกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน
และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามลำดับ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
1. นายเทอดศักดิ์
2. นายประวัติ

โกไศยกานนท
สิริภัทโรดม

3. นายอนันต

สิริแสงทักษิณ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
กรรมการอิ ส ระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข า ร ว มประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
กรรมการ
กรรมการ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ

4. นายพงษอินทร
รักอริยะธรรม
5. นางนฤมล
กิมภากรณ
6. นายสุรพล
ศรีวีระสกุล
7. นางสาวฐิดา
จำเริญพฤกษ
8. นายธีรพัฒน
จิรพิพัฒน
9. นายเฉลิมศักดิ์
นิมาพันธ
10. นายพัฒนา
สุวรรณสายะ
11. นายสุรศักดิ์
ศิริวิโรจนกุล
ผูบริหาร
1. นางพัชรินทร
ธรรมถนอม
รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษาทางดานการเงิน (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
1. นายสุพล
คาพลอยดี
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด
2. นายมุฒิชัย
อรุณเรืองอราม
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
1. นางสาวสุวรรณา
ตันติศรีเจริญกุล
บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด
2. นางสาวภรชนัน
อัศวกิตติมากุล
บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด
3. นายกิตติพันธุ
อนุตรานุกุล
บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด
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ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษทั ทำหนาที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน
เพื่อใหการประชุมดำเนินไปอยางเรียบรอย นางกาญจนา ชัยมังกร ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑการ
ออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแตละวาระ ใหที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีผลการลงคะแนนเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเปนการชี้ขาด
3. การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของ
บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยใน
วาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเปนผลการนับคะแนนรวมจากผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ ยกเวนวาระที่ 4 เรื่อง
อื่น ๆ จะไมมีการลงมติ โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้
4. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือ
หุนที่ตองการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานไดอนุญาตแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะกรุณาแจงชื่อ นามสกุล พรอมแจงวา เปนผูถือหุน
ที่มาประชุมดวยตนเอง หรือไดรับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอใหแสดงความคิดเห็นและสอบถามใหตรงตามวาระอยาง
กระชับ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่น ๆ ไดใชสิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่กำหนด หากผูถือหุนมีคำถามที่ไมตรง
กับวาระที่พิจารณา ขอใหสอบถามในวาระสุดทายของการประชุม
5. หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดประสงคจะออกจากที่ประชุมกอนปดการประชุม และประสงคจะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอ
ความกรุณาสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อ สงใหเจาหนาที่บริษัทกอนการออกจากหองประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึก
คะแนนเสียงของทานไวในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแตละวาระ มีดังนี้
• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 และ
• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน คือ วาระที่ 2 และวาระที่ 3
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอยางนอย 1
ทาน มารวมเปนอาสาสมัครและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน แตไมมีผูใดอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึง
มอบหมายใหทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแตละวาระ โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินรวมตรวจสอบการนับคะแนนอยางเปนอิสระ
และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดมอบหมายให นางสาวเทพนิภา ยาศรี เปนตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทยเขารวมประชุมดวย
นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหที่ประชุมทราบวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ในวันนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย
ตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุนได 272,748,955 หุน และผูรับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุนได 11,024,112 หุน รวมเปนผู
ถือหุนทั้งที่มาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน รวมจำนวนหุนได 283,773,067 หุน คิดเปนรอยละ 56.75 ของ
จำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
จากนั้น นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหที่ประชุมทราบตอไปวา บริษัทไดทำการเรียนเชิญและแจงขอมูลเกี่ยวกับการประชุม ใน
ครั้ง นี้ใ ห ผูถือ หุน รับ ทราบผ าน 3 ชอ งทาง โดยการ 1) จัด สงหนัง สือ เชิญ ประชุม ไปยังผูถือ หุน ทุก ทา นทางไปรษณีย 2) ลงประกาศทาง
หนังสือพิมพ และ 3) แจงรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซตของบริษทั
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นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ ทำหนาที่เปนประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขา
รวมประชุม และแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของ
บริษัทแลว จึงขอเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดย
บริษัทไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
283,773,067 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
ไมนำมาคำนวณ
บัตรเสีย
0 เสียง
ไมนำมาคำนวณ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดย
บริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
กอนเริ่มการประชุมในวาระนี้ นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล
และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการที่มีสวนไดเสีย 1 ทั้ง 4 ทานออกจากหองประชุมชั่วคราว เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามขอมูล
นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอที่ประชุมวา CRD จัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource 2 สัญญา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง
มาดวย 2)
1) สัญญาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง มีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
คาจางรวมตลอดทั้งสัญญาไมเกิน 112.15 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และ
2) สัญญากำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเขลางคนคร โดยการจัดการฝงกลบมูลฝอยมีระยะเวลา 53 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 คาจางรวมตลอดทั้งสัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สำหรับสวนของ
เทศบาลนครลำปาง และประมาณการคาจางรวมตลอดทั้งสัญญาประมาณ 9.62 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สำหรับสวนของเทศบาลเข
ลางคนคร
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1

1

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนกรรมการ CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 30.15
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ มีสว นไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.50 และเปนพี่ชายของนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ ซึ่งดำรงตำแหนงกรรมการ
CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.00
นายสุรพล ศรีวีระสกุล มีสว นไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 3.50
นายพัฒนา สุวรรณสายะ มีสวนไดเสีย เนื่องจากบุตรชายหรือนายพิชย สุวรรณสายะ ถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 2.10

164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465
164/34-36 CHANGKLAN RD., A.MUANG CHIANGMAI THAILAND. TEL. (053) 271-420, 272-429 FAX.(053) 818465
www.cmrd.co.th E-mail: Chiangmairimdoi@cmrd.co.th Facebook: Chiangmai Rimdoi

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

• บริษัทมีฐานะเปนผูไดสัญญาจางทำงานเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปางสัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
มูลคาสัญญา 123.00 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สัญญามีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
โดยขอกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ระบุเงื่อนไขวาใหใชรถบรรทุกเกาในการจัดเก็บขยะได ทาง CRD จึงไดดำเนินการเปดประมูลเปนการทั่วไป
โดยการประกาศลงในสื่อทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำปางซึ่งเปนพื้นที่งานประมูลของเทศบาลนครลำปาง เพื่อหาพันธมิตร
มารวมใหบริการงานดังกลาว เมื่อครบเวลาที่กำหนดปรากฏวามีเพียง CEC ที่ยื่นซองเขารวมประมูล ทั้งนี้ CEC ผานเกณฑคุณสมบัติที่กำหนด
ทุกประการ CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาวโดยมีคาจางรวมตลอดทั้งสัญญาไมเกิน 112.15 ลานบาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวามีความเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับที่บริษัทยอมรับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปาง อีกทั้งลักษณะงานเปนการทำงานเฉพาะกิจ ไมมี
ราคาตลาดสำหรับงานบริการนี้ใหเปรียบเทียบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวากระบวนการเปดประมูลเปนการทั่วไปเปนวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งราคาและเงื่อนไขการคาที่ยุติธรรมที่สุดเทาที่จะทำได ไมวาผลของการประมูลจะมีผูยื่นซองเขารวมประมูลจำนวนกี่ราย
หรือมีผูเขารวมประมูลเพียงรายเดียวก็ตาม
• ตอมา บริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยการฝงกลบมูลฝอย สัญญาเลขที่ 44/2563 ลง
วันที่ 28 เมษายน 2563 มูลคาสัญญา 24.80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สัญญามีระยะเวลา 53 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเปนลักษณะงานตอเนื่องจากสัญ ญาจางทำงานเก็บขนมูลฝอยที่บริษัทเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลนครลำปาง
(สัญญาเลขที่ 17/2563) รวมถึงเปนผูไดสัญญาจางกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเขลางคนคร ตามสัญญาแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 อางอิงสัญญา
เลขที่ 44/2563 มูลคาสัญญาประมาณ 10.94 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
ในการแจงให CEC เสนอบริการเปนคูสัญญา outsource งานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากบริษัทเห็นวา CEC อยูในฐานะผู
รับจางตามสัญญาเก็บขนมูลฝอยอางอิงสัญญาเลขที่ 17/2563 อยูแลว ขอเสนอคาจางรวมตลอดทั้งสัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) สำหรับสวนของเทศบาลนครลำปาง และประมาณ 9.62 ลานบาท (รวมภาษีมลู คาเพิ่ม) สำหรับสวนของเทศบาลเขลางคนคร
(คำนวณจากคาเฉลี่ยตอวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางคนครที่กำจัดไดของเดือนที่มีปริมาณขยะสูงที่สุดตั้งแตเริ่มตนดำเนินโครงการ
จำนวน 35.92 ตันตอวัน มาคูณดวยจำนวนวันตามสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1,614 วัน แลวคูณดวย
อัตราคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามที่ระบุในสัญญาที่ 165.94 บาทตอตัน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาเปนราคา
มีความเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับที่บริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตาม
เงื่อนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาวเพิ่มเติม
• สำหรับอัตราผลตอบแทนของแตละโครงการนั้น หากบริษัทจะดำเนินการดวยตนเองโดยอางอิงจากใบสรุปปริมาณงาน (Bill of
Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเปนการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานดวยตนเอง ตามปริมาณ
งานในหัวขอตางๆ ที่เจาของโครงการกำหนดไว ประกอบการประมูลโครงการขางตนทั้ง 2 โครงการแลว พบวาบริษัทจะมีอัตรากำไรตลอด
ระยะเวลาโครงการอยูที่ รอยละ 4.91 สำหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และรอยละ 4.72 สำหรับโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร แตจากการประเมินอัตราผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับหากทำการวาจาง CEC
เปนผูรับจางชวงในการดำเนินโครงการนั้น พบวาบริษัทจะไดรับอัตรากำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยูที่ รอยละ 8.82 สำหรับโครงการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และรอยละ 12.00 สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางค
นคร ซึ่งเปนอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาหากเทียบกับการที่บริษัทดำเนินการดวยตนเอง จากขอไดเปรียบทางดานตนทุน และคาใชจายการ
ดำเนินงานของ CEC ที่เหนือกวาบริษัท อันเกิดจากการที่บริษัทจะตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชายานพาหนะทุกประเภทที่จำเปนตองใชในการเก็บ
ขนและการกำจัดขยะมูลฝอยดังกลาวตามสัญญา และลงทุนจัดจางบุคลากรที่เกี่ยวของ อาทิ พนักงานขับรถ, พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย เปน
ตน

164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465
164/34-36 CHANGKLAN RD., A.MUANG CHIANGMAI THAILAND. TEL. (053) 271-420, 272-429 FAX.(053) 818465
www.cmrd.co.th E-mail: Chiangmairimdoi@cmrd.co.th Facebook: Chiangmai Rimdoi

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้ รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวมไมเกิน 143.20 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งมีขนาดรายการเกินกวา 20 ลานบาท โดยบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันรวมถึงผูมีความสัมพันธและผูเ กี่ยวของของบุคคลดังกลาว ไมมีการทำรายการที่เกี่ยวกันอื่นใดอีกกับบริษัทหรือบริษัทยอยในชวงระยะเวลา 6
เดือนกอนหนา ดังนั้น บริษัทจึงตองปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำ
รายการที่ เกี่ย วโยงกั น และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลั กทรัพ ยแ ห งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่อ งการเป ดเผยขอ มูล และการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาด
หลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท บี
ยอนดแอดไวเซอร จำกัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อทำบทบาทเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมา
พันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการ
มูลฝอย ซึ่งบริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปาง บริษัทจำเปนตองจัดหาพันธมิตรมารวมใหบริการงาน
ดังกลาว ซึ่งเปนไปตามแนวทางธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ผูบริหารของบริษัทจะเนนการใชความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญของทีม
ผูบริหารในการวางแผน ประสานงาน ติดตาม กำกับดูแลและควบคุมการจัดเก็บหรือกำจัดขยะมูลฝอยของพนักงานไมวาจะเปนพนักงานของ
บริษัทเองหรือพนักงานของ outsource ก็ตาม รวมทั้งดูแลบริหารโครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยใหสำเร็จเรียบรอยเปนไปตามสัญญางานที่ไดรับ
ในขณะที่บริษัทไมจำเปนตองมีการลงทุนดานบุคลากรและทรัพยสินประเภทยานพาหนะ (ยกเวนมีการกำหนดใน TOR วาตองใชรถใหมเทานั้น)
การจัดหาพันธมิตรผูรวมใหบริการครั้งนี้ดำเนินการโดยผานวิธีการเปดประมูลเปนการทั่วไป แตอยางไรก็ตาม เมื่อครบเวลาที่กำหนดปรากฏวา
มีเพียง CEC ที่ยื่นซองเขารวมประมูลและผานเกณฑคุณสมบัติทุกประการ รวมถึงความพรอมเรื่องยานพาหนะทุกประเภทที่จำเปนตองใชใน
การใหบริการตามสัญญา และความพรอมดานบุคลากรทั้งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขยะมูลฝอย บริษัทจึงไดวาจาง CEC เปนคูสัญญา
outsource งานดังกลาว ตอมาบริษทั เปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง รวมถึงเปนผูไดสัญญาจางกำจัดมูลฝอย
ของเทศบาลเขลางคนคร ซึ่งเปนลักษณะงานตอเนื่องจากสัญญาเก็บขนมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง บริษัทไดพิจารณาความเหมาะสมและความ
คุมคาเชิงเศรษฐกิจแลว จึงไดวาจาง CEC เปนคูสัญญาในงานกำจัดมูลฝอย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา กระบวนการเปด
ประมูลเปนการทั่วไปเพื่อจัดหาพันธมิตรรวมงานขางตนเปนวิธีที่เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งราคาและเงื่อนไขการคาที่ยุติธรรมที่สุดเทาที่จะ
สามารถกระทำได อีกทั้งราคาวาจาง CEC ดังกลาว มีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขใน
สัญญาที่บริษัททำไวกับเทศบาลนครลำปาง ราคาเสนอใหบริการไมสูงกวาราคาที่บริษัทชนะการประมูลจากเทศบาลนครลำปาง ซึ่งบริษัทยังมี
กำไรจากการวาจางงานดังกล าวในระดั บที่ บ ริษัท ยอมรับ ได และยังมีอั ตรากำไรดังกล าวสู งกวาในกรณี ที่ บริษั ท เปน ผูด ำเนิ น การเอง อั น
เนื่องมาจากการที่บริษัทไมตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชายานพาหนะ และไมตองลงทุนจัดจางบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระนี้ใหที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวที่บริษัทไดเขาทำสัญญากับ CEC ดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกันดังกลาว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทจาง
งานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดย
บริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC ดวยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เทากับ
260,687,482 เสียง) ดังนี้
เห็นดวย
23,085,585 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00
ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม
นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขา
รวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัทนำเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) จำนวน 7,000 หุน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 70 ของหุนที่จำหนายแลวของ CEC ในราคาหุนละ 3,300 บาทตอหุน รวมมูลคาหุนเทากับ 23.10 ลานบาท โดยที่ภายหลังการ
ทำธุรกรรม บริษัทจะเขาเปนผูถือหุนของ CEC รอยละ 70 ซึ่งสงผลให CEC มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยมีรายละเอียดการซื้อหุนของ
CEC จากผูถือหุนเดิม ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3)
ชื่อผูถือหุนทีข่ ายหุน CEC ใหบริษัท
1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน/1
2. นายกนก ศรีกนก/1
3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ/1
4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน/1
5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/1
6. นายพิชย สุวรรณสายะ/1
7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ
8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ
รวมทั้งหมด

จำนวนหุน
3,015
1,500
1,050
750
350
210
75
50
7,000

สัดสวนหุนใน CEC
30.15%
15.00%
10.50%
7.50%
3.50%
2.10%
0.75%
0.50%
70.00%

หมายเหตุ: /1 บุคคลในลำดับที่ 1-6 เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
- ตารางขางตนแสดงเฉพาะรายชือ่ ผูถือหุน CEC ที่มีความประสงคจะขายหุนใหแกบริษัท ไมรวมผูถอื หุน 2 ทานที่
ไมประสงคจะขายหุน ประกอบดวย นายกานต อภิญญาวัชรกุล (ถือหุน 2,000 หุน) และนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ
(ถือหุน 1,000 หุน และเปนกรรมการผูจ ัดการขอ CEC) ซึ่งมีความสัมพันธเปนหลานชายและนองชายของนาย
เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ (กรรมการและผูถือหุนของบริษัท)

การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการไดมาหรือ
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จำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพย”) โดยมูลคาการทำรายการซื้อหุนสามัญ CEC เทากับ 23.10 ลานบาท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศ
รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ
8.02 (บริษัทไมมีการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตาม
ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ทั้งนี้ รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการสินทรัพยหรือบริการ เมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวม 29.50 ลานบาท (คำนวณตามสัดสวนของหุนที่บริษัทจะซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยงขางตนที่รอยละ 68.75 ของ
หุนที่จำหนายแลวของ CEC คูณดวยมูลคาตามบัญชีของ CEC ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2563 ซึ่งเทากับ 42.91 ลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่สอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมูลคาเทากับ 374.43
ลานบาท รายการดังกลาวมีขนาดเทากับรอยละ 7.88 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ
ในชวง 6 เดือนที่ผานมาอันไดแกการเขาทำสัญ ญาวาจาง CEC เปนผูรับจางชวงในโครงการเก็บขนและโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีมูลคาตามสัญ ญารวมเทากับ 143.20 ลานบาท (โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน
112.15 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 21.43 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
และประมาณการมูลคางานกำจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลเขลางคนครที่กำจัด ณ บอกำจัดขยะของเทศบาลนครลำปางที่เปนสวนเพิ่มเติมของ
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง มูลคา 9.62 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทำใหมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมรายการ
ในชวง 6 เดือนที่ผานมามีมูลคารวมทั้งสิ้น 172.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.12 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการ
ดังกลาวขางตน มีมูลคามากกวา 20 ลานบาท ดังนั้นบริษัทจึงตองปฎิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการ
เปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำรายงานและ
เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 ไดมีมติแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท บียอนดแอดไวเซอร จำกัด ซึ่งเปนที่
ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทำบทบาทเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมา
พันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวาการเขาทำรายการดังกลาวขางตนเปนการทำรายการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ
บริหารจัดการขยะชวยกอใหเกิดรายไดอยางสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่นาสนใจ บนความเสี่ยงซึ่งฝายบริหารสามารถ
จัดการได ซึ่งจะกอใหเกิดผลกำไรและสรางกระแสเงินสดใหกับบริษัท และชวยสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุนในระยะยาว นอกจากนี้ การ
ทำรายการดังกลาวยังเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับธุรกิจบริหารจัดการ
ขยะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวา จากลักษณะธุรกิจที่มีความนาสนใจและสามารถสรางรายไดและผลตอบแทนที่นาพอใจใหแกบริษัทตามที่
กลาวขางตน บริษัทจึงมีโอกาสที่จะเขาประมูลงานบริหารจัดการขยะในโครงการอื่นๆ และอาจจะเกิดการทำรายการระหวางกันกับ CEC ขึ้นอีก
ในอนาคต หากบริษัทลงทุนซื้อหุน CEC ใหกลายเปนบริษัทยอยก็จะเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นได คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อหุน CEC ในมูลคาหุนละ 3,300 บาท เปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีตอหุนของ
CEC ซึ่งจะสรางผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการเขาลงทุนจากผลกำไรสุทธินับจากวันที่บริษัทเขาซื้อหุนของ CEC ที่จะไดรับจากโครงการตางๆ ที่
CEC ดำเนินการอยูแลวในปจจุบัน
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนที่
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

จำหนายแลวทั้งหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทโดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียง
ของผูมีสวนไดเสีย
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00
ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ตามที่เสนอดวยคะแนน
เสียง (คะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เทากับ 260,469,282 เสียง) ดังนี้
เห็นดวย
23,303,785 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)
ภายหลังที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 และวาระที่ 3 แลว ประธานไดเชิญกรรมการที่ทั้ง 4 ทาน กลับเขาหองประชุม เพื่อ
ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
คณะกรรมการบริษัทบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ
บริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อใหผูถือหุนไดสอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไป
ปฏิบัติตอไป
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใดสอบถามและเสนอ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่สละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุม และกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 14.28 น.

(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท)
ประธานที่ประชุม
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
สิ่งที่สงมาดวย 3
ขอมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
อายุ
ตำแหนงในปจจุบัน

นายอนันต สิริแสงทักษิณ
70 ป
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี :
ปริญญาโท :

สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Eastern New Mexico Univ. USA

ประสบการณการ
ทำงาน

ป 2562 - ปจจุบัน
ป 2560 - ปจจุบัน
ป 2560 - ปจจุบัน

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

ป 2557 - ปจจุบัน
ป 2555 - ปจจุบัน
ป 2558 - ปจจุบัน

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ
จำนวนปที่ดำรง
ตำแหนงกรรมการ
การดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารใน
บริษัทอื่น

การเขารวมประชุม
ในป 2563

บมจ.วิลลา คุณาลัย
บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
บมจ.เชียงใหมริมดอย
บมจ.ไอราแคปปตอล
บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร
บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ (ไมได Listed)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 73/2006
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน 22/2016
5 ป
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมผูถือหุน
0.04% (200,000 หุน)

: 5 บริษัท
: 1 บริษัท
: ไมมี
: 7/7 ครั้ง (100%)
: 4/4 ครั้ง (100%)
: 1/1 ครั้ง (100%)

สัดสวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2563
ความสัมพันธทาง
ไมมี
ครอบครัวของผูบริหาร
กับบริษัท
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผา นมา
1. ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
2. ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดบิ / สินคา /
บริการ / การกูย ืมเงิน / ใหกยู ืมเงิน)

164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465
164/34-36 CHANGKLAN RD., A.MUANG CHIANGMAI THAILAND. TEL. (053) 271-420, 272-429 FAX.(053) 818465
www.cmrd.co.th E-mail: Chiangmairimdoi@cmrd.co.th Facebook: Chiangmai Rimdoi

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
อายุ
ตำแหนงในปจจุบัน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณการ
ทำงาน

นายพงษอินทร รักอริยะธรรม
68 ป
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- กรรมการอิสระ
ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญญาโท : สาขาวิทยาศาสตร (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญญาเอก : สาขาวิศวกรรมศาสตร (การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยปอลซาบาติเยร ประเทศ
ฝรั่งเศส
ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน/กรรมการอิสระ
ป 2559 - 2560 กรรมการบริษัท
ป 2554 - 2561 อธิการบดี
ป 2519 - 2554 อาจารยประจำภาควิชาภูมิศาสตรคณะสังคมศาสตร
ป 2517 - 2554 คณะทำงาน

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ
จำนวนปที่ดำรง
ตำแหนงกรรมการ

Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 141/2017

การดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารใน
บริษัทอื่น

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประชุมผูถือหุน
0.02% (100,000 หุน)

การเขารวมประชุมใน
ป 2563
สัดสวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2563

บมจ.เชียงใหมริมดอย
บจก.เชียงใหมริมดอย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5 ป
: ไมมี
: ไมมี
: ไมมี
: 7/7 ครั้ง (100%)
: 1/1 ครั้ง (100%)
: 1/1 ครั้ง (100%)

ความสัมพันธทาง
ไมมี
ครอบครัวของผูบริหาร
กับบริษัท
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผา นมา
1. ไมเปน
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
2. ไมเปน
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดบิ / สินคา /
บริการ / การกูย ืมเงิน / ใหกยู ืมเงิน)
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
อายุ
ตำแหนงในปจจุบัน

วุฒิการศึกษา
ประสบการณการ
ทำงาน
การอบรมหลักสูตร
กรรมการ
จำนวนปที่ดำรง
ตำแหนงกรรมการ
การดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารใน
บริษัทอื่น

การเขารวมประชุมใน
ป 2563
สัดสวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2563

นายพัฒนา สุวรรณสายะ
63 ป
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจัดการ
ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2561 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ
ป 2560 - 2561 กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ
ป 2554 - 2560 ที่ปรึกษาและออกแบบอิสระ

บมจ. เชียงใหมริมดอย
บจก. เชียงใหมริมดอย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 162/2019
3 ป
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมผูถือหุน
2.19% (10,926,526 หุน)

: ไมมี
: ไมมี
: ไมมี
: 6/7 ครั้ง (85%)
: 1/1 ครั้ง (100%)

ความสัมพันธทาง
ไมมี
ครอบครัวของผูบริหาร
กับบริษัท
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผา นมา
1. เปน
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ในตำแหนง รองกรรมการผูจัดการ
2. ไมเปน
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดบิ / สินคา /
บริการ / การกูย ืมเงิน / ใหกยู ืมเงิน)
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – สกุล
อายุ
ตำแหนงในปจจุบัน

วุฒิการศึกษา
ประสบการณการ
ทำงาน

นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
64 ป
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจัดการ
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ป 2562 – ปจจุบัน
ป 2560 – 2562
ป 2559 – 2560
ป 2540 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ

ผูบริหารโครงการ

บมจ. เชียงใหมริมดอย
บมจ. เชียงใหมริมดอย
บจก. เชียงใหมริมดอย
บจก. เชียงใหมริมดอย

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ
จำนวนปที่ดำรง
ตำแหนงกรรมการ

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน 4/2559
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 162/2019
2 ป

การดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารใน
บริษัทอื่น

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมผูถือหุน
0.11% (526,526 หุน)

การเขารวมประชุมใน
ป 2563
สัดสวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2563

: ไมมี
: ไมมี
: ไมมี
: 7/7 ครั้ง (100%)
: 1/1 ครั้ง (100%)

ความสัมพันธทาง
ไมมี
ครอบครัวของผูบริหาร
กับบริษัท
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผา นมา
1. เปน
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ในตำแหนง รองกรรมการผูจัดการ
2. ไมเปน
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดบิ / สินคา /
บริการ / การกูย ืมเงิน / ใหกยู ืมเงิน)

164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465
164/34-36 CHANGKLAN RD., A.MUANG CHIANGMAI THAILAND. TEL. (053) 271-420, 272-429 FAX.(053) 818465
www.cmrd.co.th E-mail: Chiangmairimdoi@cmrd.co.th Facebook: Chiangmai Rimdoi

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9
สารสนเทศเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 4

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ
กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสีย 2 ไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจำป 2564 (“ที่ประชุมสามัญผูถือหุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการขายที่ดินเปลาจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท
รวมมูลคา 23,166,000 บาท ใหแกบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2562
- พิจารณาตามเกณฑรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการ
ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนมีขนาด
รายการสูงสุด เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึง
ไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
- พิจารณาตามเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยหรือบริการ
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ ตามที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกวา
“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) บริษัทมีมูลคาการทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ CEC
ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คือ การกูยืมระยะสั้นจาก CEC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ
5.50 ตอป ระยะเวลากูยืม 6 เดือน คิดเปนดอกเบี้ยที่บริษัทตองจายชำระสำหรับการกูยืมครัง้ นี้เทากับ 0.28 ลานบาท จึงมีมูลคาการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท ซึ่งมีขนาดรายการที่เกินกวา 20.00 ลานบาท จึงถือเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ ดังนั้น
บริษัทจึงตองปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ
รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันดวย โดยมี
รายละเอียดสารสนเทศดังนี้
2

2

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนกรรมการ CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 30.15
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.50 และเปนพี่ชายของนายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ ซึ่งดำรงตำแหนง
กรรมการ CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.00
นายสุรพล ศรีวีระสกุล มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 3.50
นายพัฒนา สุวรรณสายะ มีสวนไดเสีย เนื่องจากบุตรชาย คือ นายพิชย สุวรรณสายะ ถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 2.10
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1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ วันที่ 14 ธัน วาคม 2562 มี ม ติให บ ริษั ทขายที่ ดิน เปล าซึ่งไมไดใช ประโยชน โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดมีการประกาศขาว
ทางสื่อและทางเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจเขารวมเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
เพียงผูเดียวที่เสนอซื้อที่ดินเขามา บริษัทจึงไดตัดสินใจขายและทั้ง 2 ฝายไดทำธุรกรรมซื้อขายที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
สาขาแมริม เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
2. คูสัญญาที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
2.1 ผูขาย : บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”)
2.2 ผูซื้อ :
บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
ขอมูลทั่วไปของคูสัญญา
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CEC ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
2. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ
รายชื่อผูถือหุนของ CEC ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
กอนการทำรายการ
ชื่อผูถือหุน
จำนวนหุน
สัดสวน
/1
1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
3,015
30.15%
2. นายกานต อภิญญาวัชรกุล
2,000
20.00%
3. นายกนก ศรีกนก/2
1,500
15.00%
/3
4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
1,050
10.50%
/4
5. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ
1,000
10.00%
6. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน/5
750
7.50%
7. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/6
350
3.50%
/7
8. นายพิชย สุวรรณสายะ
210
2.10%
9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ/8
75
0.75%
10. นายวิทยา เลาหเจริญยศ/9
50
0.50%
รวมทั้งหมด
10,000
100.00%
หมายเหตุ จากขอมูลรายชื่อผูถือหุนของ CRD ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
/1 - นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 32.27 ของทุนชำระแลวของ CRD
/2 - นายกนก ศรีกนก เปนผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 14.98 ของทุนชำระแลวของ CRD
/3 - นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุนชำระแลวของ CRD
/4 - นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ เปนนองชายของ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ซึ่งเปนกรรมการบริษัทของ CRD
/5 - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรสของ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ซึ่งเปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนใหญของ CRD) เปนผูถือหุนของบริษัท โดยถือหุนในสัดสวน
รอยละ 7.49 ของทุนชำระแลวของ CRD
/6 - นายสุรพล ศรีวีระสกุล เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนชำระแลวของ CRD
/7 - นายพิชย สุวรรณสายะ เปนบุตรของนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเปนกรรมการบริษัทของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 2.19 ของทุนชำระแลวของ CRD
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/8 - นายปรีชา เลาหเจริญยศ เปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.89 ของทุนชำระแลวของ CRD
/9 - นายวิทยา เลาหเจริญยศ เปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 1.23 ของทุนชำระแลวของ CRD

2.3 ความสัมพันธ ณ วันที่เกิดรายการ :
CEC เปนนิติบุคคลที่มีนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน (กรรมการบริษัท CRD) และนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ (นองชายนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
กรรมการบริษัท CRD) เปนกรรมการบริษัทของ CEC และมีผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน ณ วันที่เกิดการทำรายการ ดังตาราง
ตารางสรุปความสัมพันธของผูถือหุนระหวางบริษัทและ CEC
CRD
CEC
ชื่อผูถือหุน
(ณ 28 พฤษภาคม 2562/1)
(ณ 28 พฤษภาคม 2562)
กลุมนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
198,800,000 หุน
(39.76%)
3,765 หุน
(37.65%)
- นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
- นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรส)

นายกนก ศรีกนก
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ
ผูถือหุนรายอื่น
รวมทั้งหมด

161,350,000 หุน
37,450,000 หุน

74,900,000 หุน
50,000,000 หุน
500,000 หุน
175,800,000 หุน
500,000,000 หุน

(32.27%)
(7.49%)

3,015 หุน
750 หุน

(30.15%)
(7.50%)

(14.98%)
1,500 หุน
(10.00%)
1,050 หุน
(0.10%)
1,000 หุน
(35.16%)
2,685 หุน
(100.00%) 10,000 หุน

(15.00%)
(10.50%)
(10.00%)
(26.85%)
(100.00%)

หมายเหตุ : /1 - ขอมูลวัน Record Date เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ฝายบริหารของบริษัทมีนโยบายใหทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิดประโยชนเพื่อเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดย
บริษัทไดประกาศเสนอขายที่ดินจำนวน 2 แปลงดังกลาว เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทางสื่อและทาง
หนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจทั่วไปเขาเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด เพียงผูเดียว
ที่เสนอซื้อที่ดินเขามา บริษัทจึงไดขายที่ดินดังกลาวใหแก CEC ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท
4. รายละเอียดทรัพยสินที่จำหนายไป
ประเภททรัพยสิน
ที่ดินเปลา จำนวน 2 แปลง
ที่ตั้งทรัพยสิน
หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบานตนผึ้ง - บานปาขอยใต (ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
เอกสารสิทธิและเนื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48 ไร หรือ 5,148 ตารางวา/1 และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร หรือ 14 ตารางวา/2
การใช ง าน ณ วั น ที่ ท ำ เปนที่ดินวางเปลาไมมีการใชงานและไมมีความจำเปนตองใชงาน
การซื้อขาย
วันที่ไดมาซึ่งทรัพยสิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 22277 และ
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 49400
มูลคาตามบัญ ชี ณ วันที่ รวมมูลคา 4,070,000 บาท ประกอบดวย
30 กั น ยายน 2562 (งบ โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 มูลคา 3,870,000 บาท และ
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การเงิน งวดล าสุ ด) ก อ น โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 มูลคา 200,000 บาท
วันทำรายการ
หมายเหตุ: /1 ที่ดินแปลงใหญ และ /2 ที่ดินทางเขาที่ดินแปลงใหญ

บริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาที่ดินแปลงดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทผูประเมิน
รายชื่อผูประเมินหลัก

บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด
นายวิเศษ นุยตูม (ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.180)
ซึ่งเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วันที่ของรายงาน
9 ธันวาคม 2562
วันที่สำรวจและประเมิน 2 ธันวาคม 2562
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ใน ก า ร วัตถุประสงคเพื่อสาธารณะ
ประเมิน
ที่ดินที่ทำการประเมิน
โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48 ไร หรือ 5,148 ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร หรือ 14 ตารางวา
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร ตามหลักเกณฑการกำหนดมูลคาตลาด โดยเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ประเมินมูลคา
ร า ค า ป ร ะ เมิ น มู ล ค า 23,166,000 บาท หรือ ตารางวาละ 4,500 บาท
ทรัพยสิน
ทั้งนี้ ผูประเมินราคาระบุวาที่ดินแปลงเลขที่ 49400 ไมสามารถนำมาประเมินรวมได เนื่องจากมีลำเหมือง
สาธารณประโยชนและที่ดินบุคคลอื่นคั่นกลาง และมีความเห็นวาไมมีผลตอการปรับราคาประเมินที่ดิน
แปลงเลขที่ 22277
บริษัทผูประเมิน
รายชื่อผูประเมินหลัก

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ (ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.102)
ซึ่งเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วันที่ของรายงาน
27 ธันวาคม 2562
วันที่สำรวจและประเมิน 18 ธันวาคม 2562
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ใน ก า ร วัตถุประสงคเพื่อสาธารณะ
ประเมิน
ที่ดินที่ทำการประเมิน
โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48 ไร หรือ 5,148 ตารางวา และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร หรือ 14 ตารางวา
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร ตามหลักเกณฑการกำหนดมูลคาตลาด โดยเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ประเมินมูลคา
ร า ค า ป ร ะ เมิ น มู ล ค า 20,634,000 บาท หรือ เฉลี่ยตารางวาละ 3,997.29 บาท ประกอบดวย
ทรัพยสิน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 5,148 ตารางวา ราคาตารางวาละ 4,000 บาท และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 14 ตารางวา ราคาตารางวา 3,000 บาท
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5. การคำนวณขนาดรายการ
5.1 การคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวด
ลาสุดของบริษัทกอนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้
ขอมูลทางการเงินของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ลานบาท
สินทรัพยรวม
1,070.28
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่จำหนาย
4.07
เกณฑการคำนวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑมูลคาสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิ
2. เกณฑกำไรสุทธิ

3. เกณฑมูลคารวมสิ่ง
ตอบแทน

วิธีการคำนวณขนาดรายการ

ผลการคำนวณขนาดรายการ

(NTA ของบริษัทที่ทำรายการ) x
สัดสวนที่ไดมาหรือจำหนายไป x 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
(กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ทำรายการ) x
สัดสวนที่ไดมาหรือจำหนายไป x 100
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
มูลคารายการที่จายหรือไดรับ* x 100
สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน

ไมตองคำนวณ เนื่องจาก ไมไดเปน
การจำหนายสินทรัพยประเภทหุน
สามัญ
ไมตองคำนวณ เนื่องจาก ไมไดเปน
การจำหนายสินทรัพยประเภทหุน
สามัญ

* กรณีเปนรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ตองใชราคาที่สูงกวาระหวาง
มูลคารวมสิ่งตอบแทนหรือราคาตามบัญชี

4. เกณฑมูลคาหุนทุน

จำนวนหุนที่บริษัทออกเพื่อชำระคาสินทรัพย x 100
จำนวนหุนที่ชำระแลวของบริษัทจดทะเบียน

23.17 x 100 = 2.16%
1,070.28
ไมตองคำนวณ เนื่องจาก เปน
รายการจำหนายไปเพื่อสินทรัพย

จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดสูงสุด
ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึง
ไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
5.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดลาสุดของบริษัทกอน
วันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้
ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สินทรัพยรวม
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
หนี้สินรวม
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

ลานบาท
1,070.28
2.40
594.92
-
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ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ลานบาท
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
472.97
มูลคา รอยละ 0.03 ของ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
0.14
มูลคา รอยละ 3.00 ของ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
14.19
กรอบลางของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.00
(เลือกใชคาสูงระหวาง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ลานบาท)
กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
20.00
(เลือกใชคาสูงระหวาง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ลานบาท)
มูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
23.17 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.90 ของ
การขายที่ ดิน เปลาให แ ก CEC มู ลค า 23.17 ลานบาท เมื่ อ วันที่ 26
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30
กันยายน 2562
ธันวาคม 2562
รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในชวง 6 เดือน ที่ผานมา
0.28 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 0.06
- การกูยืมระยะสั้นจาก CEC จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30
เงินกูรอยละ 5.50 ตอป เปนระยะเวลา 6 เดือน
กันยายน 2562
รวม มูลคาขนาดการทำรายการเกี่ยวโยง
23.44 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.96
ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30
กันยายน 2562
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการขนาดใหญ
(มูลคา > 20 ลานบาท)
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการมีมูลคาการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ลานบาท จึงถือเปนการทำรายการที่เกี่ยว
โยงกันขนาดใหญ
การขออนุมัติการทำรายการ หรือการขออนุญาตจากหนวยงานกำกับหรือหนวยงานราชการ :
บริษัทตองปฎิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิม่ เติม โดยบริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) จัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการดำเนินการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) แตงตั้งที่ป รึก ษาทางการเงินอิสระเพื่อ ใหความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยจัด สงรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัท
ได แต งตั้ งให บริษั ท สยาม อั ล ฟา แคป ต อล จำกั ด ซึ่งเป น ที่ ป รึก ษาทางการเงิน ที่ ได รับ ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทำบทบาทเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผู
ถือหุน
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3) จัดประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว โดยจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนพรอมเอกสารประกอบการประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน
6. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีและเงื่อนไขในการชำระเงิน
รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการทรัพยสินหรือบริการ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงซื้อขายที่ดินทั้งสองแปลง
ในราคา 23,166,000 บาท ตามขอสรุปการเสนอราคาซื้อที่ดิน โดยมีการชำระคาที่ดินเปน 2 งวด ดังนี้
1. CEC ชำระเงินมัดจำคาที่ดิน จำนวน 11,583,00 บาท ใหแกบริษัท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
2. CEC ชำระเงินคาที่ดินสวนที่เหลือ จำนวน 11,583,000 บาท ใหแกบริษัท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่ทั้งสองฝายจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม
ทั้งสองฝายตกลงเรื่องคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้
1. คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัทเปนผูชำระคาธรรมเนียม 1.00% และ CEC เปนผูชำระคาธรรมเนียม 1.00%
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 1.00% และ คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% บริษัทในฐานะผูขายที่ดินเปนผูชำระ
3. คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากขางตน (ถามี) บริษัทในฐานะผูขายที่ดินเปนผูชำระ
7. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ฝายบริหารเห็นวา การขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงเปนสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใชในการ
ชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกบริษัทตอไป
8. แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
เงินที่ไดรับจากการจำหนายที่ดินเปลาในครั้งนี้ บริษัทนำไปลดภาระหนี้สินของบริษัทที่มีกับบุคคลเกี่ยวโยงทั้งจำนวน สงผลใหภาระหนี้สิน
ดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงคงเหลือจำนวน 7.00 ลานบาท ซึ่งชวยลดคาใชจายดอกเบี้ยจากภาระหนี้ดังกลาวลงไดจำนวน
หนึ่ง
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นาย
สุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสีย 3ไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง ไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ โดยเปนการขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน
ในขณะนั้น เพื่อแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนกระแสเงินสดเพื่อใชดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายที่ดินแปลงดังกลาว บริษัทไดทำ
การเสนอขายใหแกบุคคลภายนอกทั่วไปผานทางสื่อและทางเว็บไซตของบริษัท ปรากฏวามีเพียง CEC เปนผูเสนอซื้อที่ดินเพียงรายเดียว
บริษัทจึงตัดสินใจขายที่ดินแปลงดังกลาวใหแก CEC คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดยเปนราคาซื้อ
3

3

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนกรรมการ CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 30.15
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ มีสว นไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.50 และเปนพี่ชายของนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ ซึ่งดำรงตำแหนงกรรมการ
CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.00
นายสุรพล ศรีวีระสกุล มีสว นไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 3.50
นายพัฒนา สุวรรณสายะ มีสวนไดเสีย เนื่องจากบุตรชายหรือนายพิชย สุวรรณสายะ ถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 2.10
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ขายที่ดินที่ทั้งสองฝายตกลงกัน เทากับ 23.17 ลานบาท หรือเทากับ 4,487.80 บาทตอตารางวา ซึ่งอยูระหวางชวงราคาประเมินมูลคา
ทรัพยสินจากบริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด (วันที่ประเมิน 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 4,500.00 บาทตอตารางวา และราคา
ประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด (วันที่ประเมิน 18 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 3,997.29 บาทตอตารางวา
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวา การทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผลดีแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระนี้ใหที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวที่บริษัทไดเขาทำกับ CEC ดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกันดังกลาว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไมสามารถใหความเห็นเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เปนอิสระได เนื่องจากไมมี
บุคคลภายนอกเขารวมการเสนอราคาซื้อขายที่ดินดังกลาว ถึงแมวาบริษัทไดประกาศเสนอขายผานทางสื่อสาธารณะและทางเว็บไซตของ
บริษัทแลวก็ตาม
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณี
กรรมการดังกลาวงดออกเสียง
- ไมมี –
11. ขอมูลบริษัทและการดำเนินธุรกิจโดยสรุป
ขอมูลทั่วไปของบริษัท
รายการ

รายละเอียด

ชื่อบริษัท

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท

0107560000176

ที่ตั้งสำนักงานใหญ
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ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางทั่วไปประเภทตาง ๆ และการรับเหมา
กอสรางงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกคากำหนด และใหบริการเกี่ยวกับการ
จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

ทุนจดทะเบียน

250,000,000 บาท แบงออกเปน 500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน

ทุนชำระแลว

250,000,000 บาท แบงออกเปน 500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน

วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

5 ตุลาคม 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั
(1) การใหบริการรับเหมากอสราง
การใหบริการรับเหมากอสรางของบริษัทแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) การรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางทั่วไป และ
(2) การรับเหมากอสรางงานระบบสาธารณู ปโภค ตามแบบที่ลูกคากำหนด ซึ่งลูกคาของบริษัทมีทั้งหนวยงานราชการและ
ภาคเอกชน โดยบริษัทจะวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณในแตละดานเขามารับจางทำงาน เชน งานโครงสรางอาคาร งาน
สถาปตยกรรม งานระบบไฟฟา งานระบบประปา งานระบบแอร งานระบบโทรศัพทและการสื่อสาร งานแตละลักษณะที่มีการ
วาจางผู รับเหมามาชวยทำงาน จะอยูภ ายใตก ารควบคุ มคุณ ภาพงานโดยมีวิศ วกรและที มงานของบริษั ทที่ มีค วามรู ความ
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เชี่ยวชาญ และประสบการณ เขาควบคุมการทำงานอยางใกลชิดกับเจาของโครงการ หรือตัวแทนเจาของโครงการเพื่อกำหนด
แผนงานกอสรางใหสามารถสงมอบงานที่มีคุณ ภาพภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจางเหมาได ทั้งนี้ บริษั ทยังคงเป น
ผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor)
• งานรับเหมากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทั่วไป
บริษัทใหบริการรับเหมากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทั่วไป รวมถึงงานปรับปรุงอาคารจากผูวาจาง ซึ่งมีหลายประเภท
อาทิ อาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หองผาตัด หองปลอดเชื้อ โรงแรม เปน
ตน โดยบริษัทใหบริการรับเหมางานวิศวกรรมโยธา งานสถาปตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลูกคา
กำหนด ทั้งนี้ ในสวนของงานระบบประกอบอาคาร (M&E) อาทิ ระบบไฟฟาและการสื่อสาร ระบบประปา และระบบ
สุขาภิบาล เปนตน บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยู
ภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ อยาง
ใกลชิด
• งานรับเหมากอสรางระบบสาธารณูปโภค
บริษัทใหบริการรับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกคากำหนด อาทิ งานกอสรางและติดตั้งระบบ
รวบรวมและบำบัด น้ำเสี ย งานกอสรางสถานี ไฟฟ าแรงสูง งานปรับ ปรุงระบบจำหน ายไฟฟ า งานกอสรางโรงไฟฟ า
พลังงานน้ำขนาดเล็กและระบบงานชลประทาน งานกอสรางอาคารโรงไฟฟาและระบบสงน้ำ งานติดตั้งและทดสอบ
เครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานน้ำพรอมอุปกรณ เปนตน โดยบริษัทรับผิดชอบในสวนงานวิศวกรรมโยธา สวนงานระบบอื่น
อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟาแรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาที่
มีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงาน
ของบริษัทที่มีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณอยางใกลชิด ซึ่งบริษัทสามารถเขารับงานไดโดยตรง ซึ่งบริษัทจะ
เปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) หรือเขารับงานในนามกิจการรวม
คา (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการตามสัดสวนการรวมลงทุน หรือในนาม
กิจการคารวม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการตามสวนงานที่ทำ โดย Joint
Venture หรือ Joint Operation บริษัทจะรวมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม และทุกครั้งที่บริษัทจะ
พิจารณาเขารวมลงทุนในกิจการรวมคาใด ๆ จะเปนไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
(2) การรับจางใหบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจำนวน 4 สัญญา เปนสัญญาในนามกิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย-ซีอารซี เอ็น
ไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการรวมคา CRC-CEC”) จำนวน 1 สัญญา โดยบริษัทลงทุนรอยละ 5 และ CEC ลงทุนรอยละ 95 ซึ่ง
เปนการรับจางใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม
สัญญาดังกลาวครบกำหนดเดือนมิถุนายน 2563 (ผูวาจางไดขยายระยะเวลาจางตอไปอีก 6 เดือน) และสัญญาในนามบริษัท
เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สัญญา ไดแก ซึ่งเปนสัญญาจางในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสัญญากำจัด
ขยะมู ลฝอยโดยการฝงกลบ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา 5 ป งบประมาณ ครบกำหนดทั้ ง 2 สั ญ ญาในวัน ที่ 30
กันยายน 2567 และสัญญาจางเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ระยะเวลา 5 ปงบประมาณ ครบกำหนดสัญญาใน
วันที่ 31 มีนาคม 2569
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โครงสรางรายไดของบริษัท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ)
โครงสรางรายได

งวดป 2561
ลานบาท

รายไดจากการรับเหมากอสราง
รายไดจากการใหบริการ/1
รายไดรวม
รายไดอื่น/2
สวนแบงเงินลงทุนในกิจการรวมคา
รวมรายได

งวดป 2562

ลานบาท

ลานบาท

1,251.00 1,348.00
-

-

1,251.00 1,348.00

1,348.00
-

งวดป 2563

สัดสวน
98.70%
-

1,348.00 98.70%

ลานบาท

สัดสวน

764.87

95.84%

26.59

3.33%

791.46 99.17%

15.00

40.70

40.70

1.18%

6.47

0.81%

1.45

1.35

1.35

0.12%

0.17

0.02%

1,267.45 1,390.05

1,390.05 100.00%

798.09 100.00%

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ :/1 รายไดจากการใหบริการ หมายถึง รายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งดำเนินการในนามบริษัท
/2 รายไดอื่น หมายถึง กำไรจากการจำหนายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดคาเชา และรายไดดอกเบี้ยรับ

12. ผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนวันที่ 10 มีนาคม 2564
รายชื่อผูบริหารของบริษัท
รายชื่อผูบริหาร
ตำแหนง
1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
กรรมการผูจดั การ
2. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
รองกรรมการผูจดั การ สายงานอำนวยการ / รักษาการผูชวย
กรรมการผูจดั การสายงานอำนวยการ
3. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
รองกรรมการผูจดั การสายงานปฏิบัติการโครงการ
4. นายพัฒนา สุวรรณสายะ
รองกรรมการผูจดั การสายงานวิศวกรรม
5. นางพัชรินทร ธรรมถนอม
รองกรรมการผูจดั การสายงานบัญชีและการเงิน / รักษาการผูชวย
กรรมการผูจดั การสายงานบัญชีและการเงิน
6. นายเอกชัย นวนนันตะ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรม
7. นายวราพันธ อินตะโมงค
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการโครงการ
8. นางพลับพลึง กิติจันทร
ผูอำนวยการฝายบัญชี
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท
บริษัทมีรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนลาสุด วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
จำนวนหุน
สัดสวน
1. นาย ธีรพัฒน จิรพิพัฒน
145,850,000
29.17%
2. นาย กนก ศรีกนก
74,900,000
14.98%
3. นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
50,000,000
10.00%
4. นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน
42,450,000
8.49%
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รายชื่อผูถือหุน
5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทรนิมิต
6. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล
7. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ
8. นาย วิทยา เลาหเจริญยศ
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
10. นาย พงศกร พานิชยะมนตรี

จำนวนหุน
25,111,200
17,500,000
10,926,526
6,926,800
4,863 ,000
4,424,400

สัดสวน
5.02%
3.50%
2.19%
1.39%
0.97%
0.88%
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13. รายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบป 2561 – 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของแตละป
1) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ (เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีทำรายการในรอบป 2561 - 2563)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

1. บจก.ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
(CEC)

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

2. กิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย – ซีอารซี
เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (CRC-CEC)

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

• นิติบุคคลที่มีกลุมผูถือหุนของบริษทั ถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดยสวนที่เหลือรอย
ละ 32.10 แบงเปน 1.นายกานต อภิญญาวัชรกุล ถือหุนของบริษัทรอยละ 20.00 และ 2.นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ
ถือหุนของบริษัทรอยละ 10.00 โดยผูถือหุนทั้ง 2 ทานเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ซึ่งเปน
กรรมการและผูถือหุนของบริษัท และ 3.นายพิชย สุวรรณสายะ ถือหุนของบริษัทรอยละ 2.10 โดยเปนบุคคลที่
เกี่ยวของกับนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท (เดิมเปนบริษัทยอยแตภายหลังมีการจัด
โครงสรางใหเปนบริษัทของกลุมผูถ ือหุนของบริษัทเพื่อใหมีความชัดเจน)
• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
• กิจการรวมคาระหวาง เชียงใหมรมิ ดอย (ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2557) ในสัดสวนรอยละ 5 และ CEC รวมคาใน
สัดสวนรอยละ 95 ของทุนจดทะเบียนกิจการรวมคา
• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
• กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 29.17 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่
9 ธ.ค. 2563
• ปจจุบันดำรงตำแหนง กรรมการผูจ ัดการของบริษัทฯ
• กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่
9 ธ.ค. 2563
• ปจจุบันดำรงตำแหนง รองกรรมการผูจดั การ สายงานอำนวยการของบริษัทฯ
• ผูถือหุนบริษัท สัดสวนรอยละ 8.49 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2563
• กรรมการ และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2563
• ผูถือหุนบริษัท สัดสวนรอยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2563
• กิจการรวมคาระหวาง เชียงใหมรมิ ดอย ในสัดสวนรอยละ 60 และ RKJ (นิติบุคคลที่ไมมีความเกี่ยวของกับผูถือหุน
กรรมการ และผูบริหารของบริษัท) ในสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนกิจการรวมคา
• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน

3. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน

-

4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ

-

5.
6.
7.
8.

นางสาวิตรี จิรพิพัฒน
นายสุรพล ศรีวีระสกุล
นายกนก ศรีกนก
กิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย – อาร.
เค.เจ. (CRC-R.K.J.)

กอสรางระบบรวบรวมและ
บำบัดน้ำเสีย
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2) รายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบป 2561-2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของแตตละป มี ดังนี้
กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวของกันที่อาจมีความ
ขัดแยง
1. กิจการรวมคาเชียงใหม
ริมดอย –ซีอารซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว
(CRC-CEC)

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2561
3.43

31 ธ.ค. 2562
3.52

31 ธ.ค. 2563
2.89

0.31

0.32

0.20

เงินปนผลรับ
CRD ถือหุนในกิจการรวม
คา CRC-CEC ที่สัดสวน
การถือหุนที่รอยละ 5.00

0.98

1.58

1.55

รายไดคาเชารับ
CRD ใหกิจการรวมคา
CRC-CEC เชา
ประกอบดวย
- เชาสำนักงาน
- เชาชวงที่ดินเพื่อใชใน
การประกอบกิจการ

2.00

2.03

1.24

1.60
0.40

1.60
0.43

0.80
0.44

รายไดคาบริหารจัดการ
-กิจการรวมคา CRC-CEC
วาจาง CRD ในการบริหาร
จัดการในกิจการรวมคา
ลูกหนี้อื่น
กิจการรวมคา CRC-CEC
คางชำระคาบริหารการ
จัดการ

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล
กิจการรวมคา CRC-CEC มีการทำสัญญาวาจางให CRD ดำเนินงานในสวนของการบริหาร
จัดการ โดยคิดอั ตราคาบริห ารที่รอยละ 3 ของยอดรายได ที่ได รับจากการทำงานของ
กิจการรวมคา CRC-CEC ในแตละเดือน และมีรายการลูกหนี้อื่นจากกิจการรวมคา CRCCEC อันเนื่องมาจากรายไดคาบริหารจัดการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เปนไปเพื่อประโยชนของ
บริษัท และคาบริการที่เรียกเก็บมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทไดกำหนดอัตราคาบริหาร
ไมนอยกวาตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยอางอิงจากคาใชจายเฉลี่ยของทีมบุคคลการและ
คาใชจายตาง ๆ ที่ใชในการดำเนินการดังกลาว
กิจการรวมคา CRC-CEC มีการจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานป ป 2561 จำนวน
19.50 ลานบาท ในป 2562 มีการจายเงินปนผล 31.50 ลานบาท และในป 2563 มีการ
จายเงินป นผลระหวางกาล จำนวน 31.00 สงผลให CRD ที่ ถือหุ นในสัดสวนรอยละ 5
ไดรับเงินปนผลป 2561 เทากับ 0.98 ลานบาท ป 2562 เทากับ 1.58 ลานบาท และป
2563 เทากับ 1.55 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และเปนไปตามสัดสวนการ
ถือหุนและตามเงื่อนไขที่ตกลง
CRD ใหกิจการรวมคา CRC-CEC เชาอาคารสำนักงานและเชาชวงที่ดิน เพื่อใชเปนสถานที่
ประกอบกิจการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชวงระยะเวลา 3 ป (นับตั้งแต 1 ก.ค. 2558 ถึง 30
มิ.ย. 2561) และตออีก 2 ป (1 ก.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2563) โดยกำหนดอัตราคาเชา
อาคารสำนัก งานรวม 8.00 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป (CRD บันทึก เปนรายไดคาเชารับ
ลวงหนาทั้งจำนวนแลว และทยอยบันทึกรับรูเปนรายไดตามระยะเวลา) ทยอยรับรูเปน
รายไดคาเชาปละ 1.60 ลานบาท และสัญญาเชาชวงที่ดิน ซึ่งที่ดินใหเชาชวง CRD เชากับ
บุ ค คลภายนอกที่ อัต ราเดื อนละ 30,000 บาท (ตั้ ง แต 1 ก.ค.2558 ถึ ง 21 ม.ค. 2559)
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวของกันที่อาจมีความ
ขัดแยง
1. กิจการรวมคาเชียงใหม
ริมดอย –ซีอารซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว
(CRC-CEC) (ตอ)

ลักษณะรายการ
รายไดคาเชารับลวงหนา
กิจการรวมคา CRC-CEC
ชำระคาเชาอาคาร
สำนักงานตามเงื่อนไขที่
ไดรับจาก CRD

คาเชาจาย
CRD มีคาเชารถบรรทุก
ดั๊ม 6 ลอ โดยเชาจาก
CRC – CEC เพื่อใชในงาน
กอสราง

2. บริษัท ซีอารซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว
จำกัด (CEC)

ตนุทนในการใหบริการ
งานเก็บขนมูลฝอย
งานกำจัดมูลฝอย
คาใชจายคางจาย

มูลคารายการ (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

2.40

0.80

-

0.16

-

-

-

-

-

-

24.10
19.89
4.21
4.51

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล
อัตราเดือนละ 33,000 บาท (ตั้งแต 22 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2561) และที่อัตราเดือน
ละ 36,300 บาท (ตั้งแต 1 ก.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2563) โดย CRD กำหนดอัตราคาเชา
ชวงกับกิจการรวมคา CRC-CEC ในอัตราเดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และการกำหนดอัตราคาเชา
ชวงที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีอัตราใกลเคียงกับรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทำโดย
บริษัท ซิมส พรอพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จำกัด ประเมินโดย นายวรศักดิ์ โชติแฉลมสกุล
ชัย ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ. 035) ผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก.ล.ต.
CRD เชารถบรรทุก 6 ลอ จากกิจการรวมคา CRC – CEC เพื่อใชในงานกอสราง โครงการ
ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียปากเกร็ด นับตั้งแต 28 ก.พ. – 13 พ.ย. 2561 ในอัตราวัน
ละ 600 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เปนไปเพื่อประโยชนของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทตองการใชรถบรรทุกดั๊ม 6 ลอ เพียงชั่วคราวในงานกอสราง ซึ่ง
อัตราการเชาเปนราคาตลาดที่เหมาะสมและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัท
งานเก็บขนมูลฝอย CRD ทำสัญญาจางชวงงานเก็บขนมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของเทศบาล
นครลำปางกับ CEC เพื่อดำเนินงานเก็บขนมูลฝอย ในชวงระยะเวลา 57 เดือน (นับตั้งแต
1 ม.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2567) กำหนดจายเปนรายเดือนในอัตราตอตัน โดยใหพิจารณา
ปริมาณน้ำหนักมูลฝอยที่ใชในการคำนวณสูงสุดไมเกิน 85 ตันตอวัน หากน้ำหนักมูลฝอยที่
ผูรับจางดำเนินงานเก็บขนในวันใดเกินกวา 85 ตัน ผูจางจะคิดน้ำหนักมูลฝอยใหเพียง 85
ตัน กรณีน้ำหนักมูลฝอยวันใดไมถึง 85 ตันผูจางจะคิดน้ำหนักมูลฝอยตามที่เก็บขนจริง ใน
อัตราตั นละ 760.47 บาท/ตัน โดยยึดตามใบชั่ง น้ำหนั ก เปน รายคั นในแตละวัน ณ จุ ด
เครื่องชั่งน้ำหนัก สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยการเงื่อนไขการคิด
คาจางเปนไปตามหลักการเดียวกันกับสัญญาจางเหมางานดังกลาว ที่ CRD ไดทำสัญญา
รับจางกับเทศบาลนครลำปาง
งานกำจัด มูลฝอย CRD ทำสัญญาจางชวงงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปางกับ
CEC สัญ ญาเลขที่ JG1915/001 โดยการจัดการฝง กลบมูลฝอย กำหนดระยะเวลา 53
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวของกันที่อาจมีความ
ขัดแยง
2.บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จำกัด
(CEC) (ตอ)

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล
เดือน (นับตั้งแต 1 พ.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2567)กำหนดจายเปนรายเดือนในอัตราตอตัน
โดยใหพิจารณาปริมาณน้ำหนักมูลฝอยที่ใชในการคำนวณสูงสุดไมเกิน 80 ตันตอวัน หาก
น้ำหนักมูลฝอยในวันใดเกินกวา 80 ตัน ผูจางจะคิดน้ำหนักมูลฝอยใหเพียง 80 ตัน กรณี
น้ำหนักมูลฝอยวันใดไมถึง 80 ตัน ผูวาจางจะคิดน้ำหนักมูลฝอย ในอัตราตันละ 165.94
บาท/ตัน โดยยึดตามใบชั่งน้ำหนักเปนรายคันในแตละวัน ณ จุดเครื่องชั่งน้ำหนัก สถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยเงื่อนไขการคิดคาจางและการจายชำระ
เปนไปตามหลักการเดียวกันกับสัญญาจางเหมางานดังกลาวที่ CRD ไดทำสัญญารับจางกับ
เทศบาลนครลำปาง

รายการขายสินทรัพย

-

23.17

-

ในป 2563 CRD มีตนทุนในการใหบริก ารจากการวาจาง CEC เทากับ 24.10 ลานบาท
โดยมีคาใชจายคางจายใหแก CEC เทากับ 4.51 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความจำเปน เนื่องจากเปนการสนับสนุน
ธุรกิจ ปกติของบริษัทเกี่ย วกับธุรกิจ บริหารจัดการขยะมูลฝอย การกำหนดราคามีความ
สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาที่
บริษัททำไวกับเทศบาลนครลำปาง และเงื่อนไขตางๆ ในสัญญามีความเหมาะสมกรณีหาก
จะต อ งทำรายการกั บ บุ คคลอื่ น ทั่ วไป ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายการ
ดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ
ในป 2562 CRD จำหนายทรัพยสินให CEC ในสวนของรถบรรทุกขยะและรถบดถนนรวม
จำนวน 39 รายการ โดยใหผอนชำระ 18 งวด และเครื่องใชสำนักงานเพื่อใชในการดำเนิน
ธุรกิจ จัดเก็บขยะมูลฝอย ทำใหมีกำไรจากการจำหนายสินทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ CRD มี
รายการลูกหนี้จากการจำหนายทรัพยสินให CEC ในป 2562 CRD ขายที่ดินเปลาที่ไมได
ใชประโยชน เพื่อแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 2 แปลง ใหกับ
CEC โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 และโฉนดที่ดินเลขที่ 49400 ที่ตั้ง หนองเขียวซอย 2 แยก
จากถนนสายบ านตน ผึ้ง – บ านป าข อยใต (ชม.5138) ตำบลเหมือ งแก ว อำเภอแม ริม
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวของกันที่อาจมีความ
ลักษณะรายการ
ขัดแยง
2.บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน ลูกหนี้จากการจำหนาย
เมนทอล เคียว จำกัด
ทรัพยสิน
(CEC) (ตอ)

มูลคารายการ (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2561
2.50

31 ธ.ค. 2562
-

31 ธ.ค. 2563
-

ดอกเบี้ยจาย
เงินกูยืมระยะสั้น
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือ

-

0.69

0.38

-

30.00
23.00
7.00

7.00
7.00
0.00

ดอกเบี้ยคางจาย

-

0.04

-

0.88

-

-

ซื้อทรัพยสิน
CRD ซื้อทรัพยสินจาก
CEC ในป 2561

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล
จังหวัดเชียงใหม อัตราเดียวกับรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทำโดย 1) บริษัท แอด
วานซ แอดไพรซัล จำกัด ประเมินโดย นายวิเศษ นุยตูม ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.180)
และ 2) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ (ผูประเมินหลักชั้น
วุฒิ วฒ.102) ซึ่งผูประเมินทั้งคูไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ 2563 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก CRD จะไมดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีก และ CEC จำเปนตองใชทรัพยสินดังกลาว และราคาขาย
เปนราคายุติธรรมซึ่งไดมีการเปรียบเทียบจากขอมูลที่มีบุคคลภายนอกเสนอราคาขอซื้อ
สินทรัพยดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ไดพิจารณา
และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการขายที่ดิน จำนวน 2 แปลง โดยใหขายในราคาไมต่ำกวา
ราคาที่ตั้งไวเปนเกณฑ โดยใหคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
CRD กูยืมเงินจาก CEC เมื่อ 13 มิ.ย. 2562 จำนวน 20 ลานบาท และ 4 พ.ย.2562
จำนวน 10 ลานบาท เพื่อใชหมุนเวียนระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 -5.70 ตอป
เปนอัตราเดียวกับที่ CRD ไดรับจากสถาบันการเงิน ในการออกตั๋วแลกเงิน ทั้งนี้ บริษัทได
ชำระคืนเงินกูยืมครบถวนแลวในป 2563
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความจำเปนเนื่องจากเปนการ
กู ยื ม ระยะสั้ น เพื่ อ ใช เ ป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในกิ จ การ และอั ต ราดอกเบี้ ย มี ค วาม
สมเหตุสมผลใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดกับบริษัท
ในป 2561 CRD ซื้อ ทรัพ ยสิ นจาก CEC รายการรถกระบะจำนวน 3 คัน ไวใชในการ
รับเหมากอสราง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจาก CRD ตองการ
รถบรรทุกสำหรับงานกอสราง ซึ่งสาเหตุที่ไมซื้อรถใหมเนื่องจาก การนำรถบรรทุกใหมไป
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวของกันที่อาจมีความ
ขัดแยง
2.บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จำกัด
(CEC) (ตอ)

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

คาเชาจาย
CRD มีการเชารถบรรทุก
น้ำ 6 ลอ จาก CEC เพื่อ
ใชในงานกอสราง

0.06

-

-

3.นายธีรพัฒน
จิรพิพัฒน

การค้ำประกันวงเงิน

8.69

2.40

-

-

40.00

10.00

4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ

การค้ำประกันวงเงิน

8.69

2.40

-

-

40.00

10.00

การค้ำประกันตั๋วแลกเงิน

การค้ำประกันตั๋วแลกเงิน

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล
ใชงานอาจเกินการชำรุดเสียหายไดงาย การใชรถมือสองที่มีสภาพดี ในราคาที่เหมาะสมจะ
ตอบโจทยการดำเนินงานมากกวา ทั้งนี้ จากการเขาทำรายการบริษัทไดมีการเปรียบเทียบ
ราคาซื้อขายใหเปนไปตามราคาตลาด และเปนราคาที่เหมาะสมแลว
CRD เชารถบรรทุกน้ำ 6 ลอ จาก CEC เพื่อใชในงานกอสราง โครงการงานกลุมอาคาร
อำนวยการ มรภ.เชียงใหม ศูนยแมริม เปนระยะเวลา 90 วัน (นับตั้งแต 17 ม.ค. 2561 ถึง
16 เม.ย. 2561) ในอัตราวันละ 800 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ 2562 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เปนไปเพื่อประโยชนของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทตองการใชรถบรรทุก ดั๊ม 6 ลอ เพี ยงชั่วคราวในงานกอสราง ซึ่ง
อัตราการเชาเปนราคาตลาดที่เหมาะสมและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัท
นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท โดยไมคิดคาตอบแทน อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินไดปลดภาระค้ ำ
ประกันใหเมื่อ 30 ก.ย. 2563
นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ค้ำประกันตั๋วแลกเงินจำนวน 10 ลานบาทใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซึ่งค้ำประกันโดยหุน CRD จำนวน 23.3 ลานหุนโดยไมคิดคาตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความจำเปนเนื่องจาก
เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกันดังกลาว
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท โดยไมคิดคาตอบแทน อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินไดปลดภาระค้ ำ
ประกันใหเมื่อ 30 ก.ย. 2563
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ค้ำประกันตั๋วแลกเงินจำนวน 10 ลานบาทใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซึ่งค้ำประกันโดยหุน CRD จำนวน 8 ลานหุนโดยไมคิดคาตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความจำเปนเนื่องจาก
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บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)
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กิจการและบุคคลที่
เกี่ยวของกันที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล
เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกันดังกลาว

5.นายสุรพล ศรีวีระสกุล

การค้ำประกันตั๋วแลกเงิน

-

40.00

10.00

นายสุรพล ศรีวีระสกุล ค้ำประกันตั๋วแลกเงินจำนวน 10 ลานบาทใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซึ่งค้ำประกันโดยหุน CRD จำนวน 2.8 ลานหุนโดยโดยไมคิดคาตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความจำเปนเนื่องจาก
เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกันดังกลาว
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14. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา พรอมคำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
เงินฝากประจำ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
เงินลงทุนในกิจการรวมคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่ง
ป
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ครบกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป
เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและรายไดคา
กอสรางรับลวงหนา
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ณ 31 ธ.ค. 61
ณ 31 ธ.ค. 62
ณ 31 ธ.ค. 63
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
ลานบาท
สัดสวน
ลานบาท
สัดสวน
ลานบาท
สัดสวน
34.50
3.80%
19.51
2.04%
30.26
3.62%
196.73
21.69%
364.95
38.14%
283.64
33.96%
344.53
37.99%
243.35
25.43%
128.56
15.39%
58.09
6.41%
47.40
4.95%
29.52
3.53%
0.11
0.01%
0.11
0.01%
0.13
0.02%
633.96
69.91%
675.32
70.57%
472.11
56.53%
77.32
8.53%
64.21
6.71%
53.06
6.35%
1.74
0.19%
1.52
0.16%
0.14
0.02%
159.39
17.58%
155.17
16.21%
225.07
26.95%
-0.00%
-0.00%
1.01
0.12%
1.50
0.17%
2.16
0.23%
1.33
0.16%
27.39
3.02%
49.60
5.18%
52.02
6.23%
5.34
0.59%
8.91
0.93%
30.23
3.62%
0.21
0.02%
0.11
0.01%
0.24
0.03%
272.89
30.09%
281.67
29.43%
363.10
43.47%
906.85 100.00%
956.99 100.00%
835.21 100.00%
84.22

9.29%

173.97

18.18%

128.14

15.34%

-205.90
--

0.00%
22.70%
0.00%

39.58
168.36
7.00

4.14%
17.59%
0.73%

9.81
76.16
--

1.17%
9.12%
0.00%

--

0.00%

--

0.00%

7.20

0.86%

2.30

0.25%

0.55

0.06%

0.55

0.07%

49.50

5.46%

37.49

3.92%

117.10

14.02%

50.92
0.16
11.35
404.35
-0.55

5.62%
0.02%
1.25%
44.59%
0.00%
0.06%

61.48
-1.46
489.90
---

6.42%
0.00%
0.15%
51.19%
0.00%
0.00%

60.78
0.00
19.45
419.19
41.25
0.50

7.28%
0.00%
2.33%
50.19%
4.94%
0.06%
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งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รายไดคาเชารับลวงหนา
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนที่ออกและชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
เงินสำรองตามกฎหมาย
กำไรสะสม(ขาดทุน)ที่ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดจากการรับเหมากอสราง
รายไดจากการใหบริการ
รวมรายไดจากการดำเนินงาน
ตนทุนในการรับเหมากอสราง
ตนทุนจากการใหบริการ
รวมตนทุน
กำไรขั้นตน
รายไดอื่น
กำไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการ
รวมคา
คาใชจายทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
ภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กำไร (ขาดทุน) สำหรับป

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ณ 31 ธ.ค. 61
ณ 31 ธ.ค. 62
ณ 31 ธ.ค. 63
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
ลานบาท
สัดสวน
ลานบาท
สัดสวน
ลานบาท
สัดสวน
14.61
1.61%
18.80
1.96%
23.43
2.81%
0.86
0.09%
0.26
0.03%
3.00
0.36%
0.80
0.09%
-0.00%
0.00
0.00%
16.82
1.85%
19.06
1.99%
68.19
8.16%
421.17
46.44%
508.96
53.18%
487.37
58.35%
250.00
27.57%
250.00
26.12%
250.00
29.93%
129.98
14.33%
129.98
13.58%
129.98
15.56%
16.00
1.76%
16.00
1.67%
16.00
1.92%
89.70
9.89%
52.05
5.44%
(48.14)
-5.76%
485.68
53.56%
448.03
46.82%
347.83
41.65%
906.85 100.00%
956.99 100.00%
835.21 100.00%
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ป 2561
ป 2562
ป 2563
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
ลานบาท
สัดสวน
ลานบาท
สัดสวน
ลานบาท
สัดสวน
1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00%
764.87
96.64%
-0.00%
-0.00%
26.59
3.36%
1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00%
791.46 100.00%
1,156.21
92.42% 1,340.69
99.46%
823.48 104.05%
-0.00%
-0.00%
25.27
3.19%
1,156.21
92.42% 1,340.69
99.46%
848.74 107.24%
94.79
7.58%
7.31
0.54%
(57.28)
-7.24%
15.00
1.20%
40.71
3.02%
6.47
0.82%
109.79
8.78%
48.02
3.56%
(50.82)
-6.42%
67.07
5.36%
66.63
4.94%
52.65
6.65%
1.45

0.12%

1.35

0.10%

0.17

0.02%

4.56

0.36%

8.44

0.63%

(8.19)

-1.03%

39.61

3.17%

(25.70)

-1.91%

(111.50)

-14.09%

(9.59)
30.02

-0.77%
2.40%

3.46
(22.24)

0.26%
-1.65%

20.52
(90.98)

2.59%
-11.49%
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
รายได
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ)
โครงสรางรายได

งวดป 2561
ลานบาท สัดสวน

รายไดจากการรับเหมากอสราง
รายไดจากการใหบริการ/1
รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดอื่น/2
สวนแบงเงินลงทุนในกิจการรวมคา
รวมรายได

1,251.00 98.70%
-

0.00%

1,251.00 98.70%

งวดป 2562
ลานบาท

งวดป 2563

สัดสวน ลานบาท สัดสวน

1,348.00 96.97%
-

0.00%

1,348.00 96.97%

764.87 95.84%
26.59

3.33%

791.46 99.17%

15.00

1.18%

40.70

2.93%

6.47

0.81%

1.45

0.12%

1.35

0.10%

0.17

0.02%

1,267.45 100.00%

1,390.05 100.00%

798.09 100.00%

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : /1 รายไดจากการใหบริการ หมายถึง รายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งดำเนินการในนามบริษัท
/2 รายไดอื่น หมายถึง กำไรจากการจำหนายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดคาเชา กำไรจากการจำหนายสินทรัพย และรายได
ดอกเบี้ยรับ

บริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง และการใหบริการในป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 1,251.00 ลานบาท
1,348.00 ลานบาท และ 791.46 ลานบาท โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของรายไดแยกตามลักษณะการรับรูรายได ดังนี้
รายไดจากการรับเหมากอสราง
บริษัทรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวนของงานกอสรางที่ทำเสร็จ อัตราสวนของงานกอสรางที่ทำเสร็จ
คำนวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นแลวจนถึงวันสิ้นงวดกับตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสราง
ตามสัญ ญา ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา บริษัทจะรับรู
ประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในงบกำไรขาดทุน สำหรับรายไดท่ีรับรูแลว แตยังไมถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญา
แสดงไวเปนมูลคางานเสร็จที่ยังไมเรียกเก็บ และรายไดที่ถึงกำหนดรับชำระตามสัญญาแลว แตยังไมเกิดตนทุนงานกอสรางจริงจะแสดง
ไวเปนรายไดคากอสรางรับลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดใหมีการทบทวนประมาณการตนทุนงานกอสราง
ใหสอดคลองกับตนทุนจริงทุกไตรมาส หรือเมื่อมีปจจัยใดที่สงผลกระทบตอตนทุนงานนั้น ๆ อยางมีนัยสำคัญ
ตารางสรุปโครงสรางรายไดแยกตามลักษณะโครงการ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ลานบาท จำนวนโครงการ ลานบาท จำนวนโครงการ ลานบาท จำนวนโครงการ
รายไดจากโครงการตอเนื่อง
817.18
14
580.17
20
625.45
17
หนวยงานราชการ
539.83
9
66.57
9
278.76
5
หนวยงานเอกชน
277.35
5
513.60
11
346.69
12
รายไดจากโครงการใหม
432.47
19
767.50
17
138.57
8
หนวยงานราชการ
47.78
4
235.55
6
37.72
2
หนวยงานเอกชน
384.69
15
531.95
11
100.85
6
/1
รายไดที่ไมไดรับรูต ามสัญญา
1.35
0.33
0.85
รวมรายไดจากการรับเหมากอสราง 1,251.00
33
1,348.00
37
764.87
25
164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465
164/34-36 CHANGKLAN RD., A.MUANG CHIANGMAI THAILAND. TEL. (053) 271-420, 272-429 FAX.(053) 818465
www.cmrd.co.th E-mail chiangmairimdoi@cmrd.co.th, Facebook / Chiangmai Rimdoi

บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
หมายเหตุ : /1 - รายไดที่ไมไดรับรูตามสัญญา ประกอบดวยรายไดคาออกแบบ, งานปรับปรุงพื้นจุดรวมพล, รายไดคาทดสอบเสาเข็ม, งานปรับปรุง งานผนัง
กออิฐ ฉาบปูน ทาสี เปนตน

รายไดของบริษัทจะขึ้นอยูกับประเภทและปริมาณของงานที่บริษัทใหบริการในแตละชวงเวลา บริษัทมีนโยบายที่จะรับงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณารับงานที่มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและผูวาจางที่มีศักยภาพ มีความนาเชื่อถือ หรือมีฐานะ
การเงินที่ดี
หากพิจารณาจำนวนโครงการ และรายไดท่ีรับรูในงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 บริษัทมีรายไดจากการรับเหมา
ก อ สร า ง เท า กั บ 1,251.00 ล า นบาท 1,348.00 ล า นบาท และ 764.87 ล า นบาท ตามลำดั บ แบ งเป น รายได จ ากโครงการต อ
เนื่องมาจากปกอนหนา เทากับ 817.18 ลานบาท เทากับ 580.17 ลานบาท และเทากับ 625.45 ลานบาท และรายไดจากโครงการใหม
ที่เริ่มโครงการในปนั้น เทากับ 432.47 ลานบาท 767.83 ลานบาท และ 139.42 ลานบาท ตามลำดับ
ในป 2562 จำนวนโครงการตามสัญญาทั้งหมด 37 โครงการ มากกวาป 2561 จำนวน 4 โครงการ บริษัทรับรูรายไดเพิ่มขึ้น
97.00 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.75 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางปกอนหนาเนื่องจากในปลายป 2561 มีจำนวนโครงการ
ใหมที่เพิ่มขึ้น และสวนใหญทยอยมารับรูเ ปนรายไดในป 2562 โดยรายไดในป 2562 มาจากโครงการตอเนื่อง 580.17 ลานบาท และ
รายไดโครงการใหม 767.50 ลานบาท
ในป 2563 บริษัทมีจำนวนโครงการตามสัญญาทั้งหมด 25 โครงการ โดยรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับ 764.87
ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนหนา เทากับ 583.14 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 43.26 เนื่องจาก ลูกคาของบริษัทหลายราย
ชะลอแผนงานกอสรางออกไปอันเนื่องมาจากสถานการณระบาดของ COVID-19 ทำใหบริษัทยังไมสามารถเขาดำเนินการกอสรางและ
รับรูรายไดของโครงการดังกลาวได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนงานที่ยังไมสงมอบจำนวน 11 โครงการ คิดเปนมูลคางานสวนที่เหลือตามสัญญา
(Backlog) เทากับ 642.78 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดจนถึงป 2565ในงวดบัญชี ป 2561 ป 2562 ป 2563 บริษัทมีรายไดที่
ไมไดรับรูตามสัญญาเทากับ 1.35 ลานบาท 0.33 ลานบาท 0.85 ลานบาท ตามลำดับ
รายไดจากการใหบริการ
บริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการ เมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว โดยรายไดจากการใหบริการ คือ รายไดจากการรับจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยตามสัญญาในเขตเทศบาลนครลำปาง และรายไดจากจากการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบตามสัญญาในเขต
เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัดลำปาง บริษัทเริ่มมีรายไดจากการใหบริการในงวดบัญชี ป 2563 เทากับ
26.59 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการดำเนินงานรอยละ 3.36 โดยในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดเขารวมประมูลงาน
บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง และชนะการประมูลดังกลาว สัญญางานมีอายุ 5 ปงบประมาณ มูลคางานตามสัญญา
ประมาณ 114.96 ลานบาท โดยบริษัทเริ่มทยอยรับรูรายไดตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนมา
รายไดอื่น
ในงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 บริษัทมีรายไดอื่นเทากับ 15.00 ลานบาท 40.70 ลานบาท และ 6.47 ลานบาท
ตามลำดับ ซึ่งรายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดจากการใหเชาสำนักงาน รายไดดอกเบี้ยรับ รายไดจากการให
เชาเครื่องมือ เครื่องจักร และกำไรจากการขายทรัพยสิน
ตนทุนและกำไรขั้นตน
ตนทุน
ในงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 บริษัทมีตนทุนจากการดำเนินงานเทากับ 1,156.21 ลานบาท 1,340.69 ลาน
บาท และ 848.74 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับ รอยละ 92.42 รอยละ 99.46 และรอยละ 104.05
ตามลำดับ ทั้งนี้ สามารถอธิบายรายละเอียดของตนทุนตามประเภทธุรกิจได ดังนี้
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน
ตนทุนในการรับเหมากอสราง
1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 823.48 107.66%
ตนทุนจากการใหบริการ
- 0.00%
0.00%
25.27
95.01%
รวมตนทุนรับเหมากอสรางและ 1,156.21
1,340.69
848.74
ใหบริการ
ตนทุนการดำเนินงาน และ
อัตราตนทุนตอรายไดแยกตาม
ประเภท

ตนทุนในการรับเหมากอสราง
ตนทุนในการรับเหมากอสรางสวนใหญเกิดจากคาวัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไปในงานกอสราง และคาจางผูรับเหมา
ที่มีประสบการณเขามาดำเนินการตั้งแตงานกอสรางอาคาร งานสถาปตยกรรม งานติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร งาน
ติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบดับเพลิงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เปนตน โดยบริษัทมีวิศวกรของบริษัทที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ เขาควบคุมการทำงานอยางใกลชิด
ในป 2561 ป 2562 และป 2563 มี คาวัสดุ กอ สรางและวัสดุ สิ้น เปลืองเท ากั บ 498.01 ล านบาท 578.47 ลานบาท และ
361.83 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 37.06 รอยละ 42.91 และรอยละ 47.31 ตามลำดับ
และคาจางผูรับเหมาเทากับ 642.15 ลานบาท 563.74 ลานบาท และ 400.49 ลานบาทคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการรับเหมา
กอสราง รอยละ 47.79 รอยละ 41.82 และรอยละ 52.36 ตามลำดับ รวมเปนตนทุนในการรับเหมากอสรางในป 2561 ป 2562 และป
2563 เทากับ 1,156.21 ลานบาท 1,340.69 ลานบาท และ 823.48 ลานบาทคิดเปนอัตราตนทุนตอรายไดจากการรับเหมากอสราง
เทากับรอยละ 92.42 รอยละ 99.46 และรอยละ 107.66 ตามลำดับ
ในป 2562 ตนทุนในการรับเหมากอสราง เพิ่มขึ้น เนื่องมาจาก งานกอสรางบางโครงการมีความลาชาและลูกคาเจาของ
โครงการมีการขยายเวลาออกไป จึงทำใหคาใชจายโครงการสูงขึ้น โดยเฉพาะคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาโสหุยตาง ๆ บริษัทจึงมี
การปรับงบประมาณตนทุนกอสรางตามประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น อีกทั้งในชวงป 2561 – 2562 งานโครงการใหมที่
ไดรับมามีอัตรากำไรขั้นตนที่ต่ำลงเนื่องจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง
ในป 2563 บริษั ท มีต นทุ น ในการรับ เหมากอ สราง เท ากั บ 823.48 ลานบาท โดยคิด เป น อัต ราต นทุ น ตอ รายไดจากการ
รับเหมากอสรางเทากับรอยละ 107.66 โดยสาเหตุบริษัทมีอัตราตนทุนที่สูงกวารายได เนื่องจาก ลูกคาโครงการขนาดใหญของบริษัทมี
การขยายระยะเวลาในสัญญา แตบริษัทไมสามารถปรับมูลคางานเพิ่มจากการขยายระยะเวลาของลูกคารายดังกลาวจึงทำใหตนทุนใน
การรับเหมากอสรางสูงขึ้น รวมทั้ง บริษัทมีการปรับปรุงเพิ่มประมาณการตนทุนของบางโครงการที่อยูชวงปลายโครงการตามตนทุนที่
เกิดขึ้นจริง
ตนทุนจากการใหบริการ
ในป 2562 ไมมีตนทุนจากการใหบริการ เนื่องจากไมมีงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ดำเนินการในนามบริษัทในชวงป
ดังกลาว (ยกเวนโครงการที่ดำเนินงานโดยกิจการรวมคา CRC-CEC)
ในป 2563 บริษัทมีตนทุนจากการใหบริการเทากับ 25.27 ลานบาท คิดเปนอัตราตนทุนตอรายไดจากการใหบริการเทากับ
รอยละ 95.01 โดยตนทุนจากการใหบริการ เปนตนทุนจากการใหบริการงานจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง อายุ
สัญญา 5 ปงบประมาณซึ่งจะสิ้นสุดป 2567
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กำไรขั้นตนและอัตรากำไรขั้นตน
กำไรขั้นตน และ อัตรากำไร
ขั้นตนตอรายไดแยกตาม
ประเภทรายได
กำไรขั้นตนจากการรับเหมา
กอสราง
กำไรขั้นตนจากการใหบริการ
กำไรขั้นตนรวม
อัตรากำไรขั้นตน (%)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
(ฉบับตรวจสอบ)
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน
94.79 7.58%
- 0.00%
94.79
7.58%

7.32 0.54%
- 0.00%
7.32
0.54%

(58.61)
1.33
(57.28)
-7.24%

-7.66%
4.99%

บริษัทมีกำไรขั้นตนในป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 94.79 ลานบาท 7.32 ลานบาท และ (57.28) ลานบาท คิดเปน
อัตรากำไรขั้นตนตอรายไดรวมจากการดำเนินงาน เทากับรอยละ 7.58 รอยละ 0.54 และรอยละ (7.24) ตามลำดับ ซึ่งสามารถแบงเปน
กำไรขั้นตนจากการรับเหมากอสรางเทากับ 94.79 ลานบาท 7.32 ลานบาท และ (58.61) ลานบาท และกำไรขั้นตนจากการใหบริการ
เทากับ 0.00 ลานบาท 0.00 ลานบาท และ 1.33 ลานบาท ตามลำดับ ในชวง 3 ปที่ผานมา ตั้งแตป 2561 ถึงป 2563 พบวาแนวโนม
อัตรากำไรขั้นตนที่ลดลงตอเนื่องเกิดจากสาเหตุหลักคืองานโครงการใหมที่ไดรับมามีอัตรากำไรขั้นตนที่ต่ำลงเนื่องจากสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง
ป 2562 บริษัทมีกำไรขั้นตนเทากับ 7.32 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรขั้นตนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับรอยละ
0.54 ซึ่งการลดลงของกำไรขั้นตนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุที่กำไรลดลงเกิดเนื่องมาจากงานกอสรางบางโครงการ
มีความลาชาและลูกคาเจาของโครงการมีการขยายเวลาออกไป จึงทำใหคาใชจายโครงการสูงขึ้น โดยเฉพาะคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
และคาโสหุยตางๆ บริษัทจึงมีการปรับงบประมาณตนทุนกอสรางตามประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น อีกทั้งในปชวงป 2561
- 2562 งานโครงการใหมที่ไดรับมามีอัตรากำไรขั้นตนที่ต่ำลงเนื่องจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง
ป 2563 บริษัทมีขาดทุนขั้นตนเทากับ 57.28 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนขั้นตนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับ
รอยละ 7.24 โดยการลดลงของกำไรขั้นตนมาจากการรับรูรายไดที่ลดลงอันเนื่องมาจากการชะลอโครงการกอสรางของลูกคาแตละราย
อันเนื่องมาจากสถานการณระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจาก ลูกคาโครงการขนาดใหญที่มีการขยายระยะเวลาใน
สัญญา แตบริษัทไมสามารถปรับมูลคางานเพิ่มจากการขยายระยะเวลาจึงทำใหตนทุนของโครงการสูงขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงเพิ่ม
ประมาณการตนทุนของบางโครงการตามที่กลาวขางตน
คาใชจายในการบริหาร
บริษั ท มีค าใชจายในการบริห าร ประกอบด วย คาธรรมเนี ยม คาสาธารณู ปโภค คาเสื่อ มราคาทรัพ ยสิ น เงินเดื อนและ
สวัสดิการพนักงาน คาซอมแซมและบำรุงเครื่องใชสำนักงาน ยานพาหนะ คาที่ปรึกษา และคาใชจายอื่น ๆ สำหรับงวดบัญชีป 2561 ป
2562 และ ป 2563 เทากับ 67.07 ลานบาท 66.64 ลานบาท และ 52.65 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการ
ดำเนินงาน เทากับรอยละ 5.36 รอยละ 4.94 และรอยละ 6.65 ตามลำดับ สำหรับคาใชจายที่มีมูลคาสูงสุดคือเงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงาน รองลงมาคือคาที่ปรึกษาตาง ๆ และการประชาสัมพันธ
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สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคา
บริษัทมีสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคา สำหรับงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 1.45 ลานบาท
1.35 ลานบาท และ 0.17 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 0.12 รอยละ 0.10 และ
รอยละ 0.02 ตามลำดับ โดยเปนสวนแบงจากกิจการรวมคา CRC-CEC ซึ่งใหบริการรับจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลเชียงใหม
คาใชจายทางการเงิน
บริษัทมีคาใชจายทางการเงินสำหรับงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 4.56 ลานบาท 8.44 ลานบาท และ
8.19 ลานบาท ตามลำดั บ คิด เป น สั ดส วนต อรายได รวมจากการดำเนิ น งานเท ากับ รอ ยละ 0.36 รอ ยละ 0.63 และรอ ยละ 1.03
ตามลำดับ คาใชจายทางการเงินทั้งหมดเปนดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการใชวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สวนใหญเปนวงเงินเพื่อการ
พาณิชย เชน เงินเบิกเกินบัญชี เจาหนี้เชาซื้อ ตั๋วสัญญาใชเงิน และหนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีท นอกจากนี้ ในป 2563 บริษัทมี
ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืมระยะยาวที่ใชเปนทุนหมุนเวียนในโครงการจางเก็บขนมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลปากเกร็ด
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
บริษัทมีกำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 30.02 ลานบาท (22.24) ลานบาท และ
(90.98) ลานบาท ตามลำดับ คิดเป นอัตรากำไร(ขาดทุน) สุท ธิรอยละ 2.37 รอยละ (1.60) และรอยละ (11.40) ของรายไดรวม
ตามลำดับ
ฐานะการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวมเทากับ 906.85 ลานบาท 956.98 ลาน
บาท และ 835.21 ลานบาท ตามลำดับ โดยรายการสินทรัพยที่สำคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยรวม มีดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 633.96 ลานบาท 675.31 ลาน
บาท และ 472.11 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 69.91 รอยละ 70.57 และรอยละ 56.53 ตามลำดับ มี
รายละเอียดที่สำคัญในแตละรายการดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562
และ ป 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 34.50 ลานบาท 19.51 ลานบาท และ 30.26 ลานบาท ตามลำดับ
ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น
ในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง การรับเงินคาจางจะเปนไปตามงวดงานที่ระบุในสัญญา บริษัทจะไดรับคาจางในแตละ
งวด บริษัทจะตองทำการสงมอบงวดงานใหเจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับมอบงาน เมื่อเจาของโครงการรับมอบงานแลว บริษัท
จึงจะสามารถสงใบแจงหนี้ไปยังเจาของโครงการเพื่อขอรับเงินคางวดงาน โดยปกติบริษัทจะกำหนดใหเจาของโครงการตองชำระคาจาง
ในแตละงวดภายใน 30 วัน หรือ 45 วัน นับจากวันที่เจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับงานที่วาจางในแตละงวด
บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 เทากับ 196.73 ลานบาท 364.95
ลานบาท และ 283.64 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายการลูกหนี้การคา (หนวย : ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่ -สุทธิ

31 ธ.ค. 61
71.82
(5.55)
66.27
130.46
196.73

31 ธ.ค. 62
180.37
(2.11)
178.26
186.69
364.95

31 ธ.ค. 63
118.90
2.44
(1.82)
119.51
164.13
283.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ 66.27 ลานบาท 178.26 ลานบาท
และ 119.51 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ เทากับ รอยละ 33.69 รอยละ 48.85 และรอยละ 42.14
ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้การคาจึงเพิ่มขึ้นตามและอีกเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากงานเอกชนสวนใหญมีระยะเวลาสัญญาการกอสรางเร็วกวางานภาครัฐจึงทำ
ใหมูลคาในการสงมอบงานแตละครั้งมีมูลคาสูง แมวาบริษัทจะกำหนดใหชำระคาจางภายใน 30 - 45 วัน ก็ตาม แตตามความเปนจริง
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (ไมรวมมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ) ในชวง ป 2561 และป 2562 เทากับ 52 วัน และ 41 วัน
ตามลำดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ในป 2562 ลดลงเนื่องจากลูกหนี้การคาสวนใหญ เปนงานเอกชนซึ่งสามารถเรียกชำระหนี้ไดเร็ว
สำหรับรายการลูกหนี้อื่น ประกอบดวย ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา เงินมัดจำคาสินคา เงินจายลวงหนาผูรับเหมา คาใชจาย
จายลวงหนา และลูกหนี้กรมสรรพากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ 178.26 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอลูกหนี้การคาและลูกหนี้
อื่น-สุทธิ เทากับรอยละ 48.85 มูลคาลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 เนื่องจากในป 2562 บริษัทมีรายไดจากการ
ดำเนินการเพิ่มขึ้น โดยสวนใหญเปนงานจากภาคเอกชนที่รอเรียกเก็บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิเทากับ 119.51 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย
เปนการลดลงตามการลดลงของรายไดจากการรับเหมากอสรางป 2563 และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (ไมรวมมูลคางานที่เสร็จแตยังไม
เรียกเก็บ) เทากับ 68 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีรายการลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกำหนดชำระเทากับ 53.49 ลาน
บาท 98.46 ลานบาท และ 65.58 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอลูกหนี้การคาทั่วไปกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เทากับรอย
ละ 74.48 รอยละ 54.59 และรอยละ 55.16 ตามลำดับ และมีลูกหนี้การคาที่เกินกำหนดชำระเทากับ 18.33 ลานบาท 81.91 ลาน
บาท และ 53.31 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอลูกหนี้การคาทั่วไปกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เทากับรอยละ 25.52 รอย
ละ 45.41 และรอยละ 44.84 ตามลำดับ ลูกหนี้การคาที่เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สวนใหญของบริษัทเปนลูกหนี้
การคาที่เกินกำหนดชำระ 0 – 3 เดือน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากอายุหนี้คงคางเกิน
กำหนด และขอบงชี้ที่จะมีการพิจารณาเปนรายกรณีไป
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมียอดลูกหนี้แยกตามอายุหนี้คงคาง ดังนี้
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 63
ลูกหนีก้ ารคาทั่วไป
ยังไมถึงกำหนดชำระ
53.49
98.46
65.58
ลูกหนีก้ ารคาเกินกำหนดชำระ
ไมเกิน 3 เดือน
1.59
48.65
49.28
3-6 เดือน
4.26
22.51
1.12
มากกวา 7 - 12 เดือน
1.02
8.63
1.08
เกินกวา 12 เดือน
11.46
2.11/2
1.82
รวมลูกหนี้การคา
71.82
180.36
118.89
รายไดคางรับ
2.44
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ/1
(5.55)
(2.11)
(1.82)
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
66.27
178.25
119.51
ลูกหนีก้ ารคา-บริษัทที่เกี่ยวของ
ยังไมถึงกำหนดชำระ
ไมเกิน 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การคาทั้งสิ้น
66.27
178.25
119.51
ลูกหนีก้ ารคา กอนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
71.82
180.36
121.34
ลูกหนี้อนื่ ๆ
130.46
186.69
164.13
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
196.73
364.94
283.64
หมายเหตุ : /1 – นโยบายการตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญรอยละ 100 สำหรับลูกหนี้ที่มีอายุเกินกำหนดตั้งแต 1 ปขึ้นไป หรือมีขอบงชี้วา
จะไมสามารถชำระหนี้ได หรือลูกหนี้ที่บริษัทไดดำเนินการฟองรองดำเนินคดี รวมกับการพิจารณาฐานะการเงินปจจุบัน
ของลูกหนี้
/2 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีลูกหนี้การคาที่เกินกำหนดชำระมากกวา 1 ป มีเพียง 1 ราย
มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ (รายไดที่ยังไมไดเรียกชำระ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีรายการมูลคางานเสร็จแตยังไมเรียกเก็บเทากับ 344.53 ลาน
บาท 243.35 ลานบาท และ 128.56 ลานบาท ตามลำดับ โดยมูลคางานเสร็จแตยังไมเรียกเก็บจะแสดงมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับตาม
วิธีอัตราสวนของงานที่ทำเสร็จ ซึ่งคำนวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการที่เกิดขึ้นกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาจะใชในการ
ใหบริการรับเหมากอสราง โดยบริษัทยังไมไดออกใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเนื่องจากยังไมถึงกำหนดเรียกชำระตามที่ระบุไวในสัญญา
โครงการ
วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ ประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ ที่จะนำมาใชในงานกอสราง ซึ่งบริษัทไดสั่งซื้อตามแผนงานที่กำหนด และนำมา
จัดเก็บไวหนางานเพื่อเตรียมความพรอมในการนำมาใชงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 เทากับ 58.09
ลานบาท 47.40 ลานบาท และ 29.52 ลานบาท ตามลำดับ
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สินทรัพยไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนเทากับ 272.89 ลานบาท 281.67
ลานบาท และ 363.10 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 30.09 รอยละ 29.43 และรอยละ 43.47
ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดในแตละรายการที่สำคัญดังนี้
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเทากับ 77.32 ลานบาท
64.21 ลานบาท และ 53.06 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งยอดเงินฝากประจำนี้ใชจำนำเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อหนังสือค้ำ
ประกันตามสัญ ญาโครงการ และค้ำประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นกับ สถาบันการเงิน แมวาบริษัทจะรับงานโครงการเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ แตบริษัทก็สามารถสงมอบงาน และไถถอนการวางประกันเงินฝากไดหลายโครงการ ทั้งนี้ ป 2563 บริษัทมีเงินฝากประจำที่
ติดภาระค้ำประกันลดลง จากการไถถอนคืนเนื่องจากหมดภาระตามสัญญา
เงินลงทุนในกิจการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการรวมคา มูลคาเทากับ 1.74 ลานบาท 1.52
ลานบาท และ 0.14 ลานบาท ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของมูลคาเงินลงทุนเกิดจากผลของการรับรูมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย
ในกิจการรวมคานั้น โดย ป 2563 บริษัทมีการลงทุนในกิจการรวมคา CRC-CEC
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษั ท มี ที่ดิ น อาคาร และอุป กรณ สุท ธิเท ากั บ 159.39 ล านบาท
155.17 ลานบาท และ 225.07 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2563 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในยานพาหนะ เพิ่มขึ้น 85.29 ลานบาท
สำหรับใชในการดำเนินธุรกิจจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในสัญญาของเทศบาลนครปากเกร็ด
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 421.17 ลานบาท 508.96 ลานบาท และ
487.37 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 46.44 รอยละ 53.18 และรอยละ 58.35 ตามลำดับ โดยมีรายการ
หนี้สินเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 404.35 ลานบาท 489.90 ลานบาท
และ 419.19 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 44.59 รอยละ 51.19 และรอยละ 50.19 ตามลำดับ โดยมี
รายละเอียดในแตละรายการที่สำคัญ ดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป
2563 เทากับ 84.22 ลานบาท 173.97 ลานบาท และ 128.14 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เกิดจากการเบิกใชวงเงินดังกลาวเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการกอสราง
วาจางผูรับเหมา และเปนเงินหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ ป 2563 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นและวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ จากสถาบัน
การเงินภายในประเทศเทากับ 508.20 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีรายการเจาหนี้การคาเทากับ 114.33 ลานบาท 102.52 ลาน
บาท และ 38.25 ลานบาท ตามลำดับ เจาหนี้การคาสวนใหญของบริษัท คือ เจาหนี้การคาวัสดุ อุปกรณที่ใชจายในการกอสราง และ
เจาหนี้ผูรับเหมา เปนตน หากพิจารณาระยะเวลาการชำระหนี้แกเจาหนี้การคาจะพบวา บริษัทมีระยะเวลาการชำระหนี้แกเจาหนี้
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การคาเฉลี่ย ป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 37 วัน 29 วัน และ 30 วัน ตามลำดับ และรายการเจาหนี้อื่นเทากับ 91.57 ลาน
บาท 61.07 ลานบาท และ 37.92 ลานบาท ตามลำดับ รายการเจาหนี้อื่น ไดแก คาใชจายคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีประมาณการหนี้สินระยะสั้นเทากับ 11.35 ลานบาท 6.23
ลานบาท และ 19.45 ลานบาท ตามลำดับ ประมาณการหนี้สินระยะสั้น เกิดจากการรับประกันโครงการหลังสงมอบงานงวดสุดทายแก
เจาของโครงการ ซึ่งสวนใหญบริษัทจะรับประกันในชวง 1-2 ป นอกเหนือจากนี้จะขึ้นอยูกับเงื่อนไขการรับประกันที่ตกลงไวในสัญญา
รับเหมากอสรางกับเจาของโครงการ
หนี้สินไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 มีหนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 16.82 ลานบาท 19.06 ลานบาท และ
68.19 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 1.85 รอยละ 2.00 และรอยละ 8.16 ตามลำดับ มีรายละเอียดในแตละ
รายการที่สำคัญ ดังนี้
เงินกูยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 และ ป 2562 บริษัทไมมีเงินกูยืมระยะยาว ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกูยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 48.45 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลงทุนในยานพาหนะและอุปกรณสำหรับโครงการจางเก็บขนมูลฝอยใน
เขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินเทากับ 2.85 ลานบาท 0.55
ลานบาท และ 1.05 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทใชในการลงทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณกอสราง และยานพาหนะสำหรับงานกอสราง
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินดังกลาวจะถูกทยอยผอนชำระเปนงวด ๆ ตามเงื่อนไขของสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป
2562 และ ป 2563 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินสวนที่ครบกำหนดภายใน 1 ป เทากับ 2.30 ลานบาท 0.55 ลานบาท
และ 0.55 ลานบาท ตามลำดับ
สวนของผูถือหุน
บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 เทากับ 485.68 ลานบาท 448.03 ลานบาท
และ 347.83 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 53.56 รอยละ 46.82 และรอยละ 41.65 ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จำนวน 448.03 ลานบาท ลดลง 37.65 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
7.75 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 เนื่องจากในป 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 22.24 ลานบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นอีก จำนวน 0.41 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจำนวน 15.00 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จำนวน 347.83 ลานบาท ลดลง 100.20 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
22.36 เมื่ อเที ยบกับสิ้ นป 2562 เนื่องจาก ในป 2563 บริษั ทมี ผลการดำเนิ นงานขาดทุน สุทธิ จำนวน (90.98) ลานบาท ขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นอีก (3.22) ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจำนวน 6.00 ลานบาท
15. ขอมูลสำคัญอื่น
- ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่เขาขาย ดังตอไปนี้
1) คดีความที่จะมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจานวนมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี
ลาสุด
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2) คดีที่กระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสาคัญแตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได
3) คดีท่มี ิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
4) คดีหรือขอพิพาทที่บริษัทถูกฟองรองภายหลังวันสิ้นงวดบัญชีป 2563 แตเกิดกอนสงแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2563
(แบบ 56-1) ที่เปนคดีที่มีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
16. แบบหนังสือมอบฉันทะ พรอมชื่อกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ราย เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)

(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท)
ประธานกรรมการบริษัท
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9

สิ่งที่สงมาดวย 5
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการให้สตั ยาบันเข้าทํา
รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด
(มหาชน) (“CRD”)
ที่ SAC 004 /2564
วันที่ 16 มีนาคม 2564
เรื่อง
เรียน

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันในการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและ
รายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ผูถือหุน
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)

อางถึง:
1) หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 และเอกสารแนบที่เกี่ยวของ
2) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 และเอกสารแนบที่เกี่ยวของ
3) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
(“CRD”) เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 การงดจายเงินปนผล (เพิ่มเติม)
ประจำป 2563 และการขอสัตยาบันทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
จำกัด ("CEC")
4) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
(“CRD”) เรื่อง การแจงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 และกำหนดการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ก. สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5) หนังสือแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)
เรื่องรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม
2564
ก. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน จัดทำวันที่ 16
ธันวาคม 2563
6) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) เรื่อง
แจงมติเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยโดยการซื้อหุนสามัญของ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จำกัด ("CEC") รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2564
ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
7) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) เรื่อง
ชี้แจงแนวทางในการจัดการกับประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
8) รายงานประจำปของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป 2560 – 2563 และป 2564 ในวาระที่เกี่ยวของกับการ
เขาทำรายการ
10) รายการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตป 2560 – 2563
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการให้สตั ยาบันเข้าทํา
รายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด
(มหาชน) (“CRD”)
11) รายการการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตั้งแตป 2560 – 2563
12) รายงานประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด รายงานเลขที่ 4127/2562 ฉบับ
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
13) รายงานประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด รายงานเลขที่ CM-GR009-2/62
ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
14) คำเสนอขอซื้อที่ดินระหวางบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)และบริษัท อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จำกัด ("CEC") ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
15) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหวางบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)และบริษัท อารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จำกัด ("CEC") ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
16) งบการเงินสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท เอ
เอสที มาสเตอร จำกัด สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563
17) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูล และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัท
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
18) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูล และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัท
บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
19) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูล และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัท
บริษัท อาร.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

Disclaimers : ผลการศึกษาของบริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “SIAM ALPHA CAPITAL”) ในรายงาน
ฉบับ นี้ อยูบ นพื้นฐานของขอ มู ลและสมมติ ฐานที ่ ได รั บ จากผู  บ ริ หารของบริษ ั ทและข อ มู ลที ่ บริ ษ ัทเป ดเผยสาธารณะ ในเว็ บ ไชต ข องสำนั กงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (www.sec.or.th) และเว็บไชดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจะไม รั บผิ ดชอบต อผลกำไรหรือ ขาดทุ น และผลกระทบต าง ๆ อั นเกิ ดจากการทำรายการในครั ้งนี ้ ที ่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ
ทำการศึกษาโดยใชความรู ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา
และใหความเห็น ภายในสถานการณและขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน หากสถานการณและขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ อาจสงผล
กระทบตอการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่นําเสนอตอผูถือหุนของบริษัท เชียงใหมริม
ดอย จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้มิไดรวมความถึงความสําเร็จของการดําเนินการใหรายการสำเร็จสมบูรณทั้งหมด
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คำนิยาม
คำนิยาม
ความหมาย
“บริษัท” หรือ “CRD”
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
“CEC”
บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ
ในการทำรายการที ่ เ กี ่ ย วโยงกั น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัตกิ ารของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม)
“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที ่ ทจ. 20/2551 เรื ่ อ ง
สินทรัพย”
หลักเกณฑในการทำรายการที่มี นัยสำคัญที่เ ขา ขายเป นการไดม าหรื อ
จำหน า ยไปซึ ่ง สิน ทรั พ ย ของบริ ษั ท จดทะเบี ยนและประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
“สำนักงาน ก.ล.ต.”
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“ตลาดหลักทรัพยฯ”
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง”
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ”
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมี
การแกไขเพิ่มเติม)
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”
(1) ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทยอย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว (ญาติ
สนิท หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู
สมรสของบุตร)
(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมเปนบุคคล
ดังตอไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
(ก) ผูบริหาร
(ข) ผูถือหุนรายใหญ
(ค) ผูมีอำนาจควบคุม
(ง) บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม
(จ) ผูที่เกี่ยวของและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง) ทั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของ
มีความหมายตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
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คำนิยาม
คำนิยาม
ความหมาย
และตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 (และที ่ ไ ด แ ก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ) (“พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ”)
(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูทำการแทนหรืออยูภายใต
อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ตอการตัดสินใจการกำหนด
นโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่
ตลาดหลักทรัพยเห็นวามีพฤติการณทำนองเดียวกัน
“ผูถือหุนรายใหญ”
ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10
ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุน
ดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้ การถือหุนทางออมใน
นิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุนในผูถือ
หุนทางตรงเกินกวารอยละ 50 โดยใหนับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึง ผูถือ
หุนทางออมชั้นบนสุดที่มีการถือหุนเกินกวารอยละ 50
“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “SIAM บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด
ALPHA CAPITAL”
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
บทสรุปผูบริหาร (EXECUTIVE SUMMARY)
ที่มาของรายการ
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล
และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจำป 2564 (“ที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการขายที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162
ตารางวา ตั้งอยูที่ซอยหนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบานตนผึ้ง – บานปาขอยใต (ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม (“สินทรัพยที่จำหนายไป”) ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23.17 ลานบาท ใหแกบริษัท
ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการทำรายการไดมา
หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่ สินทรัพย”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการไดมาซึง่ สินทรัพยตาม
ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการสูงสุด
เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึง
ไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
มีมูลคาการทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับ CEC ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คือ การ
กูยืมระยะสั้นจาก CEC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.50 ตอป
ระยะเวลากูยืม 6 เดือน คิดเปนดอกเบี้ยที่บริษัทตองจายชำระสำหรับการกูยืมครั้งนี้เทากับ 0.28 ลานบาท จะมีมูลคาการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ลานบาท (เลือกใชคาที่สูง
กวาระหวางมูลคา 20 ลานบาท กับรอยละ 3 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ ซึ่งเทียบเทา มูลคา 14.19 ลานบาท) จึงถือเปนการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ ดังนั้น บริษัทจึงตองปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”) รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ โดยจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันดวย
วัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทำรายการใหสัตยาบันการเขาทำรายการจำหนายไป
ซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใช
ในการดำเนินธุรกิจ โดยในขณะที่บริษัทเขาทำรายการนั้น ฝายบริหารของ CRD มีนโยบายใหทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิด
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ประโยชนเพื่อเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยบริษัทไดประกาศเสนอขายสินทรัพยที่จำหนายไป
ทางสื่อและทางหนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจทั่วไปเขาเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง CEC เพียงผูเดียวที่เสนอซื้อ
ที่ดินเขามา CRD จึงไดขายสินทรัพยที่จำหนายไปใหแก CEC ในราคา 23.17 ลานบาท โดยอางอิงจากรายงานของผูประเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ซึ่งมีราคาประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) จากผูประเมินอิสระรายที่ 1 มี
มูลคาประเมิน 20.63 ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 2 แปลง) และผูประเมินอิสระรายที่ 2 มีมูลคาประเมิน 23.17
ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 1 แปลง) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หากบริษัทจำหนายที่ดิน 2 แปลง จึง
ควรคำนึงถึงมูลคาที่ดินทั้ง 2 แปลง มูลคาของสินทรัพยที่จำหนายไปทั้ง 2 แปลงจากผูประเมินอิสระรายที่ 2 ควรเพิ่มขึ้น 0.06
ลานบาท ซึ่งการปรับปรุงราคาเพิ่มเติมจำนวน 0.06 ลานบาท เปนการปรับเพิ่มราคาที่ดินสำหรับ 14 ตาราวา อางอิงจาก
รายงานประเมินของผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 มีมูลคาตารางวาละ 4,500 บาท (โปรดดูรายละเอียดขอ 2.5 ความ
เหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย) รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 23.23 ลานบาท ดังนั้นมูลคาสินทรัพยที่ประเมินไดมีมลู คา
ประเมินต่ำสุดและสูงสุดเทากับ 20.63 – 23.23 ลานบาท
โดยฝายบริหารเห็นวา การขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อใชในการลดภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยใหตนทุนทางการเงินลดลง รวมถึงมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการในอนาคต ซึ่งชวยสรางความมั่นคงทางการเงินและสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทตอไป
1. ความเหมาะสมของนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.1 นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณาอนุมัติการ
กำหนดนโยบายการเขาทำรายการระหวางกันของ CRD ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการและ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน และนโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ มีความเห็นวาตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันของ CRD การเขาทำรายการใน
ครั้งนี้ ไมเขาขายเปนเงื่อนไขการคาปกติเนื่องจากเปนการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทแกนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
ถึงแมวาการการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาว เพื่อประโยชนของ CRD โดยฝายบริการใหความเห็นวาการขายที่ดินวางเปลา
ซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงเปนสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใชในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่ง
จะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท
ตอไป เพราะฉะนั้น CRD จะตองจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ CRD เกี่ยวกับความจำเปนและความเหมาะสม
ของรายการ เพื่อใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ ือหุนของ CRD เพื่ออนุมัติรายการตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ กอนการเขาทำรายการในครั้งนี้ CRD ไดมีการอนุมัติรายการโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2562 แตไมไดมีการปฏิบัติตามเกณฑรายการเกี่ยวโยง ถึงแมกรรมการอิสระจะมีการเนนย้ำใหฝายบริหารปฏิบัติ
ตามประกาศตางๆใหครบถวน และเนนย้ำอีกครั้งใหตรวจสอบวาผูซื้อมีความเกี่ยวโยงกับบริษัทหรือไม หากมีบริษัทควรปฏิบัติ
ตามประกาศตางๆที่เกี่ยวของใหครบถวนและควรนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของ CRD ตามมาตรการและขั้นตอนในการ
อนุมัติการทำรายการระหวางกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การดำเนินการที่ไมเปนไปตามมาตรการและ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันของ CRD และ CEC และไมเปนไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันจะทำให
CRD มีความเสี่ยงจากการดำเนินการไมเปนไปตามกฎหมาย
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อนึ่ง ฝายบริหารของ CRD ชี้แจงวาการเขาทำรายการดังกลาวโดยไมไดผานการพิจารณาอนุมัติตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันเนื่องจากความเขาใจผิดวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันจึงคำนวณ
ขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยแตเพียงอยางเดียว จึงสะทอนถึงปญหาความเขาใจเรื่องกฎเกณฑตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย
ฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา CRD มีความจำเปนตองจัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูอยางสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับกฎเกณฑตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ แกพนักงานและผูบริหารของ CRD และบริษัทยอย
2.

ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
จากการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอเงื่อนไขของคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
พบวาราคาและเงื่อนไขสำคัญตางๆที่อยูในคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนั้นเปนประโยชนตอบริษัท และ
เงื่อนไขตางๆที่อยูในเอกสารทั้งสองสวนนั้นเปนการปองกันความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขในการวางเงินมัดจำกอนใน
วันลงนามในสัญญาจำนวนครึ่งหนึ่ง และบริษัทมีสิทธิในการริบเงินมัดจำหากผูซื้อไมสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาได
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสรุปความเห็นวาเงื่อนไขของการเขาทำรายการเปนเงื่อนไขที่เหมาะสม ถึงแมวาการซื้อขาย
สินทรัพยที่จำหนายไปบริษัทจะไดรับการชำระเงินคาที่ดินเปนที่เรียบรอยแลว แตบริษัทมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำรายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงเปนที่มาของการเขาทำรายการขอสัตยาบันในครั้งนี้
3.

ความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการประเมินมูลคาที่ดินที่ผูประเมินอิสระทั้งสองรายใชวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) เปนวิธีในการกำหนดมูลคายุติธรรม ซึ่งไดทำการวิเคราะหเปรียบเทียบและปรับแกปจจัยตางๆ
ดวยทรัพยสินที่มีลักษณะและคุณประโยชนคลายกัน เชน ทำเลที่ตั้ง ขนาดเนื้อที่ดิน ความสะดวกในการเขาถึง ระบบ
สาธารณูปโภค และสภาพแวดลอม รวมถึงพิจารณา ศักยภาพในการใชประโยชนบนที่ดิน เพื่อคำนวณหามูลคายุติธรรมของ
ทรัพยสินดวยการคำนวณจากราคาตลาดปจจุบันของที่ดินเปลาในบริเวณใกลเคียง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนวิธีที่มี
ความเหมาะสม เนื่องจาก บริษัทไมไดใชประโยชนบนสินทรัพยที่จำหนายไปในการดำเนินธุรกิจ และจากสภาพแวดลอม
สินทรัพยที่จำหนายไปของบริษัทมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไดนอย โดยพื้นที่รอบขางโดยสวนใหญเปนพื้นที่
เกษตรกรรม ที่ดินตัวอยางที่นำมาเปรียบเทียบ มีทำเลที่ตั้งใกลกับสินทรัพยที่จำหนายไปและมีเนื้อที่ไมแตกตางกับสินทรัพย
ของบริษัทมากจนเกินไป การเปรียบเทียบโดยใชวิธีถวงน้ำหนักคะแนนคุณภาพจากขอมูลเสนอขายที่สืบได มีการปรับคะแนน
ในปจจัยที่มีผลตอมูลคาที่ดิน โดยเทียบเคียงกับสินทรัพยของบริษัท เชน ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค
ศักยภาพในการพัฒนา และความนิยมของตลาด สภาพคลองในการซื้อขาย เปนตน ซึ่งสงผลใหมูลคาของที่ดินจากรายงานของ
ผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย ผูประเมินราคาอิสระรายที่ 1 มีมูลคาประเมิน 20.63 ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 2
แปลง) และผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 มีมูลคาประเมิน 23.17 ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 1 แปลง) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หากบริษัทจำหนายที่ดิน 2 แปลง จึงควรคำนึงถึงมูลคาที่ดินทั้ง 2 แปลง มูลคาของสินทรัพยที่
จำหนายไปจากผูประเมินอิสระรายที่ 2 ควรเพิ่มขึ้น 0.06 ลานบาทรวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 23.23 ลานบาท ดังนั้นมูลคาสินทรัพย
ที่ประเมินไดมีมูลคาประเมินต่ำสุดและสูงสุดเทากับ 20.63 – 23.23 ลานบาท อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา
ราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC มีความเหมาะสม เนื่องจาก มีมูลคาต่ำกวามูลคาประเมินสูงสุดเล็กนอยและสูงกวา
มูลคาประเมินต่ำสุด
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4.

ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในดานความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงขอดี และขอดอยของการเขาทำ
รายการ และไมเขาทำรายการ รวมทั้งขอดี และขอดอยของการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เมื่อเปรียบเทียบกับ
บุคคลภายนอก สรุปไดดังนี้
ขอดีของการเขาทำรายการ
ก. เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน เนื่องจากในป 2562 บริษัทขาดทุนจากโครงการกอสรางหลายโครงการ
ซึ่งมีตนทุนจากการดำเนินงานสูงกวาประมาณการที่ตั้งไวและสัญญาบริการที่ทำกับลูกคามีระยะเวลาสั้น บริษัทจึงใชเงินทุน
หมุนเวียนในบางโครงการคอนขางมากกวาประมาณการ ประกอบกับมีบางโครงการที่บริษัทรับเงินคางานลาชากวาที่ประมาณ
การ ดังนั้นการจำหนายสินทรัพยที่จำหนายไป ทำใหบริษัทสามารถชำระคืนหนี้เงินกูยืม ทำใหบริษัทลดภาระตนทุนทาง
การเงิน สามารถนำเงินดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสามารถนำไปลงทุนในสินทรัพย
อื่น ๆ ที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีกวา
โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 19.51 ลานบาท เมื่อเทียบกับเงิน
สดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 22.25 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการขายสินทรัพยที่จำหนายไป ดังนั้น หากบริษัทไม
สามารถขายสินทรัพยที่จำหนายไปได บริษัทอาจตองกูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใหมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ
หนวย : ลานบาท
2561
2562
2563
ลูกหนี้การคา
66.27
178.26
119.51
รายไดที่ยังไมไดเรียกชำระ
344.53
243.35
128.56
วัสดุคงเหลือ
58.09
47.40
29.52
เจาหนี้การคา
114.33
102.52
38.25
เงินทุนหมุนเวียน
354.57
366.48
239.35
เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
(4.47)
(148.02)
133.02
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
0.76
22.25
(72.96)
เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(23.04)
110.78
(49.31)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
(26.75)
(14.99)
10.74
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดณวันที่ 1 มกราคม
61.25
34.51
19.51
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดณวันที่ 31 ธันวาคม
34.51
19.51
30.26
ข. เปนการจำหนายที่ดินที่ไมมีการใชประโยชนเพื่อลดภาระภาษี
เนื่องจากบริษัทไดพิจารณาแลววาสินทรัพยที่จำหนายไป เปนที่ดินเปลาและไมมีความจำเปนตองใชงาน อีกทั้งยัง
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (“พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง”) ที่จะมีการบังคับใช
ในป 2563 บริษัทมีหนาที่เสียภาษีตามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยมีอัตราภาษีที่ดินแบบขั้นบันไดตามราคาของที่ดิน
ตั้งแตรอยละ 0.30 และหากเปนที่ดินทิ้งรางติดตอกัน 3 ป อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 0.30 ทุก ๆ 3 ป แตสูงสุดไมเกินรอย
ละ 3.00 อยางไรก็ตามในป 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอยละ 90.00 ตาม
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563
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ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดประเมินภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง หากบริษัทยังคงถือครอง
ที่ดิน โดยอางอิงราคาที่ดินจากราคาประเมินราชการที่ตารางวาละ 1,950 บาท (อางอิงขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระทั้งสอง
ราย) หรือเทากับ 10.07 ลานบาท ซึ่งการคำนวณภาระภาษีเปนดังนี้
กรณี
อัตราภาษี (รอยละ)
มูลคาภาษีตอป (บาท)
ที่รกรางวางเปลา (2563 - 2565)
0.30
30,197.70
1/
ที่รกรางวางเปลา (ป 2563)
0.03
3,019.77
ที่รกรางวางเปลา (อัตราสูงสุด) 2/
3.00
301,977.00
บริษัทนำที่ดินไปใชประโยชนดานเกษตรกรรม
0.01
1,006.59
1/ ป 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอยละ 90.00 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563
2/ อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 0.30 ทุก ๆ 3 ป ถาบริษัทไมใชประโยชนเพื่อการประกอบธุรกิจ และตั้งแตป 2593 เปนตนไป บริษัทจะมีอัตรา
ภาษีสูงสุดเทากับรอยละ 3.00 ตอป

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การจำหนายที่ดินที่บริษัทไมไดใชประโยชนเพื่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทจะทำใหบริษัทสามารถลดภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จะเปนประโยชนกับบริษัทมากกวาการถือ
ครองที่ดินโดยไมไดใชประโยชนหรือการบริหารจัดการเพื่อใชประโยชนบนทีด่ ินเชนการทำเกษตรกรรมซึ่งไมไดเปนธุรกิจหลัก
ของบริษัท sadssinsdafsdหกดหหกหรือหหรหรือหรือ
ขอดอยของการเขาทำรายการ
ก. มีภาระคาใชจายและระยะเวลาที่ตองใชในการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามเกณฑรายการที่เกี่ยวโยง
บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติ
การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตอที่ประชุมผูถือหุน บริษัทตองดำเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการ
ลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ เพื่อเสนอตอผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการดำเนินการดังกลาว
ทำใหบริษัทมีภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นและใชระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อเขาทำรายการดังกลาว
ขอดีของการไมเขาทำรายการ
ก. บริษัทไมมีความเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชน
หากบริษัทไมเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC ซึ่งถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทอาจมีโอกาสใน
การจำหนายสินทรัพยใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลภายนอก บริษัทจะไมตอง
ดำเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเขาทำ
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ขอดอยของการไมเขาทำรายการ
ก. บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน
หากบริษัทไมไดขายที่ดินใหแก CEC บริษัทมีความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคลอง และบริษัทมีความจำเปนที่จะตองจัดหา
เงินกูเพิ่มเติมเพื่อมาชดเชยในสวนของกระแสเงินสดที่บริษัทจะไดรับจากการขายสินทรัพยที่จำหนายไป ซึ่งมีความเสี่ยงวา
บริษัทอาจจะไมไดรับความชวยเหลือจากสถาบันการเงินหรือสามารถจัดหาแหลงเงินทุนอื่นจากสถานการณเศรษฐกิจและ
สถานะการเงินของบริษัท
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)

ขอดีของการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก
ก. บริษัทสามารถพิจารณาความสามารถในการชำระเงินไดงายขึ้น
เนื่องจากการเขาทำรายการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้เปนการเขาทำรายการกับ CEC ซึ่งมีผูถือหุนใหญของบริษัทเปนผูถือ
หุนและเปนผูบริหารอยู ทำใหบริษัทสามารถพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของ CEC ได อีกทั้งการทวงถามหรือการ
ติดตามความคืบหนาในการเตรียมตัวซื้อขายที่ดินในครั้งนี้ก็สามารถกระทำการไดอยางรวดเร็ว
ข. บริษัทสามารถเจรจาเงื่อนไขในการจำหนายสินทรัพยไดรวดเร็ว
การเขาทำรายการในครั้งนี้ CEC ไดสงคำเสนอซื้อพรอมเงื่อนไขใหแกบริษัท และบริษัทเขาทำสัญญาจะซื้อจะขายกับ
CEC ในลำดับตอมา ซึ่งบริษัทสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขของคำเสนอซื้อและสัญญาจะซื้อจะขายไดรวดเร็ว จากการที่ CEC มี
ผูบริหารซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทดวยเชนกัน ซึ่งมีความเขาใจในการดำเนินการของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็น
วาการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ทำใหบริษัทสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขไดรวดเร็ว
ขอดอยของการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับบุคคลภายนอก
ก. การเขาทำรายการทำใหเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ถึงแมวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไมมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการ
ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ขนาดรายการไมถึงเกณฑที่จะตองขออนุมัติผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทำรายการ แตเปน
การเขาทำรายการกับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันและมีขนาดรายการเกิน 20.00 ลานบาทหรือเกินกวารอยละ 3.00 ของ
มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (เลือกใชคาที่สูง
กวาระหวางมูลคา 20 ลานบาท กับรอยละ 3 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ ซึ่งเทียบเทา มูลคา 14.19 ลานบาท) ดังนั้นบริษัทจึงมี
ความจำเปนที่จะตองขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท อีกทั้งตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อใหความเห็นตอการเขาทำรายการซึ่งในการจัดประชุมผูถือหุนแตละครั้งและการจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให
ความเห็นตอรายการ ยอมเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่จะไมเกิดรายการคาใชจาย
ดังกลาว
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล รวมถึงขอดีขอดอยในการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นวา การจำหนายไปซึ่งสินทรัพยแกนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ บริษัทและผูถือหุนไดรับผลประโยชนสูงสุด
และเปนการลดความเสี่ยงบริษัทจากการขาดสภาพคลองและเปนการนำสินทรัพยที่ไมไดใชประโยชนไปกอใหเกิดประโยชนตอ
บริษัทจากการทำรายการ ดังนั้น การเขาทำรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
ผลกระทบจากการที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบัน และไมใหสัตยาบัน
•
กรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหสัตยาบัน
หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการในครั้งนี้ แสดงถึงผูถือหุนใหความเห็นชอบกับการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกัน
อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัท และผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ ยังคงมีความรับผิดชอบในการเขาทำรายการใน
ครั้งนี้ ซึ่งไมเปนไปตามขอบังคับของบริษัท นโยบายการทำรายการระหวางกัน และประกาศรายการที่เกี่ยงโยงกัน อางอิงตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
- หมวดที่ 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย สวนที่ 2: หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบริหาร มาตรา 89/7 – 89/24
- หมวด 12 โทษทางอาญา มาตรา 281/1 – 281/10
- หมวด 12/1 มาตรการลงโทษทางแพง มาตรา 317/1 – 317/14
•
กรณีที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน
หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน แสดงถึง ที่ประชุมผูถือหุนไมเห็นดวยกับการดำเนินการของบริษัท ซึ่งไม
เปนไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะตองยกเลิกรายการ และติดตามให CEC โอนกรรมสิทธิคืนที่ดินใหแก
บริษัท และบริษัทดำเนินการจัดหาแหลงเงินเพื่อชำระคืนตอ CEC สำหรับคาที่ดินดังกลาว โดยกรรมการบริษัทและผูบริหารที่
เกี่ยวของกับการอนุมัติการเขาทำรายการ ตองรับผิดชอบอางอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ตามที่ระบุในขอ 2.7.1 ขางตน
ถึงแมวาที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติหรือไมอนุมัติการใหสัตยาบันในครั้งนี้ กรรมการบริษัทและผูบริหารของ CRD ที่
เกี่ยวของกับการอนุมัติรายการดังกลาว ยังอาจมีความรับผิดในการเขาทำรายการในครั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ แมวา
บริษัทจะไดรับชำระเงินคาที่ดินเปนที่เรียบรอยแลว หากการดำเนินการของกรรมการ และผูบริหารไมเปนไปตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ หมวดที่ 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย สวนที่ 2 : หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน : มาตรา 89/7 - 89/24
กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติรายการดังกลาวอาจไดรับโทษ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ หมวด 12
โทษทางอาญา มาตรา 281/2 – 281/3 มาตรา 281/8 - 281/10 มาตรา 308 มาตรา 311 และ หมวด 12/1 มาตรการลงโทษ
ทางแพง มาตรา 317/1 – 317/14
อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับชำระคาสินทรัพยที่จำหนายไปเปนที่เรียบรอยในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทำใหบริษัทไมมี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากการใหจำหนายที่ดินดังกลาวดังกลาว
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาทำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในครั้งนีข้ องบริษัทมีความ
สมเหตุสมผล
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการใหสัตยาบันในรายการจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เนื่องจากมีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมในเรื่องวัตถุประสงค ราคา
จำหนายไปซึ่งสินทรัพย และเงื่อนไขในการเขาทำรายการ อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมิไดเปดเผยขอมูลในทันทีที่มีการเขาทำ
รายการ (เป ด เผยขอ มูลสารสนเทศลา ชา ) แต ไ ดม ีก ารขออนุม ัต ิจ ากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และที ่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในสวนของการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย แตมิไดมีการพิจารณาถึงเกณฑตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รวมทั้ง มิไดดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหถูกตองตามกฎเกณฑประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน สงผลใหผูถือหุน
ของบริษัทไดรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจ ซึ่งไมเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล ดังนั้น ผูถือหุนของบริษัทควรพิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงจากการดำเนินการดังกลาว และบริษัทควรปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหดีขึ้นตอไป
ทั้งนี้ การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 มีวาระพิจารณาอนุมัติที่สำคัญอันไดแก วาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติ
การใหสัตยาบันการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดิน
ใหแก CEC
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ ซึ่งผูถือหุนควร
ศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เขาทำรายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน CRD ประจำป 2564 ในครั้งนี้ดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังกอนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวอยางเหมาะสม
บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวาไดพิจารณา และใหความเห็น
ขางตนดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยเปนสำคัญ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
สวนที่ 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการใหสัตยาบันในการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยง
1.1 ที่มาของรายการ
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล
และนายพัฒนา สุวรรณสายะกรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจำป 2564 (“ที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการขายที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162
ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท ใหแกบริษัท
ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการทำรายการไดมา
หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนมีขนาด
รายการสูงสุด เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการ
ครั้งนี้) บริษัทจึงไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
มีมูลคาการทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับ CEC ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คือ การ
กูยืมระยะสั้นจาก CEC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.50 ตอป
ระยะเวลากูยืม 6 เดือน คิดเปนดอกเบี้ยที่บริษัทตองจายชำระสำหรับการกูยืมครั้งนี้เทากับ 0.28 ลานบาท จึงมีมูลคาการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ลานบาท (เลือกใชคาที่สูง
กวาระหวางมูลคา 20 ลานบาท กับรอยละ 3 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ ซึ่งเทียบเทา มูลคา 14.19 ลานบาท)จึงถือเปนการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ ดังนั้น บริษัทจึงตองปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”) รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ โดยจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันดวย โดยมี
รายละเอียดสารสนเทศดังนี้
1.2

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 มีมติใหบริษัทขายที่ดินเปลาซึ่งไมได ใ ช
ประโยชน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดย
บริษัทไดมีการประกาศขาวทางสื่อและทางเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจเขารวมเสนอราคา โดยปรากฏมีเพียง CEC เพียงผู
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
เดียวที่เสนอซื้อที่ดินเขามา บริษัทจึงไดตัดสินใจขายและทั้ง 2 ฝายไดทำธุรกรรมซื้อขายที่ดนิ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
สาขาแมริม เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
1.3 คูสัญญาที่เกี่ยวของ
ผูขาย
: บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”)
ผูซื้อ
: บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
ข้อมูลทั่วไปของคู่สัญญา
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CEC ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
2. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CEC ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ก่อนการทำรายการ
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์/1
3,015
30.15%
2. นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล
2,000
20.00%
/2
3. นายกนก ศรีกนก
1,500
15.00%
4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์/3
1,050
10.50%
5. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์/4
1,000
10.00%
/5
6. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์
750
7.50%
7. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/6
350
3.50%
8. นายพิชย สุวรรณสายะ/7
210
2.10%
/8
9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ
75
0.75%
/9
10. นายวิทยา เลาหเจริญยศ
50
0.50%
รวมทั้งหมด
10,000
100.00%
หมายเหตุ จากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CRD ก่อนการเข้าทำรายการ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
/1 - นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ เป�นกรรมการบริษัทและเป�นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 32.27 ของ
ทุนชำระแล้วของ CRD
/2 - นายกนก ศรีกนก เป�นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 14.98 ของทุนชำระแล้วของ CRD
/3 - นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เป�นกรรมการบริษัทและเป�นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุน
ชำระแล้วของ CRD
/4 - นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ เป�นน้องชายของ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งเป�นกรรมการบริษัทของ CRD
/5 - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ (คู่สมรสของ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ซึ่งเป�นกรรมการบริษัทและเป�นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CRD)
เป�นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.49 ของทุนชำระแล้วของ CRD
/6 - นายสุรพล ศรีวีระสกุล เป�นกรรมการบริษัทและเป�นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.50 ของทุน
ชำระแล้วของ CRD
/7 - นายพิชย สุวรรณสายะ เป�นบุตรของนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเป�นกรรมการบริษัทของ CRD โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 2.19 ของทุนชำระแล้วของ CRD
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
/8 - นายปรีชา เลาหเจริญยศ เป�นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.89 ของทุนชำระแล้วของ CRD
/9 - นายวิทยา เลาหเจริญยศ เป�นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.23 ของทุนชำระแล้วของ CRD

ความสั ม พั น : CEC เป�นนิติบุคคลที่มีนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ (กรรมการบริษัท CRD) และนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์
ธ์ ณ วันที่เกิด
(น้องชายนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการบริษัท CRD) เป�นกรรมการบริษัทของ CEC และมีผู้ถอื หุ้น
รายการ
ใหญ่บางรายร่วมกัน ณ วันที่เกิดการทำรายการ ดังตาราง
ตารางสรุปความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและ CEC
CRD
CEC
ชื่อผู้ถือหุ้น
/1
(ณ 28 พ.ค. 62 )
(ณ 28 พ.ค. 2562)
กลุ่มนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
188,300,000 หุ้น
(37.66%)
3,765 หุ้น
(37.65%)
- นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
- นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ (คู่สมรส)

นายกนก ศรีกนก
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวมทั้งหมด

145,850,000 หุ้น
42,450,000 หุ้น

74,900,000 หุ้น
50,000,000 หุ้น
500,000 หุ้น
186,300,000 หุ้น
500,000,000 หุ้น

(29.17%)
(8.49%)

3,015 หุ้น
750 หุ้น

(30.15%)
(7.50%)

(14.98%)
1,500 หุ้น
(10.00%)
1,050 หุ้น
(0.10%)
1,000 หุ้น
(37.26%)
2,685 หุ้น
(100.00 %) 10,000 หุ้น

(15.00%)
(10.50%)
(10.00%)
26.85%)
(100.00 %)

หมายเหตุ : /1 - วัน Record Date ล่าสุดของ CRD ก่อนการเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

1.4

สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวของกับการทำรายการในครั้งนี้
(ก) สาระสำคัญของคำเสนอขอซื้อที่ดิน
ผูรับคำ
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”)
เสนอ
ผูเสนอ
บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
วันที่ลงนาม 20 ธันวาคม 2562
ในคำเสนอ
ขอซื้อที่ดิน
รายละเอียด - ที่ดินเปลา จำนวน 2 แปลง ที่หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบ้านต้นผึ้ง - บ้านป่าข่อยใต้ (ชม.
5138) ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สิ น ทรัพยที่
ขอเสนอซื้อ - โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48 ไร่ หรือ 5,148.0 ตารางวา/1 และ
- โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา/2
ม ู ล ค  า ข อ จำนวน 23.17 ลานบาท
เสนอซื้อ
เงื่อนไขการ - ผูเสนอจะซื้อแคชเชียรเช็คจำนวน 11.58 ลานบาท เพื่อเปนเงินมัดจำในการซื้อที่ดินในครั้งนี้ในวันที่ 23
ชำระเงิน
ธันวาคม 2562
- ผูซื้อตกลงที่จะชำระคาที่ดินสวนที่เหลือทั้งหมดในวันที่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
เงื่อนไข สำคัญอื่นๆ
-

ผูเสนอซื้อตกลงจะไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ใหแกผูซื้อ ณ สำนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
คาภาษีอากร คาภาษีเงินได คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนคาใชจายตางๆ ผูขาย
เปนฝายออกเอง ยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ ผูขายและ
ผูซื้อรับผิดชอบคนละเทากัน โดยแบงเปนรายละเอียดดังนี้
ผูเสนอซื้อ (“CEC”)
ผูรับคำเสนอซื้อ (“CRD”)
ค  า ธ ร ร ม เ น ี ย ม ใ น ก า ร โ อ น ชำระรอยละ1.00
ชำระรอยละ1.00
กรรมสิทธิ์
คาภาษีเงินได
ชำระรอยละ 1.00
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
ชำระรอยละ 3.30
คาภาษีมูลคาเพิ่ม
ชำระรอยละ 7.00
คาใชจายอื่นนอกจากดานบน
CRD จะเปนผูดำเนินการชำระ

-

ผูเสนอซื้อไดรับทราบขอมูลและยอมรับอยูแลววาการเสนอซื้อสินทรัพยที่เสนอซื้อนี้เปนการเสนอซื้อ
และใหราคาตามรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน
หากผูซื้อไมปฏิบัติตามสัญญาไมวาในขณะหรือชวงเวลาใดๆ และ/หรือไมวาผูเสนอซื้อจะมีการผิดนัด
และหรือผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในคำเสนอซื้อฉบับนี้หรือไมก็ตาม CRD มีสิทธิอยางเต็มที่โดยเด็ดขาด
และแตเพียงฝายเดียวทีจ่ ะพิจารณาตัดสินนำเอาทรัพยสินที่เสนอซื้อออกจำหนายหรือโอนใหแกบุคคล
ใดๆซึ่งอาจมิใชผูเสนอซื้อ ทั้งนี้ผูเสนอซื้อขอใหคำรับรองวาจะไมเรียกรองให CRD ตองรับผิดชอบหรือ
ชดใชคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น ผูขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ผูซื้อไดชำระใหแกผูขาย และหากผูขายไมปฏิบัติ
ตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธิ์ขอรับเงินคามัดจำคืนเต็มจำนวนจากผูขาย

-

(ข) สาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ผูขาย
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”)
ผูซื้อ
บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
วันที่ลงนาม 26 ธันวาคม 2562
ในสัญญา
รายละเอียด - ที่ดินเปลา จำนวน 2 แปลง ที่หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบ้านต้นผึ้ง - บ้านป่าข่อยใต้ (ชม.
5138) ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สิ น ทรัพยที่
ทำการขาย - โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48 ไร่ หรือ 5,148.0 ตารางวา/1 และ
- โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา/2
มู ล ค า การ จำนวน 23.17 ลานบาท
ซื้อขาย
เงื่อนไขการ - ผูซื้อตกลงที่จะซื้อแคชเชียรเช็คจำนวน 11.58 ลานบาท เพื่อเปนเงินมัดจำในการซื้อที่ดินในครั้งนี้ใน
ชำระเงิน
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
เงื่อนไข สำคัญอื่นๆ
-

-

ผูซื้อตกลงที่จะชำระคาที่ดินสวนที่เหลือทั้งหมดในวันที่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ผูขายตกลงจะไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ใหแกผูซื้อ ณ สำนักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
คาภาษีอากร คาภาษีเงินได คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจายคาใชจายตางๆ ผูขาย
เปนฝายออกเอง ยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ ผูขายและ
ผูซื้อรับผิดชอบคนละเทากัน
หากผูซื้อไมปฏิบัติตามสัญญา ผูขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ผูซื้อไดชำระใหแกผูขาย และหากผูขายไม
ปฎิบัติตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธิ์ขอรับเงินคามัดจำคืนเต็มจำนวนจากผูขาย

หมายเหตุ: /1 ที่ดินแปลงใหญ่ และ /2 ที่ดินทางเข้าที่ดินแปลงใหญ่

1.5 รายละเอียดทรัพยสินที่จำหนายไป
ประเภททรัพย์สิน
ที่ดินเปล่า จำนวน 2 แปลง
ที่ตั้งทรัพย์สิน
หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบ้านต้นผึ้ง - บ้านป่าข่อยใต้ (ชม.5138) ตำบลเหมือง
แก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารสิทธิและเนื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48 ไร่ หรือ 5,148.0 ตารางวา/1 และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา/2
การใช้งาน ณ วันที่ทำการ เป�นที่ดินว่างเปล่าไม่มีการใช้งานและไม่มีความจำเป�นต้องใช้งาน
ซื้อขาย
วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 22277 และ
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 49400
มู ล ค่ าตามบั ญชี ณ วันที่ รวมมูลค่า 4,070,000 บาท ประกอบด้วย
30 กั น ยายน 2562 (งบ โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 มูลค่า 200,000 บาท และ
การเงิ น งวดล่ า สุ ด ) ก่ อ น โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 มูลค่า 3,870,000 บาท
วันทำรายการ
หมายเหตุ: /1 ที่ดินแปลงใหญ่ และ /2 ที่ดินทางเข้าที่ดินแปลงใหญ่

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทผู้ประเมิน
บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด (“ผู้ประเมินอิสระรายที่ 1”)
รายชื่อผู้ประเมินหลัก
นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ (ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.102)
ซึ่งเป�นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
วันที่ของรายงาน
27 ธันวาคม 2562
วันที่สำรวจและประเมิน 18 ธันวาคม 2562
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น ก า ร วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ
ประเมิน
ที่ดินที่ทำการประเมิน
โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48.0 ไร่ หรือ 5,148 ตารางวา และ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก าร ตามหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าตลาด โดยเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
ประเมินมูลค่า
Approach)
ร า ค า ป ร ะ เ ม ิ น ม ู ล ค่ า 20.63 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยตารางวาละ 3,997.29 บาท ประกอบด้วย
ทรัพย์สิน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 5,148 ตารางวา ราคาตารางวาละ 4,000 บาท และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 14 ตารางวา ราคาตารางวา 3,000 บาท
บริษัทผู้ประเมิน
รายชื่อผู้ประเมินหลัก

บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด (“ผู้ประเมินอิสระรายที่ 2”)
นายวิเศษ นุ้ยตูม (ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.180)
ซึ่งเป�นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
วันที่ของรายงาน
9 ธันวาคม 2562
วันที่สำรวจและประเมิน 2 ธันวาคม 2562
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น ก า ร วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ
ประเมิน
ที่ดินที่ทำการประเมิน
โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48.0 ไร่ หรือ 5,148 ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก าร ตามหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าตลาด โดยเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
ประเมินมูลค่า
Approach)
ร า ค า ป ร ะ เ ม ิ น ม ู ล ค่ า 23.17 ล้านบาท หรือ ตารางวาละ 4,500 บาท
ทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ผู้ประเมินราคาระบุว่าที่ดิ นแปลงเลขที่ 49400 ไม่สามารถนำมาประเมินรวมได้
เนื่องจากมีลำเหมืองสาธารณประโยชน์และที่ดินบุคคลอื่นคั่นกลาง และมีความเห็นว่าไม่มีผล
ต่อการปรับราคาประเมินที่ดินแปลงเลขที่ 22277
1.6

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ฝายบริหารของCRDมีนโยบายใหทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิดประโยชนเพื่อเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจ โดยบริษัทไดประกาศเสนอขายที่ดินจำนวน 2 แปลงดังกลาว เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม ทางสื่อและทางหนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจทั่วไปเขาเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง CEC ที่
เสนอซื้อที่ดินเขามา CRD จึงไดขายที่ดินดังกลาวใหแก CEC ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23.17 ลานบาท

1.7

ประเภทและขนาดรายการ
การคำนวณขนาดของรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
คำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดลาสุดของบริษัทกอนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดย
มีรายละเอียดขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ข้อมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
1,070.28
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
2.40
หนี้สินรวม
594.92
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
472.97
กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
11.73
(ไตรมาสที่ 4 ป� 2561 ถึง ไตรมาสที่ 3 ป� 2562)
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จำหน่าย
4.07
เกณฑ์การคำนวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ

3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ง
ตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

วิธีการคำนวณขนาดรายการ

ผลการคำนวณขนาดรายการ

(NTA ของเงินลงทุนในบริษัทที่ทำรายการ) x
สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป x 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
(กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ทำรายการ) x
สัดส่วนการเข้าถือหุ้น x 100
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน

ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจาก ไม่ได้เป�น
การจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหุ้น
สามัญ
ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจาก ไม่ได้เป�น
การจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหุ้น
สามัญ

จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจาก เป�น
รายการจำหน่ายไปเพื่อสินทรัพย์

23.17 = 2.16%
1,070.28

จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน
มีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำ
รายการครั้งนี้) บริษัทจึงไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดลาสุดของ
บริษัทกอนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้
ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สินทรัพยรวม
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
หนี้สินรวม
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ

ลานบาท
1,070.28
2.40
594.92
472.97
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ลานบาท
มูลคา รอยละ 0.03 ของ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
0.14
มูลคา รอยละ 3.00 ของ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
14.19
กรอบลางของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.00
(เลือกใชคาสูงระหวาง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ลานบาท)
กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
20.00
(เลือกใชคาสูงระหวาง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ลานบาท)
มูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
23.17 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.90
การขายที ่ ด ิ น เปล า ให แ ก CEC มู ล ค า 23.17 ล า นบาท เมื ่ อ วั น ที ่ 26 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
ธันวาคม 2562
ณ 30 กันยายน 2562
รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในชวง 6 เดือน ที่ผานมา
0.28 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 0.06
- การกูยืมระยะสั้นจาก CEC จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
รอยละ 5.50 ตอป เปนระยะเวลา 6 เดือน
ณ 30 กันยายน 2562
รวม มูลคาขนาดการทำรายการเกี่ยวโยง
23.44 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ4.96
ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
ณ 30 กันยายน 2562
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการขนาดใหญ
(มูลคา > 20 ลานบาท)
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการมี
มูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ลานบาท
(เลือกใชคาที่สูงกวาระหวางมูลคา 20 ลานบาท กับรอยละ 3 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ ซึ่งเทียบเทา มูลคา 14.19 ลานบาท)
จึงถือเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ
การขออนุมัติการทำรายการ หรือการขออนุญาตจากหนวยงานกำกับหรือหนวยงานราชการ :
บริษัทตองปฎิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูล
และการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิม่ เติม โดยบริษัทมีหนาที่ตองปฏิบตั ิ
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) จัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดสง
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผู
ถือหุน ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้งให บริษัท สยาม อัลฟา แคปตอล จำกัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทำบทบาทเปนที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน
3) จัดประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว โดยจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารประกอบการประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือ
หุน
1.8

มูลคารวมสิ่งตอบแทนและวิธีและเงื่อนไขในการชำระเงิน
รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการทรัพยสินหรือบริการ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงซือ้
ขายที่ดินทั้งสองแปลง ในราคา 23.17 ลานบาท ตามขอสรุปการเสนอราคาซื้อที่ดิน โดยมีการชำระคาที่ดินเปน 2 งวด ดังนี้
• CEC ชำระเงินมัดจำคาที่ดิน จำนวน 11.58 ลานบาท ใหแกบริษัท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
• CEC ชำระเงินคาที่ดินสวนที่เหลือ จำนวน 11.58 ลานบาท ใหแกบริษัท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่
ทั้งสองฝายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม
ทั้งสองฝายตกลงเรื่องคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้
• ค า ธรรมเนี ย มในการโอนกรรมสิ ท ธิ ์ ท ี ่ ด ิ น บริ ษ ั ท เป น ผู  ช ำระค า ธรรมเนี ย ม 1.00% และ CEC เป น ผู  ช ำระ
คาธรรมเนียม 1.00%
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย 1.00% และ คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% บริษัทในฐานะผูขายที่ดินเปนผูชำระ
• คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากขางตน (ถามี) บริษัทในฐานะผูขายที่ดินเปนผูชำระ
1.9

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ฝายบริหารเห็นวา การขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อใชในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน
กิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทตอไป

1.10 แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
เงินที่ไดรับจากการจำหนายที่ดินเปลาในครั้งนี้ บริษัทนำไปลดภาระหนี้สินของบริษัทที่มีกับบุคคลเกี่ยวโยงทั้งจำนวน
สงผลใหภาระหนี้สิ้นดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงเหลือจำนวน 7.00 ลานบาทซึ่งชวยลดคาใชจายดอกเบี้ยจาก
ภาระหนี้สินดังกลาวลงไดจำนวนหนึ่ง
1.11 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นาย
เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุม
และไมมีสิทธิออกเสียง ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ
โดยเปนการขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชนในขณะนั้น เพื่อแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนกระแสเงินสดเพื่ อใช
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายที่ดินแปลงดังกลาว บริษัทไดทำการเสนอขายใหแกบุคคลภายนอกทั่วไปผานทางสื่อและทาง
เว็บไซตของบริษัท ปรากฏวามีเพียง CEC เปนผูเสนอซื้อที่ดินเพียงรายเดียว บริษัทจึงตัดสินใจขายที่ดินแปลงดังกลาวใหแก
CEC คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดยเปนราคาซื้อขายที่ดินที่ทั้งสองฝายตกลงกัน
เทากับ 23.17 ลานบาท หรือเทากับ 4,487.80 บาทตอตารางวา ซึ่งอยูระหวางชวงราคาประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท
แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด (วันที่ประเมิน 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 4,500.00 บาทตอตารางวา และราคาประเมินมูลคา
ทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด (วันที่ประเมิน 18 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 3,997.29 บาทตอตารางวา
คณะกรรมการบริ ษ ั ท จึ ง มี ค วามเห็ น ว า การทำรายการดั ง กล า วมี ค วามจำเป น และสมเหตุ ส มผลดี แ ล ว ทั ้ ง นี้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปน
สำคัญ การเสนอวาระนี้ใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวที่บริษัท
ไดเขาทำกับ CEC ดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการ
ใหสัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกันดังกลาว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไมสามารถใหความเห็นเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เปนอิสระได
เนื่องจากไมมีบุคคลภายนอกเขารวมการเสนอราคาซื้อขายที่ดินดังกลาว ถึงแมวาบริษัทไดประกาศเสนอขายผานทางสื่อ
สาธารณะและทางเว็บไซตของบริษัทแลวก็ตาม
1.12 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมบริษทั ที่แตกตางจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท
-ไมม-ี
1.13 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่มีสวนไดเสีย ในการพิจารณารายการในครั้งนี้
(ก) กรรมการที่มีสวนไดเสียในการพิจารณารายการในครั้งนี้
ขอมูลรายชื่อกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
#
รายชื่อคณะกรรมการ
ตำแหนง
1.
นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ
- กรรมการบริษัท,
กรรมการผูจดั การ,
กรรมการบริหารของ CRD
- ผูถือหุนใหญของ CRD
โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ
29.17 ของทุนชำระแลว
ของ CRD
- กรรมการบริษัท และผูถือ
หุ  น ใหญ ข อง CEC โดยถื อ
ห ุ  น ใน สั ดส ว นร อ ยละ
30.15 ของทุ น ชำระแล ว
ของ CEC
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
#
2.

รายชื่อคณะกรรมการ
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ

ตำแหนง
กรรมการบริษัท

3.

นายสุรพล ศรีวีระสกุล

กรรมการบริษัท

4.

นายพัฒนา สุวรรณสายะ

กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ
- กรรมการบริษัท, รอง
กรรมการผูจ ดั การ และ
กรรมการบริหาร CRD
- ผูถือหุนใหญของ CRD
โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ
10.00 ของทุนชำระแลว
ของ CRD
- ผู  ถ ื อ หุ  น ใหญ ข อง CEC
โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ
10.50 ของทุ น ชำระแล ว
ของ CEC
- กรรมการบริษัท CRD
- ผูถือหุนใหญของ CRD
โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ
3.50 ของทุนชำระแลวของ
CRD
- ผูถือหุนใหญของ CEC
โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ
3.50 ของทุนชำระแลวของ
CEC
- กรรมการบริษัท CRD
- รองกรรมการผูจัดการ
CRD
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 2.19
ของทุนชำระแลวของ CRD
- เปนบิดาของนายพิชย ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของ CEC
โดยนายพิ ช ยถื อ หุ  น ใน
สั ด ส ว นร อ ยละ 2.10 ของ
ทุนชำระแลวของ CEC

(ข) ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการทำรายการในครั้งนี้
ขอมูลรายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
#

ชื่อผูถือหุน

1

กลุมนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน

2

- นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน

3

- นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรส)

จำนวนหุนสามัญ
ที่ถือ (หุน)
188,300,000

145,850,000

42,450,000

4

นายกนก ศรีกนก

74,900,000

5

นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ

50,000,000

รอยละของทุนจด ความสัมพันธ
ทะเบียนชำระแลว
37.66% - ผูถือหุน ใหญของ CRD โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 37.66 ของทุน
ชำระแลวของ CRD
- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 37.65 ของทุน
ชำระแลวของ CEC
29.17% - กรรมการบริษัท, กรรมการผูจัดการ
, กรรมการบริหารของ CRD
- ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 29.17 ของทุน
ชำระแลวของ CRD
- กรรมการบริษัท และผูถือหุนใหญ
ของ CEC โดยถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 30.15 ของทุนชำระแลวของ
CEC
8.49% - คูสมรสของนายธีรพัฒน
- ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 8.49 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 7.50 ของทุนชำระ
แลวของ CEC
14.98% - ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 14.98 ของทุน
ชำระแลวของ CRD
- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 15.00 ของทุน
ชำระแลวของ CEC
10.00% - กรรมการบริษัท, รองกรรมการ
ผูจัดการ และ กรรมการบริหาร CRD
- ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุน
ชำระแลวของ CRD
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
#

ชื่อผูถือหุน

จำนวนหุนสามัญ
ที่ถือ (หุน)

6

นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ

500,000

7

นางนราทิพย นิมาพันธ

835,900

8

นางสาวพัทราพร นิมาพันธ

9

นางฤทัย ศรีวีระสกุล

100,000

10

นายธาวิต ศรีวีระสกุล

5,000

11

นายสรัล ศรีวรี ะสกุล

20,000

12

นายสุรพล ศรีวีระสกุล

1,800,000

17,500,000

รอยละของทุนจด ความสัมพันธ
ทะเบียนชำระแลว
- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 10.50 ของทุน
ชำระแลวของ CEC
0.10% - เปนนองชายของนายเฉลิมศักดิ์
- กรรมการบริษัท และ กรรมการ
ผูจัดการของCEC
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 0.10 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุน
ชำระแลวของ CEC
0.17% - เปนคูสมรสของนายทวีศักดิ์
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 0.17 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
0.36% - เปนนองสาวของนายเฉลิมศักดิ์
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 0.36 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
0.02% - เปนพี่สาวของนายสุรพล
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 0.02 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
0.00% - เปนบุตรของนายสุรพล
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 0.00 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
0.00% - เปนบุตรของนายสุรพล
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 0.00 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
3.50% - กรรมการบริษัท CRD
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
#

ชื่อผูถือหุน

13

นางนิพาพร อภิญญาวัชรกุล

700,000

14

นายพิชย สุวรรณสายะ

200,000

15

นายพัฒนา สุวรรณสายะ

รวม

จำนวนหุนสามัญ
ที่ถือ (หุน)

10,926,526

345,787,426

รอยละของทุนจด ความสัมพันธ
ทะเบียนชำระแลว
- ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนชำระ
แลวของ CEC
0.14% - เปนนองสาวของนายเฉลิมศักดิ์
- เปนมารดาของนายกานต และนาย
กานต
- เปนผูถือหุนใหญ CEC ที่ถือหุนใน
CEC ในสัดสวนรอยละ 20.00 ของ
ทุนชำระแลวของ CEC
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 0.14 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
0.04% - เปนบุตรของนายพัฒนา
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 0.04 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 2.10 ของทุนชำระ
แลวของ CEC
2.19% - กรรมการบริษัท CRD
- รองกรรมการผูจัดการ CRD
- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 2.19 ของทุนชำระ
แลวของ CRD
- เปนบิดาของนายพิชย ซึ่งเปนผูถอื
หุนใหญของ CEC โดยนายพิชยถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 2.10 ของทุน
ชำระแลวของ CEC
69.16%
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
สวนที่ 2 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ
วัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท CRD ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (โดย นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวม
ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
CRD ประจำป 2564 (“ที่ประชุมสามัญผูถือหุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
และรายการเกี่ยวโยงกันในการขายที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่ซอยหนองเขียวซอย 2 แยกจาก
ถนนสายบานตนผึ้ง – บานปาขอยใต (ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (“สินทรัพยที่จำหนายไป”)
ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23.17 ลานบาท ใหแก CEC (โปรดดูรายละเอียดลักษณะรายการเกี่ยวโยงใน
สวนที่ 1 ขอ 3)
กอนการเขาทำรายการดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร CRD ครั้งที่ 17/2562 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ได
พิจารณาถึงวัตถุประสงคและความจำเปนของการเขาทำรายการ โดยประธานในที่ประชุมไดแก นายธีรพัฒน ไดแจงวา
สถานการณทางการเงินของบริษัทในชวงเดือนธันวาคม 2562 คอนขางมีปญหาเนื่องจากมีโครงการที่บริษัทดำเนินการกอสราง
อยูจายเงินคาดำเนินการลาชา สงผลใหผูบริหารอาจะตองมีการประชุมกันบอยครั้งเพื่อติดตามสถานการณอยางใกลชิด พรอม
กันนี้ที่ประชุมไดมีการอนุมัติการขายที่ดินเปลาที่ไมไดใชประโยชนของบริษัท โดยขอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อลง
ประกาศขายในหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ เปนเวลา 7 วัน พรอมกำหนดเงื่อนไขและราคาขายที่ดิน ในอัตราไมต่ำกวา 4,500
บาทตอตารางวา รวมราคามูลคาสินทรัพยตามราคาประเมิน 23.17 ลานบาท พรอมทั้งประมาณการคาใชจายในการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 1.10 ลานบาท
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท CRD ครั้งที่ 5/2562 ฝายบริหารของบริษัทไดมีการนำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากฝายบริหารตองการทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิดประโยชน และคำนึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะบังคับใชในป 2563 จึงไดเรงดำเนินการจัดการที่ดินที่ไมกอใหเกิด
ประโยชนตอบริษัท เพื่อเปลี่ยนสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจซึ่งเกิดประโยชนตอบริษัทมากกวาการที่บริษัทตอง
แบกรับภาระชำระคาภาษีที่ดินในป 2563 โดยเสนอขายที่ดินวางเปลา ไมไดมีการใชงานจำนวน 3 แปลง อยูในพื้นที่อ.แมริม
โดยเสนอขายโดยการประกาศขาวลงหนังสือพิมพและทางเว็ปไซตของบริษัท โดยที่ดินทั้ง 3 แปลงที่มีการเสนอขาย บริษัทได
ทำการประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระที่อยูในบัญชีรายชื่อผูไดรับอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ในวาระเพื่อ
พิจารณาดังกลาว กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไดเนนย้ำใหฝายบริหารพิจารณาการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาว
วาเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาและจำหนายไป และประกาศการเปดเผยขอมูล ดวย
หรือไมและควรปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ อีกทั้งใหพิจารณาเพิ่มเติมวาหากผูเสนอซื้อเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับของ
บริษัทใหฝายบริหารพิจารณาโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยใหบริษัทมีกำไรอยางสมเหตุสมผลจากการขายที่ดิน
ดังกลาวและสามารถนำเงินที่ไดจากการขายที่ดินมาใชตามวัตถุประสงคอยางชัดเจนในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งใหตรวจสอบ
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑในการทำรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกำหนด โดย
กรรมการอีกสองทานไดใหความเห็นวาเห็นชอบในการขายที่ดินทั้ง 3 แปลง โดยในกรณีที่มีผูเสนอราคาซื้อที่ดินแตต่ำกวาราคา
ขายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทขอมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาอนุมัติราคาขายไดโดยใหคำนึงถึง
ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ตอมาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ไดรับทราบรายชื่อเสนอราคาซื้อ
สินทรัพยที่จำหนายไป โดยเลขานุการไดแจงตอที่ประชุมวา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีผูสนใจเสนอซื้อเพียง 1 ราย คือ CEC
โดยเสนอซื้อทีส่ ินทรัพยที่จำหนายไป ทั้งนี้ CEC เสนอราคาซื้อที่ดินรวม 23.17 ลานบาท บริษัทตกลงขายสินทรัพยท่จี ำหนาย
ไปดังกลาวใหแก CEC
จากการที่ CRD จำหนายที่ดินจำนวน 2 แปลงใหแก CEC ซึ่งเปนบริษัทที่มีบุคคลเกี่ยวโยงเปนผูถือหุนใหญและเปน
กรรมการของบริษัท ณ วันที่ทำรายการ ถึงแมวาจะมีวัตถุประสงคของการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ทำเพื่อเพิ่มสภาพ
คลองของบริษัทและเปนการจำหนายไปซึ่งที่ดินที่ไมไดใชประโยชนของบริษัท แตการเขาทำรายการดังกลาวเขาขายเปน
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการมูลคาสูงกวา 20.00 ลานบาท การเขาทำรายการ
ดังกลาวจึงถือเปนรายการขนาดใหญและตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิ
ออกเสียง และไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย
ฯ กอนการเขาทำรายการดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดพิจารณาถึงการเขาทำรายการเกี่ยวโยงและพิจารณาเพียงเกณฑการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
เทานั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวไม
เปนไปตามกฎเกณฑของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน จนกระทั่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท CRD ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (โดย นายธีรพัฒน จิรพิพัฒนนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา
สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท)
ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ CRD ประจำป 2564 (“ที่ประชุมสามัญผูถือหุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การใหสัตยาบันการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกันในการขายที่สินทรัพยที่จำหนายไปเนื้อที่รวม
5,162 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23.17 ลานบาท ใหแก CEC
(โปรดดูรายละเอียดการชี้แจงในสวนที่ 1 ขอ 12 เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทำ
รายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน)
เพราะฉะนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพจิ ารณาและสอบทานวัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา วัตถุประสงคและความจำเปนในการจำหนายไปซึ่งที่ดินที่ไมไดใชประโยชน เพื่อใหบริษัท
มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใชในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น และลดภาระภาษีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่จำหนายไป หากบริษัท
ยังคงถือครองที่ดินโดยไมไดทำประโยชนใด ๆ บนสินทรัพยที่จำหนายไป มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
ในชวงเดือนธันวาคม 2562 บริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน จากโครงการกอสรางบางโครงการมีตนทุน
ดำเนินงานสูงกวาประมาณการที่ตั้งไว และความลาชาในการชำระเงินของบางโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู ดังนั้นการแปลง
สินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใชในการลดภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยใหตนทุนทางการเงินลดลง รวมถึง
มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการในอนาคต ซึ่งชวยสรางความมั่นคงทางการเงินและ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทตอไป
ทั้งนี้ การเขาทำรายการจำหนายที่ดินใหแก CEC เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำเสนอความสมเหตุสมผลของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เงื่อนไขคำเสนอซื้อที่ดินและสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดิน ขอดีและขอดอยของการเขาทำรายการ ขอดีและขอดอยของการไมเขาทำรายการ และขอดีและขอดอย
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
ประวัติรายการระหวางบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง
2.1.1 บริษัทกูยืมเงินจาก CEC
ระหวางป 2562 บริษัทมีวงเงินกูยืมกับ CEC 2 ฉบับ วงเงินรวม 30.00 ลานบาท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
CRD มีการกูยืมเงินจำนวน 20.00 ลานบาทจาก CEC อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.70 ตอป ระยะเวลาการกูยืมเปน
เวลา 6 เดือน และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 CRD มีการกูยืมเงินจำนวน 10.00 ลานบาทจาก CEC อัตราดอกเบี้ย
เงินกูรอยละ 5.50 ตอป ระยะเวลาการกูยืมเปนเวลา 6 เดือน คิดเปนดอกเบี้ยที่ตองชำระรวมเทากับ 1.07 ลานบาท
รายการเคลื่อนไหวเงินกูยืมจาก CEC
20.00
10.00

13/6/2562

5/11/2562

23/12/2562

23/12/2562

(3.00)

30/12/2563

(7.00)

(20.00)
ที่มา : ขอมูลบริษัท
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณาอนุมัติ
นโยบายการเขาทำรายการระหวางกันของบริษัท โดยมีเนื้อหาที่สำคัญและเกี่ยวของกับการเขาทำรายการในครั้งนี้ ดังนี้
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
จากนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวของ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต
สำหรับในกรณีที่มีรายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ บริษัทจะจัดใหมีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับจำเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการ
พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาใหผูประเมินราคาอิสระ ผูเชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดานหรือผู
ตรวจสอบบัญชี เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณี เพื่ออนุมัติรายการ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ดังกลาวกอนการเขาทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และหากหุนสามัญของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว บริษัทจะ
เปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำปของบริษัท (แบบ
56-2) ตามหลักเกณฑและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทำรายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงมติในการทำรายการระหวางกันนั้น ๆ
นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเปนตองทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตาง ๆ
ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถอางอิงเปรียบเทียบไดกับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี ่ ย วกั บ ราคา อั ต ราค า ตอบแทน รวมทั ้ ง ความจำเปน และความเหมาะสมของรายการระหว า งกั น ดั ง กลา ว ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาใหผูประเมิน
ราคาอิสระ ผูเชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดานหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหวา งกัน
ดังกลาว เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน
ตามแตกรณี กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ที่ไดกำหนดขึ้น และกรรมการจะตองไมมีสวนรวมในการพิจารณา
อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัท รวมทั้งจะตองเปดเผย
ลักษณะความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กรรมการตรวจสอบทุกทานไดรับทราบและมีภาระหนาที่ในการตรวจสอบรายการดังกลาว และในอนาคตหากมีการแตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบใหม คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการจะดำเนินการแจงใหผูที่จะไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการตรวจสอบใหมทุกทานรับทราบภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติกอนที่จะใหมีการแตงตั้งดวย บริษัทจะเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดที่
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเครงครัด
นอกจากนี้ บริษัทจะไมทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไมใชการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันของ CRD การเขาทำรายการในครั้งนี้ ไมเขาขายเปน
เงื่อนไขการคาปกติเนื่องจากเปนการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยแกบุคคลเกี่ยวโยง ถึงแมวาการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาว
เพื่อประโยชนของ CRD โดยฝายบริหารใหความเห็นวาการขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงสินทรัพยที่ไมไดใช
งานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใชในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทตอไป เพราะฉะนั้น CRD จะตองจัดใหมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ CRD เกี่ยวกับความจำเปนและความเหมาะสมของรายการ เพื่อใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผูถือหุนของ CRD เพื่ออนุมัติรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ กอนการเขาทำรายการในครั้งนี้ CRD ไดมีการอนุมัติรายการโดยคณะกรรมการบริษัท แตไมไดมีการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ถึงแมกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไดเนนย้ำใหฝายบริหารปฏิบัติตาม
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ประกาศตางๆใหครบถวน และเนนย้ำอีกครั้งใหตรวจสอบวาผูซื้อมีความเกี่ยวโยงกับบริษัทหรือไม หากผูซื้อมีความเกี่ยวโยง
บริษัทควรปฏิบัติตามประกาศตางๆที่เกี่ยวของใหครบถวนและควรนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของ CRD พิจารณาอนุมัติ
รายการ ตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การ
ดำเนินการที่ไมเปนไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันของ CRD และ CEC และไมเปนไปตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันจะทำให CRD มีความเสี่ยงจากการดำเนินการไมเปนไปตามกฎหมาย
อนึ่ง ฝายบริหารของ CRD ชี้แจงวาการเขาทำรายการดังกลาวโดยไมไดผานการพิจารณาอนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถือหุน
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจากความเขาใจผิดวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยไมเขาขายเปนรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันจึงคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยแตเพียงอยางเดียว ซึ่งสะทอนถึงปญหาความเขาใจเรื่องกฎเกณฑ
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา CRD มีความจำเปนตองจัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรูอยางสม่ำเสมอเกี่ยวกับกฎเกณฑตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ แกพนักงานและผูบริหารของ CRD และบริษัทยอย
ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขการเขาทำรายการ โดยพิจารณาจากคำเสนอขอ
ซื้อที่ดินระหวาง CEC ในฐานะ “ผูเสนอ” และ CRD ในฐานะ “ผูรับคำเสนอ” ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระไดรับสำเนาคำเสนอขอซื้อที่ดินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีเงื่อนไขที่สำคัญและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดให
ความเห็นในเงื่อนไขที่สำคัญตาง ๆ ดังนี้
เงื่อนไข
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มูลคาการ จำนวน 23.17 ลานบาท
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวามูลคาซื้อขายดังกล าวมี
ซื้อขาย
ความเหมาะสม เนื่องจากเมื่อเทียบกับราคาประเมินมูลคาสินทรัพย
จากผูประเมินสินทรัพยทั้งสองรายพบวาบริษัทขายสินทรัพยใน
ราคาระหวางราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดและเปนประโยชนตอบริษัท
(โปรดพิจารณาความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใน
สวนที่ 2.5 เรื่องความเหมาะสมของราคาที่จำหนายไปซึ่งสินทรัพย)
เงื่อนไขการ - ผูซื้อตกลงที่จะซื้อแคชเชียรเช็ค - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการที่ผูซื้อตกลงที่จะซื้อ
ชำระเงิน
จำนวน 11.583 ล า นบาท เพื่ อ แคชเชียรเช็คเพื่อเปนการวางมัดจำในการซื้อที่ดินจากบริษัทนั้นมี
เปนเงินมัดจำในการซื ้อ ที ่ด ิ น ใน ความเหมาะสม เนื่องจาก ลดความเสี่ยงของทางบริษัทในการ
ไดรับเงินบางสวนจากผูซื้อเพื่อเปนหลักประกันกอ นการโอน
ครั้งนี้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
กรรมสิทธิ์ และการรับชำระเงินมัดจำดวยแคชเชียรเช็ค บริษัท
- ผูซื้อตกลงที่จะชำระคาที่ดินสวนที่ สามารถนำฝากธนาคารแทนเงินสดได
เหลื อ ทั ้ ง หมดในวั น ที ่ ไ ปจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการที่ผูซื้อตกลงที่จะ
ชำระค า ที ่ ด ิ น ส ว นที ่ เ หลื อ ทั ้ ง หมดในวั น ที ่ ไ ปจดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิ์นั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะไดรับชำระเงิน
ทั้งจำนวนจากผูซื้อแลว จึงมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเปนการ
ทำธุรกรรมการซื้อขายสินคาแบบปกติ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)

เงื่อนไข
สำคัญอื่นๆ

เงื่อนไข
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- ผู  ข ายตกลงจะไปทำการจด - เงื ่ อ นไขสำคั ญ อื ่ น ๆภายใต ค ำเสนอขอซื ้ อ ที ่ ด ิ น นั ้ น ที ่ ป รึ ก ษา
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขดังกลาวมีความเหมาะสม
สัญญานี้ใหแกผูซื้อ ณ สำนักงาน เนื่องจากเปนการตกลงการดำเนินธุรกรรมตามปกติ และบริษัท
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ไมไดเสียประโยชนแตอยางใด นอกจากนี้หากผูซื้อไมสามารถทำ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
ตามสัญญาได บริษัทมีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำตามเงื่อนไขที่ตกลง
- คาภาษีอากร คาภาษีเงินได คา กันและบริษัทสามารถรักษาประโยชนจากเงื่อนไขของสัญญา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียม อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับชำระคาที่ดินดังกลาวเปนที่เรียบรอย
ต า งๆ ตลอดจนค า ใช จ  า ยต า งๆ แลว ในเดือน ธันวาคม 2562
ผู  ข ายเป น ฝ า ยออกเอง ยกเว น
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
การโอนกรรมสิ ท ธิ ์ ท ี ่ ด ิ น ตาม
ส ั ญ ญ า น ี ้ ผ ู  ข า ย แ ล ะ ผ ู  ซื้ อ
รับผิดชอบคนละเทากัน
- หากผู  ซ ื ้ อ ไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามสั ญ ญา
ผูขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ผูซ้ือได
ชำระใหแกผูขาย และหากผูขาย
ไมปฏิบัติตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธิ์
ขอรับเงินคามัดจำคืนเต็มจำนวน
จากผูขาย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขการเขาทำรายการ โดยพิจารณาจากสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินระหวาง CEC ในฐานะ “ผูซื้อ” และ CRD ในฐานะ “ผูขาย” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดรับสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีเงื่อนไขที่สำคัญและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดให
ความเห็นในเงื่อนไขที่สำคัญตาง ๆ ดังนี้
เงื่อนไข
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มูลคาการ จำนวน 23.17 ลานบาท
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาราคาซื้อขายดังกลาวมี
ซื้อขาย
ความเหมาะสม เนื่องจากเมื่อเทียบกับราคาประเมินมูลคาสินทรัพย
จากผูประเมินสินทรัพยทั้งสองรายพบวาบริษัทขายสินทรัพยใน
ราคาระหวางราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดและเปนประโยชนตอบริษัท
(โปรดพิจารณาความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใน
สวนที่ 2.5 เรื่องความเหมาะสมของราคาที่จำหนายไปซึ่งสินทรัพย)
เงื่อนไขการ - ผูซื้อตกลงที่จะซื้อแคชเชียรเช็ค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขในการชำระเงินมี
ชำระเงิน
จำนวน 11.583 ล า นบาท เพื่ อ ความเหมาะสม เนื ่ อ งจากมี การวางเงิ น มัดจำเปน แคชเชียรเช็ค
จำนวนครึ่งหนึ่งของมูลคาซื้อขายกอน และจะดำเนินการจายคา
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
เงื่อนไข
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เปนเงินมัดจำในการซื ้อ ที ่ด ิ น ใน ที ่ ด ิ น ส ว นที ่ เ หลื อ ในวั น ที ่ ไ ปจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ ์ จะเป น
ครั้งนี้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ประโยชนกับบริษัทเปนการลดความเสี่ยงของบริษัทในการซื้อขาย
- ผูซื้อตกลงที่จะชำระคาที่ดินสวนที่ ที่ดินจากการไดรับเงินเงินมัดจำสวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันกอน
เหลื อ ทั ้ ง หมดในวั น ที ่ ไ ปจด การโอนกรรมสิทธิ์
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
เงื่อนไข
- ผู  ข ายตกลงจะไปทำการจด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขสำคัญอื่นๆภายใต
สำคัญอื่นๆ
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากเปนการตก
สัญญานี้ใหแกผูซื้อ ณ สำนักงาน ลงการดำเนินธุรกรรมการซื้อขายตามปกติ และบริษัทไมไดเสีย
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ประโยชนแตอยางใด นอกจากนี้หากผูซื้อไมสามารถทำตามสัญญา
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ได บริษัทมีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันและบริษัท
- คาภาษีอากร คาภาษีเงินได คา สามารถรักษาประโยชนจากเงื่อนไขของสัญญา อยางไรก็ตาม บริษัท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียม ไดรับชำระคาที่ดินดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว ในเดือนธันวาคม
ต า งๆ ตลอดจนค า ใช จ  า ยต า งๆ 2562
ผู  ข ายเป น ฝ า ยออกเอง ยกเว น
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
การโอนกรรมสิ ท ธิ ์ ท ี ่ ด ิ น ตาม
ส ั ญ ญ า น ี ้ ผ ู  ข า ย แ ล ะ ผ ู  ซื้ อ
รับผิดชอบคนละเทากัน
- หากผู  ซ ื ้ อ ไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามสั ญ ญา
ผูขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ผูซ้ือได
ชำระใหแกผูขาย และหากผูขาย
ไมปฏิบัติตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธิ์
ขอรับเงินคามัดจำคืนเต็มจำนวน
จากผูขาย
จากการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอเงื่อนไขของคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
พบวาราคาและเงื่อนไขสำคัญตางๆที่อยูในคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนั้นเปนประโยชนตอบริษัท และ
เงื่อนไขตางๆที่อยูในเอกสารทั้งสองสวนนั้นเปนการปองกันความเสี่ยงของบริษัท เนื่องจากมีเงื่อนไขในการวางเงินมัดจำกอนใน
วันลงนามในสัญญาจำนวนครึ่งหนึ่ง และบริษัทมีสิทธิในการริบเงินมัดจำหากผูซื้อไมวสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา
ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสรุปความเห็นวาเงื่อนไขของการเขาทำรายการเปนเงื่อนไขที่เหมาะสม ถึงแมวาการซื้อ
ขายที่ดินดังกลาวบริษัทจะไดรับการชำระเงินคาที่ดินเปนที่เรียบรอยแลว แตบริษัทมิไดปฏิบัติตามเงินไขการทำรายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จึงเปนที่มาของการเขาทำรายการขอสัตยาบันในครั้งนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ในการพิจารณาในดานความเปนธรรมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากวิธีราคาประเมินของผู
ประเมินอิสระ บริษัทแตงตั้งผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 รายเพื่อประเมินมูลคาของ
ที่ดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.5.1 สรุปการประเมินมูลคาที่ดินโดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด (ผูประเมินราคาอิสระรายที่ 1)
โดยนายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ ซึ่งเปนผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำ
การประเมินราคายุติธรรมในการซื้อที่ดิน ในครั้งนี้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
Approach) เปนวิธีสรุปมูลคาทรัพยสิน เนื่องจากทรัพยสินที่ประเมินราคามีรูปแบบ ลักษณะเหมือนกัน หรือคลายคลึงกันกับ
ขอมูลเปรียบเทียบที่มี การซื้อขายหรือเสนอขายในบริเวณใกลเคียง สามารถเปรียบเทียบกันได จึงใชวิธีการเปรียบเทียบตลาด
เปนตัวกำหนดมูลคาทรัพยสิน
ที่ดินของบริษัทตั้งอยูที่ ซอย หนองเขียว ซอย 2 ถนนวงแหวนรอบนอก (ทล.121) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม 50180 แบงออกเปน 2 แปลงโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ เลขที่เอกสาร เลขที่
ระวาง
หนาสำรวจ เลม หนา
เนื้อที่ดิน
สิทธิ์
ดิน
ไร
งาน
ตาราง
วา
1 โฉนด 49400 86 4746 | 98867126
494 100
0
0
14.0
5
2 โฉนด 22277 5 4746 | 98863825
223
77
12
3
48.0
5
รวมเนื้อที่ดิน
12
3
62.0
หรือ
5,162.0 ตารางวา
ผ ู  ถ ื อ ก ร ร ม ส ิ ท ธิ์ : โฉนดเลขที่ 49400 ผูถือกรรมสิทธิ์ คือ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด
ปจจุบัน
โฉนดเลขที่ 22277 ผูถือกรรมสิทธิ์ คือ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
ภาระผูกพัน
: ภาระผูกพันการจำนอง ฉ.49400 ไมมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดๆ
: ภาระผูกพันการจำนอง ฉ.22277 จำนองเปนประกั นกับ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)
ภาระผูกพันอื่น
: ไมมี
ราคาประเมินราชการ : รายแปลง กำหนดไวตารางวาละ 1,950 บาท (ทั้ง 2 โฉนด)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)

ผูประเมินราคาทรัพยสนิ อิสระเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลคาของที่ดิน โดยคัดเลือกขอมูลราคา
ตลาดที่ดินที่มีการเสนอขายหรือขาย โดยพิจารณาที่ดินที่สามารถเปรียบเทียบกันไดและทำการปรับปรุงความแตกตางของ
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคากับราคาขายจริงของทรัพยสินที่นำมาเปรียบเทียบได โดยไดพิจารณาขอมูลตลาดประเภทที่ดินนำมา
เปรียบเทียบกันจำนวน 5 รายการ ไดแก 1.ซอยไมมีชื่อ ถนนวงแหวนรอบนอก (ทล.121) 2. ซอยหนองเขียว ซอย 1 ถนนวง
แหวนรอบนอก (ทล.121) 3. ซอยบานปาขอย-ดอนตัน ถนนวงแหวนรอบนอก (ทล.121) 4. ซอยไมมีชื่อ ถนนวงแหวนรอบ
นอก (ทล.121) 5. ซอยหนองเขียว ซอย 2 ถนนวงแหวนรอบนอก (ทล.121) ซึ่งมีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวาง 8.05 –
600.00 ลานบาท
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ขอมูลตลาดเปรียบเทียบ
ขอมูลเปรียบเทียบ

ขอมูล 1

ขอมูล 2

ขอมูล 3

ขอมูล 4

ขอมูล 5

ประเภททรัพยสิน

ที่ดินวางเปลา

ที่ดินวางเปลา

ที่ดินวางเปลา

ที่ดินวางเปลา

ที่ดินวางเปลา

ทรัพยสินที่
ประเมินราคา
ที่ดินวางเปลา

-

-

-

-

-

-

ชื ่ อ โครงการ/ที ่ ตั้ ง
โครงการ
ทำเลที่ตั้ง/ซอย
ทำเลที่ตั้ง/ถนน

การเข า ถึ ง /ระยะ
ทางเขาซอย (ม.)
คาพิกัดที่ตั้ง

ระยะหางจาก
ทรัพยสิน (ม.)
เนื้อที่ดิน (ตร.ว.)
ทำเลที่ตั้งแปลงที่ดิน
ข น า ดท ี ่ ด ิ น /หน า
กวาง-ลึก (ม.)
ผิวจราจร/กวาง-เขต
ทาง (ม.)
ระดับที่ดิน
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน
ผังเมืองโชนสี
ขอกฎหมายอื่นๆ
สภาพแวดลอม
ราคาเสนอขาย
(บาท/ตร.ว.)

ซอยไมมีชื่อ

ซอยหนองเขียว
ซอย 1
ถนนวงแหวนรอบ ถนนวงแหวนรอบ
นอก (ทล.121)
นอก (ทล.121)

ซอยบานปา
ซอยไมมีชื่อ
ซอยหนองเขียว
ขอย-ดอนตัน
ซอย 2
ถนนวงแหวน
ถนนวงแหวน
ถนนวงแหวน
รอบนอก (ทล. รอบนอก (ทล. รอบนอก (ทล.
121)
121)
121)
เขาซอยประมาณ เขาซอยประมาณ
เขาซอย
เขาซอย
เขาซอย
1,200 ม.
2,200 ม.
ประมาณ 850 ประมาณ 650
ประมาณ
ม.
ม.
2,500 ม.
Lat : 18.87734 Lat : 18.88349
Lat :
Lat :
Lat :
Lon : 98.98270 Lon : 98.98038
18.87317
18.87252
18.88081
Lon :
Lon :
Lon :
98.97884
98.98377
98.98629
หางประมาณ
หางประมาณ
หางประมาณ
หางประมาณ
หางประมาณ
400.00 ม.
500.00 ม.
650.00 ม.
900.00 ม.
600.00 ม.
4-2-00.0 ไร
18-3-87.0 ไร
20-0-00.0 ไร
8-3-75.0 ไร
5-1-75.0 ไร
(1,800 ตร.ว.)
(7,587 ตร.ว.)
(80,000 ตร.ว.) (3,575 ตร.ว.)
(2,175 ตร.ว.)
แปลงกลาง
แปลงกลาง
แปลงกลาง
แปลงกลาง
แปลงกลาง
หนากวาง
หนากวาง
หนากวาง
หนากวาง
หนากวาง
ประมาณ 60 ม. ประมาณ 125 ม. ประมาณ 80 ม. ประมาณ 85 ม. ประมาณ 80 ม.
ลาดยาง 5(12) ม. ลาดยาง 5(12) ม. ลาดยาง 6(8) ลาดยาง 5(12) ลาดยาง 4(6)
ม.
ม.
ม.
ต่ำกวาระดับถนน ต่ำกวาระดับถนน ต่ำกวาระดับ
ต่ำกวาระดับ
ต่ำกวาระดับ
0.50 ม.
0.30 ม.
ถนน 0.20 ม.
ถนน 0.30 ม.
ถนน 0.50 ม.
ไฟฟา
ไฟฟา
ไฟฟา, ประปา,
ไฟฟา
ไฟฟา
ไฟถนน,
โทรศัพท
สีเขียว
สีเขียว
สีเขียว
สีเขียว
สีเขียว
เขตควบคุม
เขตควบคุม
เขตควบคุม
เขตควบคุม
เขตควบคุม
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
ที่อยูอาศัยและ
ที่อยูอาศัยและ ที่อยูอาศัยและ ที่อยูอาศัยและ ที่อยูอาศัยและ
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
เกษตรกรรม
5,555
3,500
7,500
6,000
3,700

ซอยหนองเขียว
ซอย 2
ถนนวงแหวน
รอบนอก (ทล.
121)
เขาซอย
ประมาณ
1,800 ม.
Lat :
18.88026
Lon :
98.98104
5,162 ตร.ว.
แปลงกลาง
ลาดยาง 4(6)
ม.
ต่ำกวาระดับ
ถนน 0.30 ม.
ไฟฟา, ประปา,
ไฟถนน,
โทรศัพท
สีเขียว
เขตควบคุม
อาคาร
ที่อยูอาศัยและ
เกษตรกรรม
-
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ขอมูลเปรียบเทียบ

ขอมูล 1

ขอมูล 2

ขอมูล 3

ขอมูล 4

ขอมูล 5

เงื ่ อ นไขประกอบ
ขอเสนอ
ราคาตอรองปรับแก
ขอมูล ณ วันที่

ราคาตอรองได

ราคาตอรองได

ราคาตอรองได

ราคาตอรองได

ราคาตอรองได

ทรัพยสินที่
ประเมินราคา
-

5,000
3,300
7,000
5,500
3,500
18 ธันวาคม
18 ธันวาคม
18 ธันวาคม
18 ธันวาคม
18 ธันวาคม
ปจจุบัน
2562
2562
2562
2562
2562
หมายเหตุ ขอมูล 1 : ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน เปนที่นา แปลงมีขนาดเล็กกวาทรัพยสิน ระบบสาธารณูปโภคดอยกวา
ทรัพยสิน
ขอมูล 2 : ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมใกล เคียงกับทรัพยสิน เปนสวนดอกและสวนผัก แปลงมีขนาดใหญกวาทรัพย สิน ระบบ
สาธารณูปโภคดอยกวาทรัพยสิน
ขอมูล 3 : ทำเลที่ตั้งดีกวาทรัพยสิน สภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน แปลงมีขนาดใหญกวาทรัพยสิน ติดถนนซอยหลักในหมูบาน
ขอมูล 4 : ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน เปนที่สวน ระบบสาธารณูปโภคดอยกวาทรัพยสิน
ขอมูล 5 : ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน เปนที่นา แปลงมีขนาดเล็กกวาทรัพยสิน ระบบสาธารณูปโภคดอยกวา
ทรัพยสิน

วิธีเปรียบบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอมูลซื้อ-ขาย หรือขอมูลเสนอขายที่สืบได โดยใชวิธีถวงน้ำหนักคะแนน
คุณภาพ Weighted Quality Score (WQS)
ที่ดินจำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 14.0 ตารางวา
ปจจัย
น้ำหนัก ขอมูลที่ 1 ขอมูลที่ 2 ขอมูลที่ 3 ขอมูลที่ 4 ขอมูลที่ 5 ทรัพยสินที่ประเมิน
%
ราคา
ทำเลที่ตั้ง
15
5
4
8
5
3
5
ความสะดวกในการ
10
6
4
8
6
4
3
เขาถึง
ระบบสาธารณูปโภค
10
3
3
7
5
3
6
ขนาดและรูปรางที่ดิน
25
8
5
5
6
8
2
ระดับการถมดิน
10
3
4
5
4
3
4
สภาพแวดลอม
5
5
4
7
5
3
5
ป ร ะ โ ย ช น  แ ล ะ ข อ
25
7
4
8
6
4
2
ไดเปรียบ
รวม
100
595
415
680
550
460
330
ขอมูลเปรียบเทียบ
ราคาเสนอขาย
ราคาตอรอง/ปรับแก
คะแนนถวงน้ำหนัก

บาทตอ
ตร.ว.

ขอมูลที่ 1 ขอมูลที่ 2 ขอมูลที่ 3 ขอมูลที่ 4 ขอมูลที่ 5
5,555
3,500
7,500
6,000
3,700
5,000
595

3,300
415

7,000
680

5,500
550

ทรัพยสิน

3,500
460

330
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จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ปจจัย

น้ำหนัก
%

อัตราสวนที่ถูกปรับแก
มูลคาที่ถูกปรับแก
การให ค วามสำคั ญ
ของขอมูล
มูลคาที่เหมาะสม
มูลคาตลาดที่เหมาะสม

ขอมูลที่ 1 ขอมูลที่ 2 ขอมูลที่ 3 ขอมูลที่ 4 ขอมูลที่ 5
0.5546
2,773
0.20

0.7952
2,624
0.20

0.4853
3,397
0.20

555

525

679

0.6000
3,300
0.20

0.7174
2,511
0.20

ราคาตอรอง/ปรับแก
คะแนนถวงน้ำหนัก
อัตราสวนที่ถูกปรับแก
มูลคาที่ถูกปรับแก
การให ค วามสำคั ญ
ของขอมูล
มูลคาที่เหมาะสม
มูลคาตลาดที่เหมาะสม

บาทตอ
ตร.ว.

ขอมูลที่ 1 ขอมูลที่ 2 ขอมูลที่ 3 ขอมูลที่ 4 ขอมูลที่ 5
5,555
3,500
7,500
6,000
3,700
5,000
530
0.7925
3,962
0.20

3,300
395
1.0633
3,509
0.20

7,000
695
0.6043
4,230
0.20

792

702

846

1.00

660
502
บาทตอตารางวา

รวมราคาที่ดิน เนื้อที่ดิน 14.0 ตารางวา @ 3,000 บาท รวม 42,000 บาท
ที่ดินจำนวน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 5,148.0 ตารางวา
ปจจัย
น้ำหนัก ขอมูลที่ 1 ขอมูลที่ 2 ขอมูลที่ 3 ขอมูลที่ 4 ขอมูลที่ 5
%
ทำเลที่ตั้ง
15
5
4
8
5
3
ความสะดวกในการ
15
6
4
8
6
4
เขาถึง
ระบบสาธารณูปโภค
20
3
3
7
5
3
ขนาดและรูปรางที่ดิน
15
8
5
5
6
8
ระดับการถมดิน
10
3
4
5
4
3
สภาพแวดลอม
10
5
4
7
5
3
ป ร ะ โ ย ช น  แ ล ะ ข อ
15
7
4
8
6
4
ไดเปรียบ
รวม
100
530
395
695
535
405
ขอมูลเปรียบเทียบ
ราคาเสนอขาย

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคา
1.0000

5,500
535
0.7850
4,318
0.20

2,921
3,000

ทรัพยสินที่ประเมิน
ราคา
5
3
6
2
4
5
4
420
ทรัพยสิน

3,500
405
1.0370
3,630
0.20

420
1.0000
1.00

864
726
บาทตอตารางวา

3,930
4,000
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จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
รวมราคาที่ดิน เนื้อที่ดิน 5,148.0 ตารางวา @ 4,000 บาท รวม 20,592,000 บาท
สรุปมูลคาทรัพยสินประเมินโดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
รายการ
เนื้อที่ดิน (ตร.ว.)
ราคาประเมิน (บาท/ตร.ว.) ราคาประเมินรวม (บาท)
มูลคาที่ดิน กลุมที่ 1
14.0
3,000 บาท
42,000
มูลคาที่ดิน กลุมที่ 2
5,148.0
4,000 บาท
20,592,000
มูลคาทรัพยสินที่ประเมินให
(-ยี่สิบลานหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถวน-)
20,634,000

2.5.2 สรุปการประเมินมูลคาที่ดินโดย บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด (ผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2)
โดยนายวิเศษ นุยตูม เปนผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำการประเมิน
ราคายุติธรรมในการซื้อที่ดิน ในครั้งนี้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
เปนวิธีสรุปมูลคาทรัพยสิน เนื่องจากทรัพยสินที่ประเมินราคามีรูปแบบ ลักษณะเหมือนกัน หรือคลายคลึงกันกับขอมูล
เปรียบเทียบที่มี การซื้อขายหรือเสนอขายในบริเวณใกลเคียง สามารถเปรียบเทียบกันได จึงใชวิธีการเปรียบเทียบตลาดเปน
ตัวกำหนดมูลคาทรัพยสิน
ที่ดินของบริษัทตั้งอยูที่ หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบานตนผึ้ง-บานปาขอยใต(ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 จำนวน 1 แปลง มีดานติดถนนดานทิศใต กวางประมาณ 116.00 เมตร ดานขางที่ดินลึก
สุด ประมาณ 196.50 เมตร มีลักษณะรูปแปลงที่ดินเปนรูปรางหลายเหลี่ยม สภาพที่ดินเปนที่วางเปลา ที่ดินไดรับการปรับปรุง
ถมที่ดินแลว ที่ดินมีระดับสูงเสมอถนนผานหนา
ลำดับ โฉนดที่ดินเลขที่ เลขที่ หนาสำรวจ
เนื้อที่ดิน
ผูถือกรรมสิทธิ์
ดิน
ไร งาน ตร.ว.
1
22277
5
3825
12 3 48.0 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
เนื้อที่ดินรวม 12 3 48.0
(5,148.0 ตารางงวา)
ภาระผูกพัน
ระวาง
ราคาประเมินราชการ

: จำนองเปนประกันกับ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
: 4746 | 9886-5
: รายแปลง กำหนดไวตารางวาละ 1,950 บาท
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ผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลคาของที่ดิน โดยคัดเลือกขอมูล
ราคาตลาดที่ดินที่มีการเสนอขายหรือขาย โดยพิจารณาที่ดินที่สามารถเปรียบเทียบกันไดและทำการปรับปรุงความแตกตาง
ของทรัพยสินที่ประเมินมูลคากับราคาขายจริงของทรัพยสินที่นำมาเปรียบเทียบได โดยไดพิจารณาขอมูลตลาดประเภทที่ดิน
นำมาเปรียบเทียบกันจำนวน 4 รายการ ไดแก 1. ที่ติดถนนบานตนผึ้ง-บานปาขอยใต (ชม.5138) 2. ที่ติดซอยเลียบคลอง
ชลประทาน 3. ที่ติดหนองเขียวซอย 1 และ 4. ที่ติดซอยไมมีชื่อ ซึ่งมีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวาง 20.00 – 60.00 ลาน
บาท
ขอมูลตลาดเปรียบเทียบ
ขอมูลเปรียบเทียบ

ขอมูล 1

ขอมูล 2

ขอมูล 3

ขอมูล 4

ประเภททรัพยสิน

ที่ดินวางเปลา

ที่ดินวางเปลา

ที่ดินวางเปลา

ที่ดินวางเปลา

ทรัพยสินที่
ประเมินราคา
ที่ดินวางเปลา

-

-

-

-

-

ชื ่ อ โครงการ/ที ่ ตั้ ง
โครงการ

40

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ขอมูลเปรียบเทียบ

ขอมูล 1

ขอมูล 2

ขอมูล 3

ทำเลที่ตั้ง

ติดถนนบานตนผึ้งติดซอยเลียบคลอง ติดหนองเขียวซอย 1
บานปาขอยใต (ชม.
ชลประทาน
5138)
คาพิกัดที่ตั้ง
Lat : 18.872452
Lat : 18.875555
Lat : 18.883457
Lon : 98.979817
Lon : 98.983343
Lon : 98.980671
ระยะหางจาก
หางประมาณ
หางประมาณ
หางประมาณ
ทรัพยสิน (ม.)
1,000.00 ม.
600.00 ม.
500.00 ม.
เนื้อที่ดิน (ตร.ว.)
20-0-00.0 ไร (8,000 7-1-00.0 ไร (2,900 18-3-87.0 ไร (7,587
ตร.ว.)
ตร.ว.)
ตร.ว.)
ขนาดที ่ ด ิ น /หน า หนากวางประมาณ 20 หนากวางประมาณ
หนากวางประมาณ
กวาง-ลึก (ม.)
ม.
40 ม.
90 ม.
สภาพทรัพยสิน
ไดรับการพัฒนาปรับ ยังไมไดรับการพัฒนา ยังไมไดรับการพัฒนา
ถมดินแลว ระดับดินสูง ปรับถมดิน ระดับดิน ปรับถมดิน ระดับดิน
เสมออถนนผานหนา ต่ำกวาถนนผานหนา ต่ำกวาถนนผานหนา
0.20 เมตร
0.20 เมตร
ผังเมืองโชนสี
สภาพแวดลอม

สีเขียว
ชนบทและเกษตรกรรม

สีเขียว
ชนบทและ
เกษตรกรรม
8,000

สีเขียว
ชนบทและ
เกษตรกรรม
3,500

ขอมูล 4
ซอยไมมีชื่อ

Lat : 18.893077
Lon : 98.986060
หางประมาณ
2,780.00 ม.
10-0-00.0 ไร
(4,000 ตร.ว.)
หนากวางประมาณ
100 ม.
ยังไมไดรับการ
พัฒนาปรับถมดิน
ระดับดินต่ำกวา
ถนนผานหนา 0.20
เมตร
สีสม
ที่อยูอาศัยหนาแนน
ปานกลาง
5,000

ทรัพยสินที่
ประเมินราคา
ซอยหนองเขียว
ซอย 2
Lat : 18.88026
Lon : 98.98104
5,148 ตร.ว.
-

สีเขียว
ชนบทและ
เกษตรกรรม
-

ราคาเสนอขาย
7,500
(บาท/ตร.ว.)
ขอมูล ณ วันที่
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ปจจุบัน
หมายเหตุ ขอมูล 1 : ทำเลที่ตั้งดีกวาทรัพยสิน สภาพแวดลอมดีกวาทรัพยสิน เนื้อที่ดินมากกวาสทรัพยสิน รูปรางใกลเคียงทรัพยสิน ศักยภาพใน
การพัฒนาใกลเคียงทรัพยสิน
ขอมูล 2 : ทำเลที่ตั้งดีกวาทรัพยสิน สภาพแวดลอมใกลเคียงทรัพยสิน เนื้อที่ดินนอยกวาทรัพยสิน รูปรางดีกวาทรัพยสิน ศักยภาพใน
การพัฒนาใกลเคียงทรัพยสิน
ขอมูล 3 : ทำเลที่ตั้งใกลเคียงทรัพยสิน สภาพแวดลอมใกลเคียงทรัพยสิน เนื้อทีด่ ินมากกวาทรัพยสิน รูปรางดอยกวาทรัพยสิน ศักยภาพ
ในการพัฒนาใกลเคียงทรัพยสิน
ขอมูล 4 : ทำเลที่ตั้งใกลเคียงทรัพยสิน สภาพแวดลอมใกลเคียงทรัพยสิน เนื้อทีด่ ินนอยกวาทรัพยสิน รูปรางใกลเคียงทรัพยสิน
ศักยภาพในการพัฒนาใกลเคียงทรัพยสนิ

การประเมินมูลคาที่ดินโดยการปรับแกขอมูลตามวิธีการใหคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score)
รายละเอียด
ขอมูลที่ 1 ขอมูลที่ 2 ขอมูลที่ 3 ขอมูลที่ 4
ทรัพยสิน
ปรับแกราคาขาย
ขนาดเนื้อที่ (ตร.ว.)
8,000.0 2,900.0
7,587.0
4,000.0
5,148.0
ระดับการถมดินจากระดับถนนผานหนา
0.00
-0.20
-0.20
-0.20
0.00
ที่ดิน (เมตร)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
รายละเอียด
ปรับแกราคาขาย
ราคาเสนอขายหรือซื้อขาย (บาท/ตร.ว.)
ราคาปรับแก (บาท/ตร.ว.)
ปรับแกราคาขายเบื้องตน (บาท/ตร.วว.)
ปรับระยะเวลา
จำนวน(ป) กรณีขอมูลทีม่ ีการซื้อขาย
เปอรเซ็น (%)
รวมปรับระยะเวลา (บาท/ตร.ว.)
ราคาหลังปรับแก (บาท/ตร.ว.)

ขอมูลที่ 1 ขอมูลที่ 2

ขอมูลที่ 3

ขอมูลที่ 4

ทรัพยสิน

7,500
-500
7,000

8,000
-1,500
6,500

3,500
-500
3,000

5,000
-500
4,500

-

0
0
0
7,000

0
0
0
6,500

0
0
0
3,000

0
0
0
4,500

-

การเปรียบเทียบและใหคุณภาพ
ปจจัย
น้ำหนัก คะแนน ขอมูลที่
(%)
1
ทำเลที่ตั้ง
20
10
7
สภาพแวดลอม
20
10
7
ขนาดเนื้อที่ดิน
10
10
5
รูปแปลงที่ดิน
10
10
5
ระดับของที่ดิน (การปรับ
10
10
5
ถม)
ไฟฟ า น้ ำ ประปา และ
10
10
7
โทรศัพท
ลั ก ษณะผิ ว จราจร และ
10
10
7
ความกวางถนน
ขอบังคับดานกฎหมาย
0
10
5
ศักยภาพในการพัฒนา
5
10
7
ความนิ ย มตลาด สภาพ
5
10
7
คลองในการซื้อ-ขาย
คะแนนจากการถวง
100
6.40
น้ำหนัก
สัดสวนคะแนน
0.80
เปรียบเทียบกับทรัพยสิน
ราคาที่ไดปรับแก
5,578
การถ ว งน้ ำ หนั ก ความ
100
5
นาเชื่อถือ (%)

ขอมูลที่
2
5
5
7
5
4

ขอมูลที่
3
5
4
5
4
4

ขอมูลที่
4
5
5
6
5
4

ทรัพยสิน

5

4

5

5

7

6

6

6

5
7
6

5
6
6

5
6
6

5
5
5

5.45

4.70

5.20

5.10

0.94

1.09

0.98

-

6,083
18

3,255
16

4,413
62

-

5
5
6
4
5
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ปจจัย
มู ล ค า จากการให น ้ ำ หนัก
(บาท/ตร.ว.)

น้ำหนัก
(%)

คะแนน
-

ขอมูลที่
1
266

ขอมูลที่
2
1,078

ขอมูลที่
3
505

ขอมูลที่
4
2,737

มูลคาตลาด (บาท/ตร.ว.)
ปดเศษ

ทรัพยสิน
4,585
4,500

สรุปราคาประเมินที่ดินโดย บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด
รายการ
เนื้อที่ดิน (ตร.ว.)
ราคาประเมิน (บาท/ตร.ว.) ราคาประเมินรวม (บาท)
โฉนดที่ดินเลขที่ 22277
5,148.0
4,500 บาท
23,166,000
มูลคาทรัพยสินที่ประเมินให
(-ยี่สิบสามลานหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน-)
23,166,000
นอกจากที่ผูประเมินราคาอิสระไดใหความเห็นวาที่ดินโฉนดเลขที่ 49400 เลขที่ดิน 86 ที่บริษัทไดซื้อเพิ่มเติมเพื่อ
เปนทางเขาออกใหแกทรัพยสินโดยตำแหนงของที่ดินดังกลาวไมสามารถนำมาประเมินรวมมูลคาได เนื่องจากมีลำเหมือง
สาธารณประโยชนและที่ดินบุคคลอื่นคั่นระหวางที่ดินทรัพยสินและแปลงที่ดินซื้อเพิ่มดังกลาว ดังนั้นจึงไมมีผลตอการปรับ
ราคาประเมินที่ดินของทรัพยสิน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากการสอบทานรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินและสัมภาษณผูประเมินราคาอิสระ 2 รายที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระพบวาผูประเมินราคาอิสระทั้งสองรายใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยใหเหตุผลที่เลือกใชวิธี
ดังกลาววา ที่ดินที่ทำการประเมินเปนที่ดินวางเปลา และไมมีสิ่งปลูกสราง ดังนั้นการใชวิธีดังกลาวจึงเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดใน
การประเมินราคาในครั้งนี้ โดยผูประเมินราคาอิสระที่ดินทั้งสองรายไดทำการวิเคราะหเปรียบเทียบและปรับแกปจจัยตางๆ
ดวยทรัพยสินที่มีลักษณะและคุณประโยชนคลายกัน เชน ทำเลที่ตั้ง ขนาดเนื้อที่ดิน ความสะดวกในการเขาถึง ระบบ
สาธารณูปโภค และสภาพแวดลอม เพื่อคำนวณหามูลคาของทรัพยสินดวยการคำนวณจากราคาตลาดปจจุบันของที่ดินเปลาใน
บริเวณใกลเคียง ซึ่งมีมูลคาประเมินราคาต่ำสุดเทากับ 20.63 ลานบาท หรือตารางวาละ 4,000 บาท และมีมูลคาประเมิน
ราคาสูงสุดเทากับ 23.17 ลานบาท หรือตารางวาละ 4,500 บาท ซึ่งราคาประเมินดังกลาวไมไดรวมราคาของที่ดินโฉนดเลขที่
49400 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หากบริษัทจะดำเนินการจำหนายที่ดินดังกลาวควรคำนึงถึงมูลคาของ
ที่ดินแปลงดังกลาวดวย โดยหากใชขอมูลที่ประเมินไดจากผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 เปนราคากลางในการคำนวนมูลคา
ที่ดินแปลงดังกลาว ราคาของสินทรัพยที่จำหนายไปทั้ง 2 แปลงจากผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 ควรเพิ่มขึ้น 0.06 ลานบาท
รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 23.23 ลานบาท ซึ่งการปรับปรุงราคาเพิ่มเติมจำนวน 0.06 ลานบาท สำหรับที่ดิน 14 ตาราวานั้น อางอิง
จากรายงานประเมินของผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 มีมูลคาตารางวาละ 4,500 บาท
นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาที่ดินทั้ง 2 แปลงนั้น พบวามีมูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 สำหรับโฉนดที่ดินเลขที่ 22277 มีมูลคาเทากับ 3.87 ลานบาทและโฉนดที่ดินเลขที่ 49400 มีมูลคาเทากับ 0.20 ลาน
บาท รวมเปนมูลคาทางบัญชีทั้งสิ้นเทากับ 4.07 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานประเมินพบวาโฉนดที่ดินเลขที่
22277 มีมูลคาทางบัญชีต่ำกวารายงานประเมินทั้ง 2 ราย ในขณะที่โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 มีมูลคาทางบัญชีสูงกวารายงาน
ประเมิน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาราคาตลาดชวงเวลาที่ทำรายการนั้น ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาราคา
ตามมูลคาทางบัญชีไมสะทอนมูลคาที่แทจริง และรายงานประเมินจากผูประเมินราคาอิสระจะสะทอนกับมูลคาที่แทจริง
มากกวามูลคาทางบัญชี
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาวิธีดังกลาวเปนวิธีที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก บริษัทไมไดใชประโยชนบนสินทรัพยที่
จำหนายไปในการดำเนินธุรกิจ และจากสภาพแวดลอม สินทรัพยที่จำหนายไปของบริษัทมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
ไดนอย โดยพื้นที่รอบขางโดยสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ที่ดินตัวอยางที่นำมาเปรียบเทียบของผูประเมินราคาอิสระทั้งสอง
ราย มีทำเลที่ตั้งใกลกับสินทรัพยที่จำหนายไปและมีเนื้อที่ไมแตกตางกับสินทรัพยที่จำหนายไปของบริษัทมากจนเกินไป รวมถึง
การเปรียบเทียบโดยใชวิธีถวงน้ำหนักคะแนนคุณภาพจากขอมูลเสนอขายที่สืบได มีการปรับคะแนนในปจจัยที่มีผลตอมูลคา
ที่ดิน โดยเทียบเคียงกับสินทรัพยของบริษัท เชน ทำเลที่ตัง้ สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค ศักยภาพในการพัฒนา และ
ความนิยมของตลาด สภาพคลองในการซื้อขาย เปนตน สงผลใหมูลคาของสินทรัพยที่จำหนายไป มีความเหมาะสมแลวตาม
สภาวะปจจุบัน เทากับ 20.63 - 23.23 ลานบาท
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 มีมติอนุมัติใหบริษัทสามารถจำหนายที่ดินในราคาที่ตั้งขายไมต่ำกวา
ตารางวาละ 4,500 บาท และมอบหมายใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารดำเนินการตอ ในการจำหนายไปซึ่งที่ดินดังกลาว
โดยในกรณีที่มีผูเสนอซื้อในราคาที่ต่ำกวาราคาที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารเปนผู
พิจารณาอนุมัติราคาขายโดยใหคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทจำหนายสินทรัพยที่จำหนายไปใน
มูลคา 23.17 ลานบาทหรือคิดเปนราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท ซึ่งมูลคาจำหนายดังกลาวต่ำกวามูลคาประเมินสูงสุด
เทากับ 0.06 ลานบาท (23.23 – 23.17 = 0.06) หรือคิดเปนต่ำกวามูลคาประเมินสูงสุดในอัตรารอยละ 0.26 และมูลคา
จำหนายดังกลาวสูงกวามูลคาประเมินต่ำสุดเทากับ 2.54 ลานบาท (23.17 – 20.63 = 2.54) หรือคิดเปนสูงกวามูลคาประเมิน
ต่ำสุดในอัตรารอยละ 10.96 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC ดังกลาวมีความ
เหมาะสม เนื่องจาก มีมูลคาต่ำกวามูลคาประเมินสูงสุดเล็กนอยและสูงกวามูลคาประเมินต่ำสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารไดพิจารณารายการจำหนายไปของที่ดินโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญ
ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2.6.1
ขอดีของการเขาทำรายการ
ก. เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษัท
จากการคำนวณเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการดำเนินกิจการ พบวาบริษัทมีความเสี่ยงดานสภาพคลองทาง
การเงิน เนื่องจากในป 2562 บริษัทขาดทุนจากโครงการกอสรางหลายโครงการ ซึ่งมีตนทุนจากการดำเนินงานสูงกวา
ประมาณการที่ตั้งไวและสัญญากอสรางที่ทำกับลูกคามีระยะเวลาสั้น บริษัทจึงใชเงินทุนหมุนเวียนในบางโครงการ
คอนขางมากกวาประมาณการ ประกอบกับมีบางโครงการที่บริษัทรับเงินคางานลาชากวาที่ประมาณการ ทำใหบริษัทมี
เงินกูยืมเงินระยะสั้นมาสำหรับเสริมสภาพคลองเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจำหนายที่สินทรัพยที่จำหนายไป ทำใหบริษัท
สามารถชำระคืนหนี้เงินกูยืม ทำใหบริษัทลดภาระตนทุนทางการเงิน สามารถนำเงินดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสามารถนำไปลงทุนในสินทรัพยอื่น ๆ ที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีกวา ซึ่งจาก
การพิจารณาการใชเงินสดที่ไดรับจากการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยพบวาบริษัทไดชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจำนวน
23.00 ลานบาท นอกจากนี้การเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ สงผลใหบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น
จำนวน 23.17 ลานบาท และสภาพคลองทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น
จากตารางดานลาง บริษัทเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุน
จากการดำเนินโครงการบางโครงการและมีความลาชาในการรับชำระคางาน บริษัทจึงตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้นทำใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนสูงถึง 110.78 ลาน
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
บาท โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 19.51 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 22.25 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการขายสินทรัพยที่จำหนายไป ดังนั้น
หากบริษัทไมสามารถขายสินทรัพยที่จำหนายไปได บริษัทอาจตองกูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใหมีกระแสเงินสดเพียงพอตอ
การดำเนินธุรกิจ
หนวย : ลานบาท
2561
2562
2563
ลูกหนี้การคา
66.27
178.26
119.51
รายไดที่ยังไมไดเรียกชำระ
344.53
243.35
128.56
วัสดุคงเหลือ
58.09
47.40
29.52
เจาหนี้การคา
114.33
102.52
38.25
เงินทุนหมุนเวียน
354.57
366.48
239.35
เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
(4.47)
(148.02)
133.02
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
0.76
22.25
(72.96)
เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(23.04)
110.78
(49.31)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
(26.75)
(14.99)
10.74
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
61.25
34.51
19.51
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
34.51
19.51
30.26
ข.

เปนการจำหนายที่ดินที่ไมมีการใชประโยชนเพื่อลดภาระภาษี
เนื่องจากบริษัทไดพิจารณาแลววาสินทรัพยที่จำหนายไป เปนที่ดินเปลาและไมมีความจำเปนตองใชงาน อีกทั้ง
ยังคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะมีการบังคับใชในป 2563 ซึ่งกอนเกิดรายการบริษัท
มีหนาที่ชำระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีบำรุงทองที่ในอัตราราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท
และสวนเกินจาก 30,000 บาท คิดราคาปานกลาง 10,000 บาท ตอภาษี 25 บาท และหลังการเขาทำรายการบริษัทมี
หนาที่เสียภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยมีอัตราภาษีที่ดินแบบขั้นบันไดตามราคาของที่ดินตั้งแตรอย
ละ 0.30 และหากเปนที่ดินทิ้งรางติดตอกัน 3 ป อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 0.30 ทุก ๆ 3 ป แตสูงสุดไมเกินรอย
ละ 3.00 อยางไรก็ตามในป 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอยละ
90.00 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ไดประเมินภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง หากบริษัทยังคงถือครองที่ดิน โดยอางอิงราคาที่ดิน
จากราคาประเมินราชการที่ตารางวาละ 1,950 บาท (อางอิงขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระทั้งสองราย) หรือเทากับ
10.07 ลานบาท ซึ่งการคำนวณภาระภาษีเปนดังนี้
กรณี
อัตราภาษี (รอยละ)
มูลคาภาษี (บาท)
ที่รกรางวางเปลา (2563 - 2565)
0.30
30,197.70
1/
ที่รกรางวางเปลา (ป 2563)
0.03
3,019.77
2/
ที่รกรางวางเปลา (อัตราสูงสุด)
3.00
301,977.00
บริษัทนำที่ดินไปใชประโยชนดานเกษตรกรรม
0.01
1,006.59
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
1/ ป 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอยละ 90.00 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563
2/ อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 0.30 ทุก ๆ 3 ป ถาบริษัทไมใชประโยชนเพื่อการประกอบธุรกิจ และตั้งแตป 2593 เปนตนไป บริษัทจะมีอัตรา
ภาษีสูงสุดเทากับรอยละ 3.00 ตอป

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การจำหนายที่ดินที่บริษัทไมไดใชประโยชนเพื่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทจะทำใหบริษัทสามารถลดภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จะเปนประโยชนกับบริษัท
มากกวาการถือครองที่ดินโดยไมไดใชประโยชนหรือการบริหารจัดการเพื่อใชประโยชนบนที่ดินเชนการทำเกษตรกรรม
ซึ่งไมไดเปนธุรกิจหลักของบริษัท
2.6.2 ขอดอยและความเสี่ยงในการเขาทำรายการ
ก. มีภาระคาใชจายและระยะเวลาที่ตองใชในการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามเกณฑรายการที่เกี่ยวโยง
เนื่องจาก CEC ซึ่งเปนบริษัทที่ซื้อที่ดินที่ทำการจำหนายในครั้งนี้ มีกรรมการและผูถือหุนเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง
กับบริษัท อีกทั้ง ขนาดรายการมีมูลคารายการสูงกวา 20 ลานบาท และมากกวารอยละ 3.00 ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จึงทำใหบริษัทมีหนาที่ตอง
เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติการเขาทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันตอที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูมอบ
ฉันทะ (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย บริษัทตอง
ดำเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอวันประชุมผูถือหุนพรอม
ทั้งระบุชื่อและจำนวนหุนของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงไวในหนังสือนัดประชุมผูถ ือหุน พรอมทั้งจัดให
มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของ
รายการ เพื่อเสนอตอผูถือหุนของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01
เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ซึ่งการดำเนินการ
ดังกลาวทำใหบริษัทมีภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นและใชระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อเขาทำรายการดังกลาว
2.6.3 ขอดีของการไมเขาทำรายการ
ก. บริษัทไมมีความเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชน
หากบริษัทไมเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC ซึ่งถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทอาจมี
โอกาสในการจำหนายสินทรัพยใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลภายนอก
บริษัทจะไมตองดำเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนจากการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งความขัดแยงทางผลประโยชนในการกำหนดราคาขาย
สินทรัพยที่เปนประโยชนกับ CEC หรือการกำหนดเงื่อนไขที่ทำใหบริษัทเสียประโยชน ซึ่งการดำเนินการตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและที่
ประชุมผูถือหุนไดมีโอกาสในการพิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ รวมถึงการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูให
ความเห็นตอการเขาทำรายการแกผูถือหุน โดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นวา หากบริษัทไมเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ บริษัทจะไมเกิดโอกาสที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
CEC หรือผูที่เกี่ยวของของ CEC
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
อยางไรก็ตาม เพื่อขจัดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ CEC เพิ่มเติมในอนาคต ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุนของ CEC จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันทั้งสิ้น 8 ราย
รวมเปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 7,000 หุน คิดเปนรอยละ 70 ของหุนที่จำหนายแลวของ CEC โดยจะชำระเปนเงินสดมูลคา
23.10 ลานบาท โดยบริษัทคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วันหลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเขาทำ
รายการซื้อหุนดังกลาว
2.6.4 ขอดอยของการไมเขาทำรายการ
ก. บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน
หากบริษัทไมไดขายสินทรัพยที่จำหนายไปใหแก CEC บริษัทมีความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคลอง เนื่องจากบริษัท
ขาดทุนจากโครงการกอสรางหลายโครงการ ซึ่งมีตนทุนจากการดำเนินงานสูงกวาประมาณการที่ตั้งไว ประกอบกับมี
บางโครงการที่บริษัทรับเงินคางานลาชากวาที่ประมาณการ และบริษัทมีความจำเปนที่จะตองจัดหาเงินกูเพิ่มเติมเพื่อ
มาชดเชยในสวนของกระแสเงินสดที่บริษัทจะไดรับจากการขายสินทรัพยที่จำหนายไป ซึ่งมีความเสี่ยงวาบริษัทอาจจะ
ไมไดรับความชวยเหลือจากสถาบันการเงินหรือสามารถจัดหาแหลงเงินทุนอื่นจากสถานการณเศรษฐกิจและสถานะ
การเงินของบริษัท

2.6.5 ขอดีของการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก
ก. บริษัทสามารถพิจารณาความสามารถในการชำระเงินไดงายขึ้น
เนื่องจากการเขาทำรายการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้เปนการเขาทำรายการกับ CEC ซึ่งมีผูถือหุนใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนและเปนผูบริหารอยู ทำใหบริษัทสามารถพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของ CEC ได อีกทั้งการ
ทวงถามหรือการติดตามความคืบหนาในการเตรียมตัวซื้อขายที่ดินในครั้งนี้สามารถกระทำการไดอยางรวดเร็ว
ข.

บริษัทสามารถเจรจาเงื่อนไขในการจำหนายสินทรัพยไดรวดเร็ว
การเขาทำรายการในครั้งนี้ CEC ไดสงคำเสนอซื้อพรอมเงื่อนไขใหแกบริษัท และบริษัทเขาทำสัญญาจะซื้อจะ
ขายกับ CEC ในลำดับตอมา ซึ่งบริษัทสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขของคำเสนอซื้อและสัญญาจะซื้อจะขายไดรวดเร็ว
จากการที่ CEC มีผูบริหารซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทดวยเชนกัน ซึ่งมีความเขาใจในการดำเนินการของบริษัท ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงเห็นวาการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ทำใหบริษัทสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไข
ไดรวดเร็ว
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2.6.6 ขอดอยของการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับบุคคลภายนอก
ก. การเขาทำรายการทำใหเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ถึงแมวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพยขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไม
มีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไมไดมีหนาที่ตอง
ดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ขนาดรายการไมถึงเกณฑที่จะตองขออนุมัติผูถือหุน
เพื่อขออนุมัติการเขาทำรายการ แตเปนการเขาทำรายการกับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันและมีขนาดรายการเกิน
20 ลานบาทหรือเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบแลว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเปนที่จะตองขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท อีกทั้งตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอการเขาทำรายการซึ่งในการจัดประชุมผูถือหุน
แตละครั้งและการจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอรายการ ยอมเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
การทำรายการกับบุคคลภายนอกที่จะไมเกิดรายการคาใชจายดังกลาว
ผลกระทบหากที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติการใหสัตยาบันหรือไมใหสัตยาบัน
2.7.1
กรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหสัตยาบัน
หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการในครั้งนี้ แสดงถึงผูถือหุนใหความเห็นชอบกับ
การเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกัน
อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัท และผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ ยังคงมีความรับผิดชอบในการเขาทำ
รายการในครั้งนี้ ซึ่งไมเปนไปตามขอบังคับของบริษัท นโยบายการทำรายการระหวางกัน และประกาศรายการที่เกี่ยง
โยงกัน อางอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดังนี้
- หมวดที่ 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย สวนที่ 2: หนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบริหาร มาตรา 89/7 – 89/24
- หมวด 12 โทษทางอาญา มาตรา 281/1 – 281/10
- หมวด 12/1 มาตรการลงโทษทางแพง มาตรา 317/1 – 317/14
2.7.2 กรณีที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน
หากที่ประชุมผูถือหุน ไมอนุมัติใหสัตยาบัน แสดงถึง ที่ประชุมผูถือหุนไมเห็นดวยกับการดำเนินการของบริษัท
ซึ่งไมเปนไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะตองยกเลิกรายการ และติดตามให CEC โอนกรรมสิทธิคืน
ที่ดินใหแกบริษัท และบริษัทดำเนินการจัดหาแหลงเงินเพื่อชำระคืนตอ CEC สำหรับคาที่ดินดังกลาว โดยกรรมการ
บริษัทและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติการเขาทำรายการ ตองรับผิดชอบอางอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ตามที่
ระบุในขอ 2.7.1 ขางตน
ถึงแมวาที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติหรือไมอนุมัติการใหสัตยาบันในครั้งนี้ กรรมการบริษัทและผูบริหารของ CRD
ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติรายการดังกลาว ยังอาจมีความรับผิดในการเขาทำรายการในครั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ
แมวาบริษัทจะไดรับชำระเงินคาที่ดินเปนที่เรียบรอยแลว หากการดำเนินการของกรรมการ และผูบริหารไมเปนไปตาม
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ หมวดที่ 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย สวนที่ 2 : หนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน : มาตรา 89/7 - 89/24
กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติรายการดังกลาวอาจไดรับโทษ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ หมวด
12 โทษทางอาญา มาตรา 281/2 – 281/3 มาตรา 281/8 - 281/10 มาตรา 308 มาตรา 311 และ หมวด 12/1
มาตรการลงโทษทางแพง มาตรา 317/1 – 317/14
อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับชำระคาสินทรัพยที่จำหนายไปเปนที่เรียบรอยในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทำให
บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากการใหจำหนายที่ดินดังกลาวดังกลาว
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาทำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในครั้งนีข้ องบริษัทมีความ
สมเหตุสมผล
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
สวนที่ 3 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการลงมติของผูถือหุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทำรายการใหสัตยาบันการเขาทำรายการจำหนายไป
ซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใช
ในการดำเนินธุรกิจ โดยในขณะที่บริษัทเขาทำรายการนั้น ฝายบริหารของ CRD มีนโยบายใหทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิด
ประโยชนเพื่อเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยบริษัทไดประกาศเสนอขายที่ดินจำนวน 2 แปลง
ดังกลาว เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทางสื่อและหนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจ
ทั่วไปเขาเสนอราคา ตั้งแตวันที่ 1 ถึง 22 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกลาวปรากฏวามีเพียง CEC เพียง
ผูเดียวทีเ่ สนอซื้อที่ดินเขามา CRD จึงไดขายที่ดินดังกลาวใหแก CEC ในราคา 23.17 ลานบาท โดยอางอิงจากรายงานของผู
ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ผูประเมินราคาอิสระรายที่ 1 มีมูลคาประเมิน 20.63 ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 2
แปลง) และผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 มีมูลคาประเมิน 23.17 ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 1 แปลง) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หากบริษัทจำหนายที่ดิน 2 แปลง จึงควรคำนึงถึงมูลคาที่ดินทั้ง 2 แปลง มูลคาของสินทรัพย
ที่จำหนายไปผูประเมินอิสระรายที่ 2 ควรเพิ่มขึ้น 0.06 ลานบาทรวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 23.23 ลานบาท ดังนั้นมูลคาสินทรัพยที่
ประเมินไดมีมูลคาประเมินต่ำสุดและสูงสุดเทากับ 20.63 – 23.23 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC ดังกลาวมีความเหมาะสม
เนื่องจาก มีมูลคาต่ำกวามูลคาประเมินสูงสุดเล็กนอยและสูงกวามูลคาประเมินต่ำสุด
โดยฝายบริหารเห็นวา การขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อใชในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน
กิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทตอไป
จากการพิจารณาคำเสนอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา มูลคาที่ทำการซื้อขาย
รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินคาที่ดินทั้งสองแปลงมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเงื่อนไขเปนประโยชนตอบริษัทหรือไมไดทำ
ใหบริษัทเสียประโยชน และเปนการปองกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากผูซื้อซึ่งไดแก CEC นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระพิจารณาถึงราคาที่บริษัทตกลงเขาทำรายการขายสินทรัพยที่จำหนายไป พบวา ราคาที่ขายสินทรัพยที่จำหนายไป
ใหแก CEC นั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนราคาที่อางอิงจากราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระซึ่งอยูในรายชื่อที่ไดรับ
รองจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 ราย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาถึงวิธีการประเมินราคา ขอมูลเปรียบเทียบ
และสมมติฐานในการไดมาซึ่งมูลคาสินทรัพยที่จำหนายไปของผูประเมินราคาอิสระทั้งสองรายพบวามีความเหมาะสม
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา CRD มีความจำเปนในการขายที่ดินเปลาที่ไมไดใชประโยชน เนื่องจากในป
2562 บริษัทมีความเสี่ยงจากสภาพคลองทางการเงินเนื่องจากผลขาดทุนจากบางโครงการที่บริษัทมีตนทุนจากการดำเนินงาน
สูงกวาประมาณการที่ตั้งไว และความลาชาในการชำระเงินของบางโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู ฝายบริหารจึงตองการแปลง
สินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใชในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสรางความมั่นคงทางการเงินและสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทตอไป
ทั้งนี้ การเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำเสนอความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขคำเสนอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ความสมเหตุสมผลของราคาขายที่ดิน ขอดี ขอดอย ของการเขาทำรายการ ขอดี ขอดอย ของการไมเขาทำรายการ และขอดี
ขอดอย ของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสัตยาบันในการเขาทำ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการเขาทำรายการดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ในเรื่อง
ดังตอไปนี้
• นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของคำเสนอขอซื้อที่ดิน
• ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
• ความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ในขณะเดียวกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดีของการเขาทำรายการที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี้
• เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษัท
• เปนการจำหนายที่ดินที่ไมมีการใชประโยชนเพื่อลดภาระภาษี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดอยของการเขาทำรายการที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี้
• มีภาระคาใชจายและระยะเวลาทีต่ องใชในการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามเกณฑรายการที่เกีย่ วโยง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดีของการไมเขาทำรายการที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี้
• บริษัทไมมคี วามเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดอยของการไมเขาทำรายการที่ผูถือหุนควรพิจารณาดังนี้
• บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน
นอกจากการพิจารณาการเขาทำรายการแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดีหากทำรายการกับบุคคล
เกี่ยวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
ขอดีหากทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก
• บริษัทสามารถพิจารณาความสามารถในการชำระเงินไดงายขึ้น
• บริษัทสามารถตกลงเงื่อนไขของการเขาทำรายการไดรวดเร็ว
ขอดอยหากทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก
• การเขาทำรายการทำใหเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากขอดี ขอดอย รวมทั้งประโยชนจากการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยงโยงแลว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได
พิจารณาผลกระทบหากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันหรือไมใหสัตยาบัน ดังนี้
• กรณีที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหสตั ยาบัน
หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการในครั้งนี้ แสดงถึงผูถือหุนใหความเห็นชอบกับการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกัน
อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัท และผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ ยังคงมีความรับผิดชอบในการเขาทำรายการใน
ครั้งนี้ ซึ่งไมเปนไปตามขอบังคับของบริษัท นโยบายการทำรายการระหวางกัน และประกาศรายการที่เกี่ยงโยงกัน อางอิงตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดังนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
o
o
o

หมวดที่ 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย สวนที่ 2: หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบริหาร มาตรา 89/7 – 89/24
หมวด 12 โทษทางอาญา มาตรา 281/1 – 281/10
หมวด 12/1 มาตรการลงโทษทางแพง มาตรา 317/1 – 317/14

• กรณีที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน
หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน แสดงถึง ที่ประชุมผูถือหุนไมเห็นดวยกับการดำเนินการของบริษัท ซึ่งไม
เปนไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะตองยกเลิกรายการ และติดตามให CEC โอนกรรมสิทธิคืนที่ดินใหแก
บริษัท และบริษัทดำเนินการจัดหาแหลงเงินเพื่อชำระคืนตอ CEC สำหรับคาที่ดินดังกลาว โดยกรรมการบริษัทและผูบริหารที่
เกี่ยวของกับการอนุมัติการเขาทำรายการ ตองรับผิดชอบอางอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ตามที่ระบุในขอ 2.7.1 ขางตน
อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับชำระคาที่ดินทั้งสองแปลงเปนที่เรียบรอยมนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทำใหบริษัทไมมีความ
เสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากการใหจำหนายที่ดินดังกลาวดังกลาว
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาทำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในครั้งนีข้ องบริษัทมีความ
สมเหตุสมผล
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการใหสัตยาบันในรายการจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เนื่องจากมีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมในเรื่องวัตถุประสงค และ
เงื่อนไขในการเขาทำรายการอยางไรก็ตาม การที่บริษัทมิไดเปดเผยขอมูลในทันทีที่มีการเขาทำรายการ (เปดเผยขอมูล
สารสนเทศลาชา) แตไดมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในสวนของ
การจำหนายไปซึ่งสินทรัพย แตมิไดมีการพิจารณาถึงเกณฑตามประกาศรายการเกี่ยวโยง รวมทั้ง มิไดดำเนินการขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนใหถูกตองตามกฎเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ สงผลใหผูถือหุนของบริษัทไดรับความ
เสี่ยงจากการตัดสินใจ ซึ่งไมเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล ดังนั้น ผูถือหุนของบริษัทควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงจากการ
ดำเนินการดังกลาว และบริษัทควรปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหดีขึ้นตอไป
ทั้งนี้ การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 มีวาระพิจารณาอนุมัติที่สำคัญอันไดแก วาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติ
การใหสัตยาบันการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดิน
ใหแก CEC
การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ ซึ่งผูถือหุนควร
ศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เขาทำรายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในครั้งนี้ดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังกอนลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวอยางเหมาะสม
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จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ภาคผนวกที่ 1 : ขอมูลบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
1. ขอมูลบริษัท
1.1. รายละเอียดบริษัท
ชื่อยอ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแลว
จำนวนหุน
มูลคาที่ตราไว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:
:

CRD
250,000,000.00 บาท
250,000,000.00 บาท
500,000,000 หุน
0.50 บาทตอหุน
บริษัทดำเนินกิจการในดานรับเหมากอสรา งงานอาคารทั่วไป เชน
โรงงานและงานระบบสาธารณูบริโภค/คลังสินคา โรงแรม/รีสอรท
โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบประปา ระบบ
ไฟฟาแรงสูง โครงการไฟฟาพลังานน้ำและงานโยธาอื่น ๆ

1.2. รายชื่อคณะกรรมการ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี้
ชื่อ
1. นาย เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท
2. นาย ประวัติ สิรภิ ัทโรดม
3. นาย ธีรพัฒน จิรพิพัฒน
4. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล
5. นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
6. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ
7. นาย สุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
8. น.ส. ฐิดา จำเริญพฤกษ
9. นาย อนันต สิริแสงทักษิณ
10. นาย พงษอินทร รักอริยะธรรม
11. นาง นฤมล กิมภากรณ

ตำแหนง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการผูอ ิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจดั การ / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2533 ดวยทุนจดทะเบียนเทากับ 500,000 แสนบาท โดยนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และกลุมเพื่อนวิศวกร สถาปนิก และ
นักธุรกิจชาวเชียงใหม เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง โดยเริ่มตนจากการใหบริการรับเหมากอสราง บานจัดสรร
ใหกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม กอนขยายขอบเขตเพิ่มเติมงานรับเหมากอสรางอาคารสิง่ ปลูกสราง
ประเภทตาง ๆ ใหกับลูกคาหนวยงานราชการและเอกชนในเวลาตอมา
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จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
บริษัทมีสำนักงานตั้งอยูเลขที่ 164/34-36 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50100 บริษัทมีรูปแบบการใหบริการรับเหมากอสราง 2 ประเภท ไดแก
1. รับเหมากอสรางทั่วไป ไดแก การใหบริการรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมโยธา งานสถาปตยกรรม และงาน
ระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลูกคากำหนด ซึ่งดำเนินธุรกิจในนามบริษัท ทั้งนี้ ในสวนของงานระบบ
ประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) อาทิ ระบบไฟฟาและการสื่อสาร ระบบประปา และ
ระบบ สุขาภิบาล เปนตน บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจาง
ทำงาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ อยาง ใกลชิด ทั้งนี้บริษัทยังคงเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมา
หลัก (Main Contractor)
2. รับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภค ไดแก การใหบริการรับเหมากอสรางและติดตั้งระบบรวบรวมและ
บำบัดน้ำเสีย ระบบประปา งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง (Sub Station) งานปรับปรุงระบบจำหนายไฟฟา
เปนสายเคเบิ้ลใตดิน งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานน้ำขนาดเล็กและระบบงานชลประทาน งานกอสรางอาคาร
โรงไฟฟาและระบบสงน้ำ โครงการไฟฟาพลังน้ำ งานติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานน้ำพรอม
อุปกรณ ตามแบบที่ลูกคากำหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในสวนงานวิศวกรรมโยธา สำหรับงานระบบ อื่น อาทิ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟาแรงสูง และงาน ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใชการวาจาง
ผูรับเหมาที่ีมีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดย
วิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ อยางใกลชิด ซึ่งบริษัทสามารถเขา
รับงานไดโดยตรง ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main
Contractor) หรือเขารับงานในนามกิจการรวมคา (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคา
เจาของโครงการตามสัดสวนการรวมลงทุน หรือในนามกิจการคารวม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเปน
ผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการตามสวนงานที่ทำโดย Joint Venture หรือ Joint Operation บริษัทจะ
รวมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม
ในป 2562 บริษัทยังมีการรวมลงทุนกับบุคคลภายนอก เพื่อเขารับงานและใหบริการจำนวน 2 โครงการ
ไดแก
2.1 กิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย –อาร. เค. เจ. (“กิจการรวมคา CRC-R.K.J.”) ซึ่งเปนการจัดตั้งขึ้น
ระหวางบริษัท กับบริษัท อาร.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“R.K.J.”) ซึ่ง R.K.J. ไมมีความเกี่ยวของใด ๆ
กับผูถือหุน กรรมการและผูบริหารของบริษัท โดยบริษัทลงทุนรอยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนรอยละ 40
เพื่อการเขาประมูลงานกอสราง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ใหกับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี กิจการรวมคาดังกลาวไดรับคัดเลือกในเดือนเมษายน 2559 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อเดือน
เมษายน 2562
2.2 กิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย – ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการรวมคา CRC-CEC”) ซึ่ง
เปนการจัดตั้งขึ้นระหวางบริษัทกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่ง CEC
เปนบริษัทที่มีกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดย
บริษัทลงทุนรอยละ 5 และ CEC ลงทุนรอยละ 95 เพื่อการเขาประมูลงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
เขตเทศบาลเชียงใหมจำนวน 4 แขวง สัญญางานของกิจการรวมคาดังกลาวจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน
2563
วิสัยทัศน : เปนบริษัทที่มีการจัดการอยางมีคุณภาพ เพื่อการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
พันธกิจ : มีการบริหารงานที่ดีตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอลูกคา
และสังคม
คุณคา: พันธมิตรทางกลยุทธดานกอสรางที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธการดำเนินงาน:
• รักษาฐานลูกคาเดิม ควบคูไปกับการสรางฐานลูกคาใหม ดวยการสงมอบงานที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ในเวลาที่
กำหนด
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานสากล
• พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรภายในองคกร ผูรับเหมา และแรงงานใหไดมาตรฐาน
• ใสใจลูกคา ดวยการสงมอบบริการที่ดี และรวดเร็ว
3. รายชื่อผูถือหุน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1
นาย ธีรพัฒน จิรพิพัฒน
2
นาย กนก ศรีกนก

จำนวนหุน
145,850,000
74,900,000

รอยละ
29.17
14.98

3

นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ

50,000,000

10.00

4

นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน

42,450,000

8.49

5

นาย วิเชียร ศรีมุนินทรนิมิต

25,111,200

5.02

6

นาย สุรพล ศรีวีระสกุล

17,500,000

3.50

7

นาย พัฒนา สุวรรณสายะ

10,926,526

2.19

8

นาย วิทยา เลาหเจริญยศ

6,926,800

1.39

9

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

4,739,300

0.95

10

นาย พงศกร พานิชยะมนตรี

4,424,400

0.88

11

นาย ปรีชา เลาหเจริญยศ

3,979,500

0.80

12

นาย ปยณัฐ สินไชย

3,869,500

0.77

13

นาย ชาญชัย วงศสุโชโต

3,741,500

0.75

14

นาง ศิริวรรณ ยศศักดา

3,424,800

0.68

15

นาย ไมตรี สุนทรวรรณ

2,800,000

0.56
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รายชื่อผูถือหุน
16

จำนวนหุน

นาย เชาว โลหสถาพรพิพิธ

รอยละ

2,650,000

ผูถือหุนอื่นๆ

0.53
19.34

96,809,774

รวม
500,000,000
100.00
หมายเหตุ: ขอจำกัดการถือหุนของชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัท รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจำนวนหุนที่
ออกชำระแลว
4. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด
(มหาชน) และบริษัทยอย ป 2561 – 2563
(หนวย : ลานบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

2561

%

2562

%

2563

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

34.51

3.80

19.51

2.04

30.26

3.62

เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจำ

0.11

0.01

0.11

0.01

0.13

0.02

66.27

7.31

178.26

18.63

119.51

14.31

ลูกหนี้อื่น

130.46

14.39

186.69

19.51

164.13

19.65

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

344.53

37.99

243.35

25.43

128.56

15.39

58.09

6.41

47.40

4.95

29.52

3.53

633.96

69.91

675.32

70.57

472.11

56.53

77.32

8.53

64.21

6.71

53.06

6.35

เงินลงทุนในการร่วมค้า

1.74

0.19

1.52

0.16

0.14

0.02

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

159.39

17.58

155.17

16.21

225.07

26.95

สินทรัพย์สิทธิการใช้

0.00

0.00

0.00

0.00

1.01

0.12

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1.50

0.17

2.16

0.23

1.33

0.16

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5.34

0.59

8.91

0.93

30.23

3.62

27.39

3.02

49.60

5.18

52.02

6.23

0.21

0.02

0.11

0.01

0.24

0.03

272.89

30.09

281.67

29.43

363.10

43.47

ลูกหนี้การค้า

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน

ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
รวมสินทรัพย์

2561

%

2562

%

2563

%

906.85

100.00

956.98

100.00

835.21

100.00

84.22

9.29

173.97

18.18

128.14

15.34

0.00

0.00

39.58

4.14

9.81

1.17

114.33

12.61

102.52

10.71

38.25

4.58

91.57

10.10

61.07

6.38

37.92

4.54

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

0.00

0.00

7.00

0.73

0.00

0.00

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

2.31

0.25

0.55

0.06

7.20

0.86

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

0.07

เงินรับล่วงหน้าจากผู้วา่ จ้าง

49.50

5.46

37.49

3.92

117.10

14.02

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

50.92

5.62

61.48

6.42

60.78

7.28

0.16

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

11.35

1.25

6.23

0.65

19.45

2.33

404.35

44.59

489.90

51.19

419.19

50.19

เงินกู้ยืมระยะยาว

0.00

0.00

0.00

0.00

41.25

4.94

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.55

0.06

0.00

0.00

0.50

0.06

14.62

1.61

18.80

1.96

23.43

2.81

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

0.86

0.09

0.26

0.03

3.00

0.36

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

0.80

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

16.83

1.86

19.06

1.99

68.19

8.16

421.18

46.44

508.96

53.18

487.37

58.35

ทุนที่ออกและชำระแล้ว500,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.50บาท

250.00

27.57

250.00

26.12

250.00

29.93

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

129.98

14.33

129.98

13.58

129.98

15.56

จัดสรรแล้ว

16.00

1.76

16.00

1.67

16.00

1.92

ยังไม่ได้จัดสรร

89.70

9.89

52.05

5.44

(48.14)

(5.76)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไร(ขาดทุน)สะสม
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

2561

%

2562

%

2563

%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

485.68

53.56

448.03

46.82

347.83

41.65

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

906.85

100.00

956.98

100.00

835.21

100.00

วิเคราะหสถานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 906.85 ลานบาท 956.98 ลานบาท และ 835.21
ลานบาท ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นเทากับ 50.13 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.53 เมื่อเทียบกับป
2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 111.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 168.98 เมื่อเทียบกับป 2561
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง การรับเงินคาจางจะเปนไปตามงวดงามที่ระบุไวในสัญญา โดยบริษัทจะไดรับ
คาจางแตละงวดจะตองทำการสงมอบงวดงานใหเจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับมอบงาน จึงสามารถสงใบแจงหนี้ไปยัง
เจาของโครงการเพื่อขอรับเงินคางวดงานได ซึ่งในป 2562 บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับรายไดจากการรับเหมา
กอสรางที่เพิ่มขึ้น และบริษัทรับงานจากภาคเอกชนที่มีระยะเวลาสัญญาการกอสรางเร็วกวางานของภาครัฐ จึงทำใหการสง
มอบงานแตละครั้งมีมูลคาสูง และสงผลใหบริษัทมีลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 56.23 ลานบาท และภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายเพิ่มขึ้น
22.21 ลานบาท อยางไรก็ตามในระหวางปบริษัทมีการจำหนายทีด่ ินซึ่งมีมูลคาทางบัญชีเทากับ 4.07 ลานบาท และลงทุนซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ เชน เทเบิ้ลฟอรม อุปกรณนั่งราน กลอง Total station รถดั๊มเปอร เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเลเซอร เปน
ตน เทากับ 13.78 ลานบาท เพื่อใชในงานกอสราง และลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสำรองไฟ เทากับ 2.90
ลานบาท สำหรับป 2563 บริษัทมีสินทรัพยลดลงเทากับ 121.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.72 สาเหตุหลักมาจาก
บริษัทลูกหนี้การคาและรายไดที่ยังไมไดเรียกชำระลดลง เนื่องจากผลกระทบการแพรบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหบริษัทมี
รายไดจากการรับเหมากอสรางลดลง
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 421.18 ลานบาท 508.96 ลานบาท และ 487.37 ลาน
บาท ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเทากับ 87.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.84 เมื่อเทียบกับป 2561
สวนใหญเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 89.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
106.57 เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากบริษัทกูยืมเงินเพื่อใชในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในการกอสราง และหมุนเวียนใน
กิจการ สำหรับป 2563 หนี้สินลดลงเทากับ 21.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.24 สาเหตุหลักมาจากเจาหนี้การคาลดลง
ซึ่งสอดคลองกับตนทุนรับเหมากอสรางที่ลดลงอยางมีนัยสำคัญจากผลของการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ทำใหโครงการ
กอสรางตาง ๆ ชะลอตัวลง นอกจากนี้บริษัทยังมีการชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน
45.83 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 485.68 ลานบาท 448.03 ลานบาท และ
347.83 ลานบาท ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีสวนของผูถือหุนลดลงเทากับ 37.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.75
สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 22.24 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจำนวน 15.00 ลานบาท
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
และสำหรับป 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมลดลงเทากับ 100.20 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการ
ดำเนินธุรกิจ จึงทำใหบริษัทมีกำไรสะสมลดลง และมีการจายเงินปนผลจำนวน 6.00 ลานบาท
(หนวย : ลานบาท)
งบกำไรขาดทุน

2561

%

2562

%

2563

%

1,251.00

98.82

1,348.00

97.07

764.87

95.86

0.00

0.00

0.00

0.00

26.59

3.33

15.00

1.18

40.70

2.93

6.47

0.81

1,266.00

100.00

1,388.71

100.00

797.92

100.00

1,156.21

91.33

1,340.69

96.54

823.48

103.20

ต้นทุนจากการให้บริการ

0.00

0.00

0.00

0.00

25.27

3.17

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

67.07

5.30

66.64

4.80

52.65

6.60

1,223.28

96.63

1,407.32

101.34

901.40

112.97

กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน

42.72

3.37

(18.62)

(1.34)

(103.47)

(12.97)

ต้นทุนทางการเงิน

(4.56)

(0.36)

(8.44)

(0.61)

(8.19)

(1.03)

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

1.45

0.11

1.35

0.10

0.17

0.02

กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

39.61

3.13

(25.70)

(1.85)

(111.50)

(13.97)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(9.59)

(0.76)

3.46

0.25

20.52

2.57

กำไร(ขาดทุน)สำหรับป�

30.02

2.37

(22.24)

(1.60)

(90.98)

(11.40)

รายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง

รวมค่าใช้จา่ ย

วิเคราะหผลการดำเนินงาน
รายได
บริษัทมีรายไดรวมสำหรับป 2561 – 2563 เทากับ 1,266.00 ลานบาท 1,388.71 ลานบาท และ 797.92 ลานบาท
ตามลำดับ โดยแบงเปนรายไดจากการรับเหมากอสรางจำนวน 1,251.00 ลานบาท 1,348.00 ลานบาท และ 764.87 ลานบาท
ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 98.82 รอยละ 97.07 และรอยละ 95.86 ของรายไดรวม ตามลำดับ รายไดจากการใหบริการ
จำนวน 0.00 ลานบาท 0.00 ลานบาท และ 26.59 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 0.00 รอยละ 0.00 และรอยละ
3.33 ตามลำดับ และรายไดอื่นเทากับ 15.00 ลานบาท 40.70 ลานบาท และ 6.47 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 1.18 รอยละ 2.93 และรอยละ 0.81 ของรายไดรวม ตามลำดับ
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
รายไดจากการรับเหมากอสราง
(หนวย : ลานบาท)
โครงสรางรายไดจากการ
รับเหมากอสราง

2561

2562

2563

ลานบาท

รอยละ

จำนวน
โครงการ

ลานบาท

รอยละ

จำนวน
โครงการ

ลานบาท

1. รายไดจากโครงการตอเนื่อง

817.18

65.32

14

580.17

43.04

20

625.45

หนวยงานราชการ

539.83

43.15

9

66.57

4.94

9

278.76

จำนวน
โครงการ
17
81.77
5
36.45

หนวยงานเอกชน

277.35

22.17

5

513.60

38.10

11

346.69

45.33

12

2. รายจากโครงการใหม

432.47

34.57

19

767.50

56.94

17

138.57

18.12

8

หนวยงานราชการ

47.78

3.82

4

235.55

17.47

6

37.72

4.93

2

หนวยงานเอกชน

384.69

30.75

15

531.95

39.46

11

100.85

13.19

6

1.35

0.11

0

0.33

0.02

0

0.85

0.11

0

33 1,348.00 100.00

37

764.87 100.00
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รายไดที่ไมไดรับรูต ามสัญญา1/
รวม

1,251.00 100.00

รอยละ

1/ รายไดที่ไมไดรับรูตามสัญญา ประกอบดวย รายไดคาออกแบบ งานปรับปรุงพื้นจุดรวมพล รายไดคาทดสอบเสาเข็ม งานปรับปรุง งานผนังกออิฐ
ฉาบปูน ทาสี เปนตน

รายไดจากการรับเหมากอสรางถือเปนรายไดหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางดวยวิธี
อัตราสวนของงานกอสรางที่ทำเสร็จ โดยคำนวณจากการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นแลวจนถึงวันสิ้นงวดกับ
ตนทุนงานกอสรางทั้งหมดที่คาดวาจะใชในการกอสรางตามสัญญา ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนทั้งสิ้น
ของโครงการมีมูลคาเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา บริษัทจะรับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในงบกำไร
ขาดทุน สำหรับรายไดที่รับรูแลว แตยังไมถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไวเปนมูลคางานเสร็จที่ยังไมเรียกเก็บ และ
รายไดที่ถึงกำหนดรับชำระตามสัญญาแลว แตยังไมเกิดตนทุนงานกอสรางจริงจะแสดงไวเปนรายไดคากอสรางรับลวงหนาใน
งบแสดงฐานะทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทกำหนดใหมีการทบทวนประมาณการตนทุนกอสรางใหสอดคลองกับตนทุนจริงทุก
ไตรมาส หรือเมื่อมีปจจัยใดที่สงผลกระทบตอตนทุนงานนั้นอยางมีนัยสำคัญ โดยรายไดจากการรับเหมากอสรางประกอบดวย
รายไดจากหนวยงานราชการ 302.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.41 ของรายไดจากการรับเหมากอสราง และรายไดจาก
หนวยงานเอกชน 1,045.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 77.56 ของรายไดจากการรับเหมากอสราง ในป 2561-2563 บริษัท
มีรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับ 1,266.00 ลานบาท 1,388.71 ลานบาท และ 764.87 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
98.82 รอยละ 97.07 และรอยละ 95.86 ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีจำนวนโครงการตามสัญญาทั้งหมด 37 โครงการ
มากกวาป 2561 จำนวน 4 โครงการ บริษัทรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางเพิ่มขึ้น 97.00 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
7.75 เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากในปลายป 2561 บริษัทมีจำนวนโครงการใหมเพิ่มขึ้น และสวนใหญทยอยรับรูเปนรายได
ในป 2562 โดยรายไดในป 2562 มาจากโครงการตอเนื่อง 580.17 ลานบาท และรายไดจากโครงการใหม 767.83 ลานบาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนงานที่ยังไมไดสงมอบจำนวน 17 โครงการ คิดเปนมูลคางานสวนที่เหลือตาม
สัญญา (Backlog) เทากับ 883.62 ลานบาท ซึ่งทยอยรับรูรายไดจนถึงป 2564 ในป 2563 บริษัทมีรายไดจากการรับเหมา
กอสรางลดลง 583.14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.26 เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
ลูกคาของบริษัทหลายโครงการชะลอแผนงานกอสรางออกไป ทำใหบริษัทไมสามารถเขาดำเนินการกอสรางและรับรูร ายไดของ
งานดังกลาวได
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการ คือรายไดจากการรับจัดเก็บขยะมูลฝอยตามสัญญาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม และรายไดจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบตามสัญญาในเขตเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค
นคร จังหวัดลำปาง ในป 2563 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้น 26.59 ลานบาท เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2562
บริษัทไดเขารวมประมูลงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลลำปางและชนะการประมูลดังกลาว ซึ่งสัญญามีอายุ 5 ป มูลคา
งานตามสัญญาประมาณ 114.96 ลานบาท โดยบริษัทเริ่มธุรกิจดังกลาวในชวงเดือนมกราคม
รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัทประกอบดวย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดจากการใหเชาสำนักงาน รายไดดอกเบี้ยรับ
รายไดจากการใหเชาเครื่องมือ เครื่องจักร รายไดจากการชนะคดีฟองรอง รายไดคาบริหารโครงการ ดอกเบี้ยรับ และกำไรจาก
การขายทรัพยสิน ในป 2561-2563 บริษัทมีรายไดอื่นเทากับ 15.00 ลานบาท 40.70 ลานบาท และ 6.47 ลานบาท ตามลำดับ
หรือคิดเปนรอยละ 1.18 รอยละ 2.93 และรอยละ 0.81 ของรายไดรวม ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น
25.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.62 เมื่อเทียบกับป� 2561 สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และตัด
จำหน่ายจำนวน 18.10 ล้านบาท และรายได้จากคดีความฟ้องร้องลูกหนี้การค้าจำนวน 10.11 ล้านบาท สำหรับป 2563
บริษัทมีรายไดอื่นลดลงเทากับ 34.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 84.12 โดยรายไดอื่นประกอบดวย รายไดคาบริหาร
โครงการ รายไดขายเศษวัสดุ และดอกเบี้ยรับ
ตนทุนและกำไรขั้นตน
ตนทุนในการรับเหมากอสราง
รายการ
ตนทุนในการรับเหมากอสราง
ตนทุนจากการใหบริการ
รวมตนทุนรับเหมากอสรางและใหบริการ
กำไรขั้นตนและอัตรากำไรขั้นตน
1/
2/

2561

2563

2562

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1,156.21

92.421/

1,340.69

99.461/

0.00
1,156.21
94.79

0.00

0.00

92.42 1,340.69
7.49

7.32

ลานบาท

รอยละ

823.48

107.661/

25.27

95.042/

99.46

848.75

94.16

0.53

(58.61)

(7.35)

0.00

รอยละคำนวณจากรายไดจากการรับเหมากอสราง
รอยละคำนวณจากรายไดจากการใหบริการ

ตนทุนในการรับเหมากอสรางของบริษัท ประกอบดวยคาวัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไปในงานกอสราง และ
คาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณเขามาดำเนินการตั้งแตงานกอสรางอาคาร งานสถาปตยกรรม งานติดตั้งรับบวิศวกรรมไฟฟา
และระบบสื่อสาร งานติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ บริษัทมีตนทุนในการรับเหมากอสราง
สำหรับป 2561 – 2563 เทากับ 1,156.21 ลานบาท 1,340.69 ลานบาท และ 823.48 ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 92.42
รอยละ 99.46 และรอยละ 103.20 ของรายไดรวม ตามลำดับ สงผลใหมีกำไรขั้นตนเทากับ 94.79 ลานบาท 7.32 ลานบาท
และ (58.61) ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนจากการรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 7.49 รอยละ 0.53 และรอยละ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
(7.35) ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีตนทุนในการรับเหมากอสรางเพิ่มขึ้นเทากับ 184.48 หรือคิดเปนรอยละ 15.96 เมื่อ
เทียบกับป 2561 สาเหตุหลักมาจากงานกอสรางบางโครงการมีความลาชาและลูกคาเจาของโครงการขยายเวลาออกไป ทำให
คาใชจายโครงการสูงขึน้ โดยเฉพาะคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาโสหุย บริษัทจึงมีการปรับปรุงงบประมาณตนทุนในการ
รับเหมากอสรางตามการประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนลดลงจากป 2561
เนื่องจากอุตสาหกรรมกอสรางมีสภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ในป 2563 บริษัทมีตนทุนในการรับเหมากอสรางลดลงเทากับ
(517.21) ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 38.58 เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการรับเหมากอสรางที่ลดลง
รวมถึงบริษัทมีการปรับเพิ่มประมาณการตนทุนโครงการตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
ตนทุนจากการใหบริการ
ตนทุนจากการใหบริการ ประกอบดวย คาจางพนักงานและคาใชจายเกี่ยวกับรถเก็บขนขยะ ซึ่งในป 2563 บริษัทมี
ตนทุนจากการใหบริการเพิ่มขึ้น 25.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.17 เมื่อเทียบกับป 2562 สาเหตุหลักมาจาก ในเดือน
ธันวาคม 2562 บริษัทไดเขารวมประมูลงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลลำปางและชนะการประมูลดังกลาว โดยบริษัท
เริ่มธุรกิจดังกลาวในชวงเดือนมกราคมป 2563 ทำใหบริษัทมีตนทุนจากการใหบริการเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย คาธรรมเนียม คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาทรัพยสิน เงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงาน คาซอมแซมและบำรุงเครื่องใชสำนักงาน ยานพาหนะ คาที่ปรึกษา และคาใชจายอื่น ๆ บริษัทมีคาใชจายใน
การบริหารสำหรับป 2561 – 2563 เทากับ 67.07 ลานบาท 66.64 ลานบาท และ 52.65 ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปน
รอยละ 5.30 รอยละ 4.80 และรอยละ 6.60 ของรายไดรวม ตามลำดับ สำหรับป 2563 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารลดลง
13.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.98 เมื่อเทียบกับป 2562 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานลดลง
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทสวนใหญมาจากเงินเบิกเกินบัญชี เจาหนี้เชาซื้อ ตั๋วสัญญาใชเงิน และหนี้สินภายใต
สัญญาทรัสตรีซีท ในป 2561-2563 บริษัทมีตนทุนทางการเงินเทากับ 4.56 ลานบาท 8.44 ลานบาท และ 8.19 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 0.36 รอยละ 0.61 และรอยละ 1.03 ของรายไดรวม ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
3.88 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 85.00 เมื่อเทียบกับป 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อใช
เปนทุนหมุนเวียนในกิจการ สำหรับป 2563 บริษัทมีตนทุนทางการเงินลดลงเทากับ 0.25 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.99
เมื่อเทียบกับป 2562 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคา
บริษัทมีสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคาจากกิจกรรมรวมคา CRD-CEC ซึ่งเปนการใหบริการรับจัดเก็บขยะ
มูลฝอย โดยในป 2561 – 2563 บริษัทมีสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคาเทากับ 1.45 ลานบาท 1.35 ลานบาท และ
0.17ลานบาท ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 0.11 รอยละ 0.10 และรอยละ 0.02 ของรายไดรวม ตามลำดับ
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดนิติบคุ คล
ในป 2561 – 2563 บริษัทมีรายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ (9.59) ลานบาท 3.46 ลานบาท และ
20.52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (0.76) รอยละ 0.25 และรอยละ 2.57 ของรายไดรวม ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมี
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นเทากับ 13.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 136.11 เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจาก
บริษัทมีผลกำไรขาดทุน แตทางฝายบริหารคาดวาจะสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุนดังกลาวได จึงตั้งรายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น พรอมกับรายการรายไดภาษี ทั้งนี้ อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแตป 2560 เปนตน
ไปเทากับรอยละ 20 ของกำไรกอนภาษีเงินได
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ในป 2561 – 2563 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิเทากับ 30.02 ลานบาท (22.24) ลานบาท และ (90.98) ลานบาท
ตามลำดับ หรือคิดเปนอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 2.37 รอยละ (1.60) และรอยละ (11.40) ตามลำดับ ในป 2562 บริษัท
ขาดทุนสุทธิ เนื่องจากงานกอสรางบางโครงการมีความลาชาและลูกคาเจาของโครงการขยายเวลาออกไป ทำใหคาใชจาย
โครงการสูงขึ้น โดยเฉพาะคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาโสหุย นอกจากนี้อุตสาหกรรมกอสรางมีสภาวะการแขงขันที่
รุนแรงขึ้นและบริษัทมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น สำหรับป 2563 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิลดลงเทากับ 68.74 ลานบาท
สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสรางที่ลดลงมาก
(หนวย : ลานบาท)
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

2561

2562

2563

(4.47)

(148.02)

133.02

0.76

22.25

(72.96)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(23.04)

110.78

(49.31)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(26.75)

(14.99)

10.74

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันที่ 1 มกราคม

61.25

34.51

19.51

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันที่ 31 ธันวาคม

34.51

19.51

30.26

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสด
กระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
บริษัทมีกระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับป 2561 – 2563 เทากับ (4.47) ลานบาท
(148.02) ลานบาท และ 133.02 ลานบาท ตามลำดับ ในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมดำเนินงานเทากับ
4.47 ลานบาท เนื่องจากบริษัทชำระเงินคืนเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และในป 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจาก
กิจกรรมดำเนินงานเทากับ 148.02 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการขาดทุนสุทธิในงวด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
เจาหนี้การคาลดลง และรายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น สำหรับป 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรม
ดำเนินงานเทากับ 133.02 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง
และรายไดที่ยังไมไดเรียกชำระลดลง
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
กระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
บริษัทมีกระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุนสำหรับป 2561 – 2563 เทากับ 0.76 ลานบาท 22.25 ลาน
บาท และ (72.96) ลานบาท ตามลำดับ ในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 0.76 ลานบาท
สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง และมีเงินสดรับจากการจำหนายที่ดินและอุปกรณ และในป
2562 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 22.25 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไถถอนเงินที่ฝากจากบัญชีเงิน
ฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน มีการจำหนายที่ดิน และอุปกรณมากกวาการลงทุนสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินสดรับจาก
การจำหนายที่ดินและอุปกรณ และเงินสดรับจากเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง สำหรับป 2563 บริษัทมีกระแสเงิน
สดใชไปจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 72.96 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทลงทุนซื้ออาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีกระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับป 2561 – 2563 เทากับ (23.04) ลานบาท 110.78
ลานบาท และ (49.31) ลานบาท ตามลำดับ ในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 23.04 ลาน
บาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการจายเงินปนผลและจายคืนเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน และในป 2562 บริษัทมี
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 110.78 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น และสำหรับป 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เทากับ 49.31 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและตั๋ว
แลกเงิน
อัตราสวนโครงสรางทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีอตั ราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.87 เทา 1.14 เทา และ 1.40
เทา ตามลำดับ ตั้งแตป 2561 อัตราสวนหนี้ตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
และสวนของผูถือหุนลดลงจากผลขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกปและมีการจายปนผลในป 2562
อัตราสวนสภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 633.96 ลานบาท 675.32 ลานบาท และ
472.11 ลานบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 404.35 ลานบาท และ 489.90 ลานบาท และ 419.19 ลาน
บาท ตามลำดับ บริษัทจึงมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.57 เทา 1.38 เทา และ 1.13 เทา ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมี
อัตราสวนสภาพคลองลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 สาเหตุหลักมาจากสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาหนี้สิน
หมุนเวียน เนื่องจากบริษัทมีเงินสดลดลง 14.99 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 168.22 ลานบาท และวัสดุ
คงเหลือลดลงจำนวน 10.69 ลานบาท ในขณะที่มูลคางานที่เสร็จแลวยังเรียกเก็บลดลง 101.19 ลานบาท สงผลใหสินทรัพย
หมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้น 41.35 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 85.55 ลานบาทจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา และตั๋วแลกเงินระยะสั้น สำหรับป 2563 บริษัทมีอัตราสวนสภาพ
คลองลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนลดลงมากกวาหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง สาเหตุหลักมา
จากบริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลงจากผลกระทบการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหบริษัทมีรายไดจากการ
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
รับเหมากอสรางลดลง ในขณะที่บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวและเงินรับลวงหนาจากผูวาจางเพิ่มขึ้น 41.25 ลานบาท 79.61 ลาน
บาท ตามลำดับ
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 ไดมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท
ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของ CEC จากผูถือ
หุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดิน ระยะเวลา 5 ป 4 เดือน โดยสัญญามีผลบังคับ นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30
เมษายน 2569 ทั้งนี้รายการดังกลาวจะมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 สงผลใหสินทรัพยและ
หนี้สินของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2.2 ลานบาท เทากัน
ขอมูลสำคัญอื่น
- ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่เขาขาย ดังตอไปนี้
1) คดีความที่จะมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจานวนมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี
ลาสุด
2) คดีที่กระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสาคัญแตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได
3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
4) คดีหรือขอพิพาทที่บริษัทถูกฟองรองภายหลังวันสิ้นงวดบัญชีป 2563 แตเกิดกอนสงแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2563
(แบบ 56-1) ที่เปนคดีที่มีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสำาคัญ
5. ภาวะอุตสาหกรรม
5.1. ภาวะอุตสาหกรรมการกอสราง ในประเทศไทยป 2563
ธุรกิจรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในไทยทั้งหมดมีจำนวนประมาณ 80,000 ราย (กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา, 2563) โดยผูประกอบการรายใหญมีจำนวนนอย (ราว 55 ราย) แตมีสวนแบงตลาดสูงมากกวา 50% ของ
มูลคาตลาดรวม ซึ่งผูประกอบการรายใหญที่มูลคาตามราคาตลาดสูงสุด 5 อันดับ ไดแก บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสทีพี แอนด ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย
จำกัด (มหาชน) (“CRD”)
มูลคาตามราคาตลาดของอุตสาหกรรมกอสราง

ที่มา : Chulalongkorn University
สถานการณโควิด-19 ทำใหอุตสาหกรรมกอสรางตองปรับตัวในการทำงาน และเกิดตนทุนฉับพลันในไซต
กอสราง ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการปองกันเพื่อลดการแพรของโรคระบาด ทำใหตนทุนที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชน คาเดินทางรับสงแรงงาน คาที่พักคนงาน และคาใชจายอุปกรณปองกันโรค มาตรการปองกันโรคระบาดจะสงผลให
ตนทุนการกอสรางของผูรับเหมาเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2-0.5% นอกจากนี้ยังมีตนทุนจากการเพิ่มรอบการทำงานของคนงาน
เพื่อลดความหนาแนนในไซตกอสรางและคาแรงที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนแรงงานกอสราง ทำใหผูประกอบการมีตนทุน
กอสรางที่สูงขึ้นอีกประมาณ 0.83% โดยรวมในป 2563 ตนทุนรวมอาจจะเพิ่มขึ้นอยูที่ประมาณ 1.03-1.33% ตอ
โครงการ นอกจากนี้ปจจัยลบที่รุมเรากอนหนาไดสงผลตออุตสาหกรรมกอสรางใน 3
ชองทางที่ 1 อุปสงสการกอสรางโดยเฉพาะโครงการภาคเอกชนมีการหดตัวลง
ทั้งจากโครงการกอสรางที่อยูอาศัย อาคารพาณิชยกรรม และโรงงาน โดยกอนหนานี้ โครงการกอสรางที่อยู
อาศัยถูกกดดันจากมาตรการ Loan to Value (LTV) ที่บังคับใชตั้งแตเดือนเมษายน 2019 ซึ่งแมจะมีการผอนปรน
ภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แตไดมีสวนทำใหการกอสรางที่อยูอาศัยใหมมีการชะลอตัวลง โดยการกอสราง
ภาคเอกชนในชวง 9 เดือนแรก มีมูลคา 4.310 แสนลานบาท หดตัว 2.9% YoY จากการชะลอการเปดตัวโครงการที่อยู
อาศัยทั้งแนวราบและคอนโดตามกำลังซื้อที่ซบเซา อีกทั้งสถาบันการเงินเขมงวดในการปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
นอกจากนี้ การกอสรางโครงการอาคารพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรมเผชิญภาวะซบเซาตามสถานการณการคาและ
การลงทุนของภาคเอกชน และที่สำคัญสถานการณ การแพรระบาดของ Covid-19 เริ่มรุนแรงขึ้นตั ้ งแตราวเดื อ น
กุมภาพันธจะกระทบตอการจางงานและรายไดของผูบริโภคสงผลใหกำลังซื้อภายในประเทศลดลงและจะทำใหการ
ตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยเลื่อนออกไป รวมถึงกำลังซื้ออสังหาริมทรัพยจากตางชาติมีการแผวลงโดยเฉพาะชาวจีนที่ไม
สามารถเดินทางมาซือ้ หรือโอนอสังหาริมทรัพยได อีกทั้งเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลงมาก ทำใหผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยบางสวนเลื่อนการเปดตัวโครงการใหมออกไป ซึ่งจะทำใหการขอใบอนุญาตกอสรางหดตัวอยางตอเนื่อง
ในชวงปนี้
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อยางไรก็ตาม อุปสงคการกอสรางโครงการภาครัฐอาจยังไมไดรับผลกระทบจาก Covid-19 มากนัก เนื่องจาก
ยังคงมีแรงขับเคลื่อนจากโครงการเมกะโปรเจกตคมนาคม ซึ่งในชวง 9 เดือนแรก การกอสรางภาครัฐมีมูลคา 6.075 แสน
ลานบาท ขยายตัว 5.6% YoY จากการเรงเบิกจายงบประมาณ โดยมีการลงทุนโครงการตอเนื่องขนาดใหญ ขณะที่การ
โอนงบประมาณจากหนวยงานรัฐผูรับงบประมาณไปเปนงบกลางทำใหงบประมาณในการกอสรางโครงการรัฐลดลงเพียง
เล็กนอย สำหรับการกอสรางโครงการกอสรางภาครัฐ ไดแก โครงการกอสรางที่ลงทุนโดยหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงโครงการที่รัฐรวมลงทุนกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หลังจากการบังคับใช พ.ร.บ.งบประมาณ
ประจำป พ.ศ. 2563 (2020) โครงการก อ สร า งภาครั ฐ ยกตั ว อย า งเช น การก อ สรา งโครงสร า งพื้ น ฐานคมนาคม
สาธารณูปโภค ยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง สะทอนไดจากงบลงทุนรวมของหนวยงานรัฐ 4 หนวยงานหลัก ไดแก
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ราว 2.34 แสนลานบาท ประกอบ
กับการกอสรางโครงการเมกะโปรเจกตตอเนื่อง เชน โครงการรถไฟฟา โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการสนามบิน
โครงการทาเรือ โครงการมอเตอรเวย ซึ่งโครงการกอสรางเหลานี้จะเปนแรงผลักดันสำคัญใหมูลคาการกอสรางภาครัฐ
เติบโตในป 2020 และในระยะกลาง
ชองทางที่ 2 เกิดภาวะชะงักของหวงโซอุปทาน (supply chain disruption)
ในการจัดหาและการขนสง วัสดุอุปกรณกอสราง เครื่องจักร และชิ้นงานที่ใชกอสราง รวมถึงระยะเวลาทำงาน
กอสรางที่นอยลงในแตละวันอีกดวย การออกมาตรการ lockdown ของภาครัฐสงผลใหรานคาวัสดุกอสรางแบบ
modern trade ตองปดชั่วคราวแลวหันมาใชระบบขาย online มากขึ้น ซึ่งอาจไมสะดวกสำหรับผูรับเหมาขนาดกลาง
และเล็กที่พึ่งพา modern trade ในการจัดซื้อและขนสงวัสดุกอสรางไปยังหนางานหรืออาจตองทำการซื้อจากซัพพลาย
เออรรายใหม ในชวง 9 เดือนแรก ปริมาณการผลิตและจำหนายวัสดุกอสรางในประเทศหดตัวเกือบทุกประเภท ซึ่ง
อุปสรรคดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหผูรับเหมาตองรับภาระคาใชจายในการจัดหาและขนสงวัสดุกอสรางที่มากขึ้น รวมถึง
ระยะวลาในการขนสงสินคาที่จะมากขึ้นอีกดวย
ดัชนีราคาวัสดุกอสราง

นอกจากนี้ มีการเลื่อนเวลาของมาตรการหามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหสถาน หรือเคอรฟว (curfew)
ออกไปเปนเวลา 23.00-4.00 น. ยังคงสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานกอสรางและการขนยายวัสดุกอสรางและชิ้นงาน
คอนกรีตขนาดใหญอีกดวย สำหรับการกอสรางที่สวนใหญดำเนินการไดในตอนกลางวัน เชน การกอสรางถนน อาคาร
อาจจะไมไดผลกระทบมากนัก ขณะที่การกอสรางโครงการขนาดใหญบางประเภทที่ตองทำทั้งชวงเวลากลางวันกลางคืน
ไดมีการหยุดกอสรางในชวงเวลา curfew และใหปรับแผนและบริหารจัดการไปเรงสรางชวงกลางวันบางแลว เชน
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โครงการรถไฟฟาสายสีสมตะวันออก เสนทางศูนยวัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สายสีชมพู เสนทางแคราย-มีนบุรี สายสีเหลือง
เสนทางลาดพราว-สำโรง เปนตน สวนโครงการที่ไมสามารถดำเนินการได เชน โครงการซอมแซมสาธารณูปโภคที่ตองทำ
ในเวลากลางคืนมีโอกาสที่จะชะงักงัน รวมถึงการขนสงวัสดุกอสรางที่ตองขนสงและชิ้นงานคอนกรีตขนาดใหญ เชน คาน
สำเร็จรูป (Girder) ซึ่งเดิมสามารถขนสงไดในเวลากลางคืน ที่หากผูรับเหมาไมมีแผนรองรับในชวง curfew โครงการ
เหลานี้จะมีแนวโนมลาชาในการกอสรางโครงการอยางหลีกเลี่ยงไมได
ชองทางที่ 3 ดานแรงงาน
ในระยะสั้น ผูประกอบการรับเหมากอสรางมีความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบทั้งทางตรงจากการที่แรงงานติด
เชื้อไวรัสและความเสี่ยงทางออมจากการที่แรงงานตางดาวที่อพยพกลับประเทศ โดยในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา
กระทรวงมหาดไทยไดประเมินวา การระบาดของเชื้อ Covid-19 ทำใหแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว
อพยพกลับประเทศแลว ราว 60,000 คน ซึ่งไดสงผลกระทบตอโครงการกอสรางแลว เชน โครงการปรับปรุงทางตาง
ระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรมทางหลวงเปดเผยวาไดรับผลกระทบจากแรงงานตางดาวที่ไดขอลากลับ
ประเทศเนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อ Covid-19 ทำใหแรงงานลดลงประมาณ 50% ขณะที่แรงงานสวนที่
เหลือ ซึ่งเปนแรงงานคนไทยยังทำงานตามปกติ แตหากสถานการณการระบาดของ Covid-19 ยังไมสามารถควบคุมได
และลุกลามมากขึ้น จะสงผลใหความตองการในการกอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสรางภาคเอกชนลดลง สงผลใหทำให
แรงงานในภาคกอสรางมีโอกาสตกงานมากขึ้น
5.2. ภาวะอุตสาหกรรมการกอสราง ในประเทศไทยป 2564
สำหรับทิศทางตลาดในป 2564 มูลคาการลงทุนกอสรางโดยรวมมีแนวโนมขยายตัว 4.5-5.0% แตยังคงเผชิญ
กับความทาทายตางๆ อาทิ การฟนตัวของเศรษฐกิจ กำลังซื้อ และสถานการณโควิด-19 ทั้งในและตางประเทศ และยังมี
แรงกดดันจากจำนวนที่อยูอาศัยสะสมรอขายที่ทรงตัวอยูในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูอาศัยประเภททาวนเฮาสที่มี
จำนวนสะสมเรงตัวสูงขึ้น สงผลทำใหผูประกอบการยังระมัดระวังในการเปดโครงการเพิ่มเติม ดวยปจจัยดังกลาว คาดวา
ในป 2564 การเปดโครงการที่อยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นาจะอยูที่ประมาณ 7.2-7.5 หมื่นหนวย หรือ
หดตัวประมาณรอยละ 1.4 ถึงขยายตัวเล็กนอยรอยละ 2.7
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แนวโนมการลงทุนดานกอสรางของภาครัฐและเอกชน

ในชวงครึ่งปแรก 2564 ตนทุนการกอสรางนาจะเพิ่มจากป 2563 อีก 1.41-1.94% ซึ่งเปนผลหลักจากราคา
เหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น หลังสถานการณขาดแคลนแรเหล็ก (Supply shortage) ในบราซิลซึ่งเปนผูสงออกรายใหญของโลก
จากการที่หลายโรงถลุงแรเหล็กถูกปดตัวลงจากการพบผูติดเชื้อที่พุงสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ประกอบกับการที่จีนควบคุม
การแพรระบาดไดเร็วและรัฐบาลจีนไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ทำใหความ
ตองการเหล็กทั่วโลกสูงขึ้นและนำไปสูราคาเหล็กที่สูงขึ้นตาม โดยสถานการณดังกลาวนาจะคลี่คลายในชวงไตรมาสที่ 2 ป
2564 เนื่องจากทางการจีนไดออกนโยบายเพื่อลดภาวะการขาดแคลนแรเหล็กโดยการอนุญาตใหนำเขาเศษเหล็ก (Scrap)
เพื่อมาเปนวัตถุดิบในการหลอเหล็กควบคูไปกับการใชแรเหล็ก สงผลใหในชวงครึ่งแรกของป 2564 ตนทุนการกอสราง
นาจะเพิ่มจากป 2563 อีก 1.41-1.94% โดยหากสถานการณขาดแคลนแรเหล็กดีขึ้น หรือมีการใชวัคซีนอยางแพรหลาย
ตนทุนที่เกิดจากความผันผวนของราคาเหล็กและการขาดแคลนแรงงานกอสรางอาจจะหายไป แลวคอยๆเขาสูโหมดฟนตัว
ดังนั้น ผูรับเหมาจึงควรประเมินตนทุนและขั้นตอนการกอสรางเพื่อใหสะทอนตนทุนที่สูงขึ้นในราคาประมูลงานในภายภาค
หนา
นอกจากนี้ ผูรับเหมายังควรเตรียมกระแสเงินสดและแนวทางการทำงานในรูปแบบใหม สำหรับการกอสราง
โครงการในอนาคต โดยในระยะยาวอุตสาหกรรมกอสรางไทยควรมีมาตรฐานการรับมือโรคระบาด และพิจารณาการใช
เทคโนโลยีที่ชวยใหการกอสรางรวดเร็วขึ้นและลดความหนาแนนของคนในสถานที่กอสราง และในป 2564 ประเทศไทย
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คาดวาจะถูกจัดเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ทำใหแนวโนมรูปแบบที่พักอาศัยอาจจะตองเปลี่ยนไปเพื่อรองรับความ
ตองการของสังคมวัยชรา
ขณะที่ทางฝงของกำลังซื้อของผูบริโภคชาวไทยคาดวาจะทรงตัวใกลเคียงกับป 2563 เนื่องจากปจจัยเศรษฐกิจที่
กำลังอยูในชวงฟนตัวจากผลกระทบของโควิด-19 สงผลใหกำลังซื้อนาจะยังไมกลับมา ประกอบกับความกังวลตอความ
มั่นคงในอาชีพ ขณะที่กลุมผูซื้อชาวตางชาติคาดวาจะมีความตองการซื้อที่ที่ยังฟนตัวจำกัด เนื่องจากขอจำกัดในการ
เดินทางระหวางประเทศ ประกอบกับการแพรระบาดซ้ำในประเทศสำคัญของโลก ซึ่งคาดวาจะสงผลตอเนื่องตอความ
เชื่อมั่นและความสามารถของผูซื้อชาวตางชาติ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการแขงขันของตลาดที่อยูอาศัยในแตละ
ประเทศที่นาจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยของชาวตางชาติอีกดวย จากเหตุผลดังกลาว ทำใหมองวาอัตราการจอง
ซื้อที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2564 จะมีจำนวนอยูที่ประมาณ 7.1 – 7.6 หมื่นหนวย หรือหดตัว
ประมาณรอยละ 5.3 ถึงขยายตัวเล็กนอยรอยละ 1.3 ขณะที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะทรงตัว
อยูระดับใกลเคียงกับปที่ผานมาโดยคาดวาจะมีจำนวน 1.85 – 1.89 แสนหนวย หรือหดตัวประมาณรอยละ 1.1 ถึง
ขยายตัวเล็กนอยรอยละ 1.1 อยางไรก็ดียังคงตองติดตามนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่อาจเขามาชวยสราง
บรรยากาศเชิงบวกตอธุรกิจที่อยูอาศัยในระยะขางหนา โดยสรุปแลว คาดวาสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2564
เปนการปรับตัวในทิศทางที่คอยเปนคอยไป เนื่องดวยปจจัยแวดลอมของตลาดที่อยูอาศัยยังไมเอื้อ ทำใหผูประกอบการยัง
ตองระมัดระวังการลงทุน เชนเดียวกับกิจกรรมการซื้อขายที่อยูอาศัยยังมีขอจำกัดสูง ทำใหผูประกอบการยังคงตองทำ
การตลาดอยางหนักตอเนื่อง
5.3. ภาวะอุตสาหกรรมการกอสรางในตางประเทศ
นอกจากงานกอสรางในประเทศ ผูรับเหมากอสรางของไทยยังขยายฐานลูกคาออกไปรับงานในตางประเทศ
สวนมากเปนผูรบั เหมารายใหญ ซึ่งปจจุบันเนนรับงานกอสรางในกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV
คือ ประเทศกัมพูชา ประเทศ.ลาว ประเทศเมียนมาร และประเทศเวียดนาม ไดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปน
ทางการในป 2558 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของความเปนเมือง (Urbanization) จึงเกิดการเรงพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโต เปนที่สนใจขอนักลงทุนชาวตางชาติที่จะเขาไปประกอบธุรกิจ และเปนโอกาสของ
ผูรับเหมาไทยในการเขาไปรับงานกอสรางในประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากประเทศเหลานี้กำลังพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน โครงขายถนน รถไฟ และโรงไฟฟา นอกจากนี้ยังมีโอกาสรับงานกอสราง ซอมแซม
และตกแตงอาคาร/ที่อยูอาศัย เนื่องจากแรงงานกอสรางไทยมีฝมือ ทำใหลูกคาในประเทศเพื่อนบานไววางใจ
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โครงการที่ผูรับเหมาไทยจะสามารถลงทุนไดในชวง 3 – 5 ปขางหนา ในโซน CLMV

การประเมินปจจัยเชิงโครงสรางของธุรกิจรับเหมากอสรางใน CLMV จากตารางขางตน พบวาแตละประเทศได
ผอนคลายขอจำกัดการลงทุนจากตางชาติในหลายดาน อาทิ การเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนกิจการ
รับเหมากอสรางได 100% (ยกเวนเมียนมา) และการใหสิทธิประโยชนทางภาษีและมิใชภาษีที่เอือ้ ตอธุรกิจบริการมากขึน้
ซึ่งจะทำใหธุรกิจรับเหมากอสรางไดรับประโยชนตามไปดวย ในสวนของการลงทุนภาครัฐ พบวาทุกประเทศกำหนด
นโยบายที่มุงขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค กระตุนใหธุรกิจกอสรางภาคเอกชนขยายตัว
ตามมา อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย และที่อยูอาศัย โดยแตละประเทศมีจุดเดนที่เอื้อตอธุรกิจรับเหมา
กอสรางแตกตางกัน ดังนี้
เวียดนาม : เปนประเทศที่ผอนคลายกฎระเบียบการลงทุนแกผูประกอบการตางชาติคอนขางมาก เชน การ
อนุญาตใหเขาไปซื้อกิจการทองถิ่นและใหถือหุนไดเต็มจำนวนการใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพิ่มขึ้นหากเขาไปรับงาน
กอสรางโครงการขนาดใหญ และการเปดโอกาสใหถือครองที่ดินมากถึง 70 ป หากเปนโครงการระดับชาติ รวมถึงสามารถ
โอนเงินสกุลตางประเทศไดอยางเสรี
กัมพูชา : มีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีและมิใชภาษีที่ดึงดูดตางชาติใหเขาไปประกอบกิจการ เชน การอนุญาต
ใหผูประกอบการโอนเงินทุนกลับประเทศตนไดหากจำเปนตองยกเลิกกิจการ และการอนุญาตใหเชาที่ดินไดสูงสุด 99 ป ซึ่ง
เปนประโยชนแกผูรับเหมาที่จะเขาไปรับงานโครงการที่มีรายไดจากสัมปทาน อาทิ มอเตอรเวย อยางไรก็ตาม ระบบการ
โอนเงินสกุลตางประเทศยังมีเงื่อนไขที่จำกัดกวาเวียดนาม
เมียนมา : ปจจุบันมีนโยบายที่เปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปรับงานกอสรางโครงการตาง ๆ มากขึ้น เชน
การใหผูประกอบการตางชาติเขาไปรวมลงทุนโครงสรางพื้นฐานกับภาครัฐ (Public Private Partnership: PPP) แตยังมี
เงื่อนไขที่เอื้อตอการลงทุนนอยกวาประเทศอื่น อาทิ นักลงทุนตางชาติ ไมสามารถถือหุนไดทั้งหมด รวมถึงขอจำกัดดาน
การจางแรงงานตางชาติและดานระบบการโอนสกุลเงินตราตางประเทศ
สปป.ลาว : มีความโดดเดนเรื่องระยะเวลาการใหสัมปทานในบางโครงการสูงสุดถึง 99 ป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ของโครงการแตละประเภท อยางไรก็ตาม การที่ประชากรมีจำนวนนอย ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและที่ราบสูงจึง
คอนขางเปนอุปสรรคตอการกอสรางและการขนสงคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีขอจำกัดดานการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งอาจจะสงผลตอความเชื่อมั่นของผูประกอบการตางชาติ
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ภาคผนวกที่ 2 : ขอมูลบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
1. ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จำนวนหุน
มูลคาที่ตราไว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.

3.

:
:
:
:
:
:

บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
0505557008808
19 กันยายน 2557
10,000 หุน
100.00 บาท
การเก็บรวบรวมของเสียที่ไมเปนอันตราย

นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจการรับบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบหรือวางระบบกำจัดทำลายขยะหรือสิ่งปฏิกลู ตางๆ และวางระบบ
รายชื่อคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี้
ชื่อ
1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
2. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ

4.

ตำแหนง
ประธาน
กรรมการ

รายชื่อผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์
1.
นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล
2.
นายกนก ศรีกนก
3.
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
4.
นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์
5.
นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์
6.
นายสุรพล ศรีวีระสกุล
7.
นายพิชย สุวรรณสายะ
8.
นายปรีชา เลาหเจริญยศ
9.
10. นายวิทยา เลาหเจริญยศ
รวม

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

รอยละ
30.15%
20.00%
15.00%
10.50%
10.00%
7.50%
3.50%
2.10%
0.75%
0.50%
100.00
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5.

สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด

หนวย : ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน
รายไดรวม
ตนทุนขาย
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562
4.80
11.79
9.97
31.19
14.77
42.98
3.05
1.41
0.098
0.198
3.15
1.60
11.63
41.37
14.77
42.97
26.36
45.17
5.62
15.19
18.13
29.98

หนวย : ลานบาท
ณ 31 ธันวาคม 2563
12.77
29.91
42.68
4.43
0.73
5.16
37.52
42.68
61.55
28.63
31.85
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บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่สงมาดวย 6
หลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ก. การลงทะเบียน
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาเขาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวนถูกตอง
และปดอากรแสตมปเรียบรอยแลว โดยบริษัทไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนโดยมีอากรแสตมปเตรียมไวให ณ จุดลงทะเบียน
พรอมเอกสารที่ตองแสดงกอนเขาประชุมมาดวย ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตอง และครบถวน
เขาประชุมเทานั้น
ข. เอกสารที่จะตองแสดงกอนเขาประชุม
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา :
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง
ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตร
ประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผรู ับมอบฉันทะเขาประชุม
ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
(ข) สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ
เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูมอบ
ฉันทะไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตอง
(ค) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูรับ
มอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล :
2.1 กรณีผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เขาประชุมดวยตนเอง
(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี
ขอความแสดงใหเห็นวานิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขาประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน โดย
เอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน
(ข) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และยังไมหมดอายุของผูแทน
นิติบุคคล เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2.2 กรณีนิติบคุ คลที่เปนผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน โดยเอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน
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(ค) สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูแทนนิติบุคคล
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตอง
(ง) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูรับ
มอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
ค. การมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถือหุน
บริษัทไดอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยไดแนบหนังสือมอบฉันทะมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ไดแก
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการตาง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ไดแนบมาพรอมกับหนั งสือเชิญ
ประชุมนี้ และโปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหถูกตอง พรอมปดอาการแสตมปจำนวน 20 บาท และขีดฆาลงวันที่
ที่ท ำหนังสือมอบฉั นทะดังกลาว และส งมอบหนังสือมอบฉั นทะนั้น ใหแก ประธานในที่ ป ระชุม (“ประธาน”) หรือบุ คคลที่ได รับ
มอบหมายจากประธานกอนเขารวมประชุม
เพื่อเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได และมีความประสงคจะ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นาง
นฤมล กิมภากรณ กรรมการอิสระ เปนผูรับมอบฉันทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวที่ปดอากรแสตมป 20 บาท ถูกตอง
เรียบรอย พรอมเอกสารประกอบไปที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164/34-36 ถนนชาง
คลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 โดยใหสงถึงบริษัทกอนวันที่ 19 เมษายน 2564 หรือ ณ
สถานที่จัดประชุมผูถือหุนกอนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทไดสรุปขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) ซึ่งแนบ
มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แลว
กรณีผูเขารวมประชุมที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทขอใหปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ จัด
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังนี้
1. ผูเขารวมประชุมจะตองทำแบบคัดกรองตนเองผาน QR Code กอนเขาในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผูเขารวม
ประชุม รวมทั้งบุคคลใกลชิดมีการเดินทาง หรือผานในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
ประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บปวย เชน ไอมีไข จาม มีน้ำมูก จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และขอความ
รวมมือ ผูเขารวมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ที่จุดคัดกรองเจาหนาที่อยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตามจะไมอนุญาตให
เขาบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แตสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระได ในกรณีที่ทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือ ประวัติการ
เดินทางของทาน อาจถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
2. ผูเขารวมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิรางการผานเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทกำหนดจุดเพื่อคัดกรอบผูเขารวมประชุม
กอนเขาสูบริเวณงาน หากมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และผูเขารวมประชุมที่
ผานการคั ดกรองจะต องติดสติ๊กเกอรและสวมหนากากอนามัยที่ นำมาเองตลอดเวลาที่ เขารวมประชุม ทำความสะอาดมือดวย
แอลกอฮอลเจลที่จัดเตรียมไวตามจุดตางๆ
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3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมใหเขาบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผูเขารวมประชุมที่ไมผานการคัดกรองหรือไมตอบแบบประเมิน
ตนเองเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ง. การออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน
1. 1 หุนมี 1 เสียง
2. ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค ไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแต
ละวาระ
3. ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธาน จะเรียกถามวาจะมีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม เพื่อมิใหเปน
การเสียเวลาของผูถือหุนโดยสวนรวม ผูถือหุนที่เห็นดวยไมตองการเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนที่ไมเห็น
ดวยหรืองดออกเสียง ใหยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก (  ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองที่ประสงค พรอมทั้งลงลายมือ
ชื่อในบัตรและชูมือขึ้น และสงมอบใหแกเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเวนสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผูมอบฉันทะมี
คำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตเวลาที่ผูรับ
มอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม
จ. การนับคะแนนเสียง
1. บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปน
คะแนนเสียงที่เห็นดวย
2. ประธานจะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
สิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด ทั้งนี้ ผูถือหุนที่สง
บัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานไดประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละ
วาระสิ้นสุดลงแลว บริษัทจะไมนำเอาคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคำนวณเปนคะแนนเสียงอีกในวาระนั้น และในกรณีที่ผูถือหุนทาน
ใดจะกลับกอนปดการประชุม โปรดแจงเจาหนาที่ที่จุดลงทะเบียนหนาหองประชุมเพื่อเจาหนาที่จะไดหักคะแนนของทานออกจาก
ระบบกอน
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
ชื่อ – สกุล
อายุ
ตำแหนงในปจจุบัน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณการ
ทำงาน

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ
จำนวนปที่ดำรง
ตำแหนงกรรมการ
การดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ/ผูบริหารใน
บริษัทอื่น

การเขารวมประชุมใน
ป 2563
สัดสวนหุนที่ถือ
ณ 30 ธ.ค. 2563

นางนฤมล กิมภากรณ
50 ป
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท : สาขาการจัดการ University of Wollongong, Australia
ปริญญาเอก : สาขาการจัดการ, Adamson University, Philippines
สาขา International Business, Asian Institute of
Technology, Bangkok
ป 2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ป 2559 – 2560 กรรมการบริษัท
ป 2555 - ปจจุบัน อาจารยภาควิชาการตลาด
ป 2557 - 2559 ผูอำนวยการฝายติดตามและประเมินผลการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บมจ. เชียงใหมริมดอย
บจก. เชียงใหมริมดอย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 141/2017
5 ป
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมผูถือหุน
(-ไมมี- หุน)

: ไมมี
: ไมมี
: ไมมี
: 7/7 ครั้ง (100%)
: 4/4 ครั้ง (100%)
: 1/1 ครั้ง (100%)

ความสัมพันธทาง
ไมมี
ครอบครัวของผูบริหาร
กับบริษัท
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผา นมา
1. ไมเปน
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
2. ไมเปน
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดบิ / สินคา /
บริการ / การกูย ืมเงิน / ใหกยู ืมเงิน)
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ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถ ือหุน
ขอ 34. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือกรุงเทพมหานคร
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให
จัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได
ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ
บริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่ ง มี หุ น นั บ รวมกั น ได ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละสิ บ (10) ของจำนวนหุ น ที่ จ ำหน า ยได ทั้ งหมด จะเข า ชื่ อ กั น ทำหนั งสื อ ขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวให
ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคน
อื่น ๆ รวมกันไดจำนวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกำหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท ตองรับผิดชอบคาใชจายอัน
จำเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไม
ครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวแหงขอ 37. นี้ ผูถือหุนตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมี
การประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ขอ 36. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ให
คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดทราบลวงหนาไม
นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไม
นอยกวาสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสบริษัท สามารถจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ได
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีจำนวนผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผูถือหุน
ทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไม
ครบองคประชุมตามที่กำหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการ
ประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ ผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม
นอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจำเปนตองครบองคประชุม
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ขอ 42. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจายเงินปนผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทำเปน
หนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยใหมอบแก
ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยให
มีรายการดังตอไปนี้
(1) จำนวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให ผูถือหุ นมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุน ที่ตนถืออยูโดยถือ วาหนึ่ ง (1) หุ น มีห นึ่ง (1) เสียง การ
ออกเสียงลงคะแนนใหกระทำโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให
ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
ขอ 41. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การมอบหมายใหบุคคล
อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุนกู
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
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คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระ
ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจ
เลือกรองประธานกรรมการ และตำแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจำนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ
ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกใหเขามารับตำแหนงอีกก็ได

การจายคาตอบแทน และโบนัสกรรมการ
ขอ 32. บำเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกำหนด
กรรมการมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและ
จะกำหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมผี ลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หากมีกรณีตองจายเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ใหจายเบี้ยประชุมแกกรรมการซึ่งไดแสดงตน
เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได
ความในขอนี้ไมก ระทบกระเทื อนสิท ธิของพนั กงานและลูกจางของบริษั ท ซึ่งได รับ เลือ กตั้งเปน กรรมการ ในอันที่ จะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท
การจายคาตอบแทนกรรมการจะตองไมขัดหรือแยงกับการดำรงคุณ สมบัติของกรรมการที่เปนอิสระตามที่กฏหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกำหนด
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การจายเงินปนผล
ขอ 49. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล
เงินปนผลใหแบงตามจำนวนหุน หุนละเทาๆ กัน และการจายเงินปนผลตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่บริษัทยังจำหนายหุนไมครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว บริษัทจะจายเงินปนผล
ทั้งหมดหรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนก็ได
ขอ 50. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเชนนั้น
และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
การจายเงินปนผลใหกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจง
เปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3)
วันดวย
ขอ 51. บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรอง
ดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดำเนิน
กิจการของบริษัทดวยก็ได
เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองสวนล้ำ
มูลคาหุนตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได

บัญชีการเงินและการสอบบัญชี
ขอ 54. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ในการประชุมสามัญประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนำเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน
ขอ 57. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชี ผูซึ่งออกไปนั้นกลับเขารับ
ตำแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกำหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ

การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท
ขอ 43. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอย มีรายการที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ
ของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือขอบังคับกฎเกณฑที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณี ที่บ ริษั ทจะตองขอความเห็น ชอบของผูถือหุ นในการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมา หรือ
จำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญของบริษัท ตองมีคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
ขอบังคับในหมวดนี้ใหใชบั งคับตราบเทาที่บ ริษัท มีหนาที่ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอบังคับกฎเกณฑที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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สิ่งที่สงมาดวย 9
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่...........................................................................
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
(1) ขาพเจา.................................................................................................................สัญชาติ..............................................
อยูบานเลขที่......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย..........................
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ..................................หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ..............................หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1)..........................................................................................................................................อายุ ......................ป
อยูบานเลขที่.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ
(2)..........................................................................................................................................อายุ ......................ป
อยูบานเลขที่.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ
(3) นางนฤมล กิมภากรณ อายุ 50 ป อยูบานเลขที่ 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50000
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร
เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ
ลงชื่อ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ
(……………………………………………………………..)

หมายเหตุ

ลงชื่อ………………………….……………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)

ผู ถื อ หุ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต อ งมอบฉั น ทะให ผู รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป น ผู เข า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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สิ่งที่สงมาดวย 9
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่...........................................................................
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
(1) ขาพเจา.................................................................................................................สัญชาติ..............................................
อยูบานเลขที่......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.....................................
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ..................................หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ..............................หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1)..........................................................................................................................................อายุ ......................ป
อยูบานเลขที่.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ
(2)..........................................................................................................................................อายุ ......................ป
อยูบานเลขที่.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ
(3) นางนฤมล กิมภากรณ อายุ 50 ป อยูบานเลขที่ 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50000
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร
เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจำป 2563 เพิ่มเติม และรับทราบการจายเงินปนผล
ระหวางกาลป 2563
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประจำป 2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
6.1 นายอนันต สิริแสงทักษิณ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
6.2 นายพงษอินทร รักอริยะธรรม
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
6.3 นายพัฒนา สุวรรณสายะ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
6.4 นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินใหกับ CEC
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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 วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผู รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ไมเป น ไปตามที่ ระบุ ไวในหนั งสื อ มอบฉัน ทะนี้ ให ถื อวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ
ลงชื่อ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ
(……………………………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุน ของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรง
แรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย
 วาระที่................เรื่อง ................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่................เรื่อง ................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่................เรื่อง ................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่................เรื่อง ................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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สิ่งที่สงมาดวย 9
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะที่กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่...........................................................................
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
(1) ขาพเจา.................................................................................................................สัญชาติ..............................................
อยูบานเลขที่......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.....................................
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ...............................................................................................
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ..................................หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ..............................หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให
(1)..........................................................................................................................................อายุ ......................ป
อยูบานเลขที่.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ
(2)..........................................................................................................................................อายุ ......................ป
อยูบานเลขที่.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ
(3) นางนฤมล กิมภากรณ อายุ 50 ป อยูบานเลขที่ 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50000
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร
เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจำนวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
 มอบฉันทะบางสวน คือ
 หุนสามัญ..................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................เสียง
 หุนบุริมสิทธิ..............................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด............................เสียง
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจำป 2563 เพิ่มเติม และรับทราบการจายเงินปนผล
ระหวางกาลป 2563
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประจำป 2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
6.1 นายอนันต สิริแสงทักษิณ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
6.2 นายพงษอินทร รักอริยะธรรม
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
6.3 นายพัฒนา สุวรรณสายะ
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
6.4 นายสุรศักดิ์ ศิริวโิ รจนกุล
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
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 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินใหกับ CEC
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผู รับ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ไมเป น ไปตามที่ ระบุ ไวในหนั งสื อ มอบฉัน ทะนี้ ให ถื อวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ
ลงชื่อ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ
(……………………………………………………………..)
ลงชื่อ………………………….……………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ………………………….……………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ………………………….……………………........………ผูร ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณี ที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับมอบอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุน ของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรง
แรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย
 วาระที่.........................เรื่อง....................................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่.........................เรื่อง....................................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่.........................เรื่อง....................................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่.........................เรื่อง....................................................................................................................................
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 วาระที่.........................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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สิ่งที่สงมาดวย 10
แผนที่สถานที่ประชุม
โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม

เบอรโทร :

053-253199 .
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