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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

1 

 

ท่ี AGM/2564 

วันท่ี 1 เมษายน 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 

เรียน  ทานผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวย  

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564  

2. รายงานประจำป 2563 พรอมงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

3. ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหน่ึง 

4. สารสนเทศเก่ียวกับการขอสัตยาบันการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

5. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

6. เอกสาร หรือหลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

7. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

8. ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

10. แผนท่ีสถานท่ีประชุม  

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

ประจำป 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม เลขท่ี 199/42 

ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2564 ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณา

เรื่องตาง ๆ ตามวาระท่ีกำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกรายละเอียดไวอยางถูกตอง ครบถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564  

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม

คะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบป 2563 โดยบริษัทไดนำสงและเผยแพรผานทางตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และไดนำเสนอไวในรายงานประจำป 2563 แลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563 

การลงมติ: วาระน้ีเปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

บริษัทของดแจกของท่ีระลึกใหแกผูถือหุน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางท่ีหนวยงานกำกับดูแลไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของท่ีระลึก 

ในการประชุมผูถือหุน อยางไรก็ดี บริษัทไดจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารวางรับรองสำหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุม 

และเพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุมทุกทาน กรุณาสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเขารวมการประชุม  
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชี

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัท 

ขอ 54. ซึ่งกำหนดใหบริษัทตองจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนำเสนอใหผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจำป 2563 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตและผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังคณะกรรมการบริษัทแลว 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม

คะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย  

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท 

ขอ 51. ซึ่งกำหนดไววา “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิ

ประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุน 

จดทะเบียน”  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ไวเปน 

ทุนสำรองตามกฎหมาย เน่ืองจากในป 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน  

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม

คะแนนท่ีงดออกเสียง)  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจำป 2563  

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับบริษัท ขอ 

49. ซึ่งกำหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิให

จายเงินปนผล ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดย

พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจำป 2563 เน่ืองจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม

คะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท 

ขอ 18. ซึ่งกำหนดให กรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผูถือหุนแตละป 

โดยการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระ จำนวน 4 ทาน คือ   
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

1) นายอนันต  สิริแสงทักษิณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

2) นายพงษอินทร  รักอริยะธรรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ  

3) นายพัฒนา  สุวรรณสายะ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ 

4) นายสุรศักดิ์  ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ  

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม 2564 ถึง

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 โดยไดเผยแพรรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวไปยังผูถือหุนผานทางตลาดหลักทรัพยฯ 

แลว แตเมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลใหบริษัทพิจารณา  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสีย) เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 

2564 ท้ัง 4 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากไดพิจารณาคุณสมบัติของ

กรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระแลวเห็นวากรรมการท้ัง 4 ทานเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งให

เปนกรรมการตามกฎหมาย และไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง โดยมีรายละเอียดการเสนอแตงตั้ง ดังน้ี 

1) นายอนันต  สิริแสงทักษิณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

2) นายพงษอินทร  รักอริยะธรรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ  

3) นายพัฒนา  สุวรรณสายะ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ 

4) นายสุรศักดิ์  ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ  

ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม

คะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอบังคับบริษัท ขอ 

32. ซึ่งกำหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน

ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพิจารณาถึงความเหมาะสม

ท่ีสอดคลองกับภาระหนาท่ี ความรบัผิดชอบท่ีไดรับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังน้ี 

1. คาเบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอยตอครั้งการประชุม มีอัตราเทากับป 2563 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

2. คาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทาน โดยข้ึนอยูกับผล

การดำเนินงานของบริษัท 

ตำแหนง 
คาตอบแทนในรูปแบบเบี้ย

ประชุม (บาท/ครั้ง) ป 2563 

คาตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม 

(บาท/ครั้ง) ป 2564 (ที่จะเสนอ) 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการที่ไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบี้ยประชมุ 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

ท้ังน้ีคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจำป 2564 รวมท้ังสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท และใหคาเบ้ียประชุม

ดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 เปนตนไป จนกวาท่ีประชุมสามัญผู ถือหุนประจำป 2564 จะอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564  

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัท ขอ 

57. ซึ่งกำหนดวา “ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกป 

ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 

ซึ่งกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี เมื่อไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 7 รอบปบัญชี  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีประจำป 2564  

1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 หรือ 

2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือ 

3) นางพรทิพย เลิศทนงศักดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 หรือ 

4) นางสาวสุนันทา คำสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8207 หรือ 

5) นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211  

หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ

ผูสอบบัญชี เปนผูลงลายมือช่ือในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญชี

ประจำป 2564 เปนเงินจำนวน 1,300,000 บาท (คาตอบแทนป 2563 เทากับ 1,300,000 บาท) 

 โดยนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีของบริษัทไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 7 รอบปบัญชีติดตอกัน ตั้งแตปบัญชี 2557 -

2563 แตผูสอบบัญชีทานอ่ืนท่ีเสนอขางตนยังไมเคยตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม

คะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 

โดยบริษัทขายท่ีดินใหกับ CEC 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดขายท่ีดินเปลาให CEC จำนวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันท่ี 26 

ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 

พิจารณาตามเกณฑรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึง

สินทรัพย”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไป

ซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งน้ี) บริษัทจึงไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

- พิจารณาตามเกณฑรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยหรือบริการ 

ท้ังน้ี รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทสินทรัพยหรือบริการ ตามท่ีกำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) รวมท้ังจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาด

หลักทรัพยฯ ซึ่งรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทสินทรัพยหรือบริการมีมลูคาการทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการ

ทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับ CEC ในชวง 6 เดือนท่ีผานมากอนวันทำรายการดังกลาว คือ การกูยืมระยะสั้นจาก CEC เมื่อวันท่ี  

4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียเงินกูรอยละ 5.50 ตอป ระยะเวลากูยืม 6 เดือน คิดเปนดอกเบ้ียท่ี

บริษัทตองจายชำระสำหรับการกูยืมครั้งน้ีเทากับ 0.28 ลานบาท ดังน้ันจึงมีมูลคาการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวม 23.44 ลาน

บาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการท่ี 20.00 ลานบาท จึงถือเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันขนาดใหญ ดังน้ัน 

บริษัทจึงตองปฏิบัติตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และ

ปฏิบัติการตาง ๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด ซึ่งเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 

ความเห็นคณะกรรมการ: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 (ไมรวม นายธีรพัฒน  

จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสีย0

1 ไมได

เขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง) ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเปนรายการท่ีเก่ียวกับ

สินทรัพยหรือบริการ โดยเปนการขายท่ีดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชนในขณะน้ัน เพ่ือแปลงสินทรัพยท่ีไมไดใชงานใหเปนกระแส

เงินสดเพ่ือใชดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายท่ีดินแปลงดังกลาว บริษัทไดทำการเสนอขายใหแกบุคคลภายนอกท่ัวไปผานทาง

สื่อสาธารณะและทางเว็บไซตของบริษัท ปรากฏวามีเพียง CEC เปนผูเสนอซื้อท่ีดินเพียงรายเดียว บริษัทจึงตัดสินใจขายท่ีดิน

แปลงดังกลาวใหแก CEC เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดย

เปนราคาซื้อขายท่ีดินท่ีท้ังสองฝายตกลงกัน เทากับ 23.17 ลานบาท หรือเทากับ 4,487.80 บาทตอตารางวา ซึ่งอยูระหวางชวง

ราคาประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด (วันท่ีประเมิน 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 4,500.00 

บาทตอตารางวา และราคาประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด (วันท่ีประเมิน 18 ธันวาคม 2562) 

ซึ่งเทากับ 3,997.29 บาทตอตารางวา  

  คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวา การทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผลดีแลว ท้ังน้ี คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระ

 
1   นายธีรพัฒน จิรพพิัฒน มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนกรรมการ CEC และถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 30.15 

    นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.50 และเปนพี่ชายของนายทวีศักด์ิ นิมาพันธ ซ่ึงดำรงตำแหนงกรรมการ  

    CEC และถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.00 

    นายสุรพล ศรีวีระสกุล มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 3.50 

    นายพัฒนา สุวรรณสายะ มสีวนไดเสีย เนื่องจากบุตรชายหรือนายพิชย สุวรรณสายะ ถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 2.10 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

น้ีใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวท่ีบริษัทไดเขาทำกับ CEC 

ดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ดังน้ันจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบัน

รายการเก่ียวโยงกันดังกลาว 

  ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไมสามารถใหความเห็นเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระได 

เน่ืองจากไมมีบุคคลภายนอกเขารวมการเสนอราคาซื้อขายท่ีดินดังกลาวตามท่ีบริษัทไดประกาศเสนอขายผานทางสื่อสาธารณะ

และทางเว็บไซตของบริษัท 

การลงมติ: วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย (ถามี) 

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

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

นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดไวใน

หนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการ

พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหมีวาระอ่ืน ๆ ไวเพ่ือใหผูถือหุนเสนอวาระ สอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแก

คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป 

การลงมติ: วาระน้ีจะไมมีการลงคะแนน ยกเวนกรณีผูถือหุนไดเสนอวาระท่ีจะตองมีการพิจารณาลงคะแนนก็ใหปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน 

กรณีท่ีทานประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียด

และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง (หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 9) สวนผูถือหุนท่ีเปน 

ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทาน้ัน กรณีผูถือหุน

ประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะ โดยคณะกรรมการบริษัทไดเสนอช่ือกรรมการอิสระท่ีจะเปนผูรับมอบฉันทะแทนทานปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7 

ทางบริษัทไดจัดเตรียมพาหนะสำหรับการเดินทางจากสนามบินเชียงใหม มายังสถานท่ีประชุมเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกทาน

ผูถือหุนท่ีประสงคจะเดินทางมารวมประชุมดังกลาว โดยจุดนัดพบ ณ ประตูทางออก 2 สนามบินเชียงใหม ซึ่งจะมีพนักงานถือปายรอรับทาน

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะในบริเวณดังกลาว เวลารถออก 11.30 น. ท้ังน้ี ขอใหทานผูถือหุนแจงความประสงคลวงหนา 7 วันกอนวัน

เดินทางไดท่ี สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท 053-272429 ตอ 107 หรือ 081-5948805 หรือโทรสาร 053-

818465 หรืออีเมล kanjana.c@cmrd.co.th ท้ังนี้ขอสงวนสิทธิ์ใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 

เทานั้น 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท) 

 ประธานกรรมการบริษัท 

mailto:kanjana.c@cmrd.co.th
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 

น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม 50100  

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหนาท่ีเปนผูดำเนินการประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวมประชุม กลาวแนะนำ

วิธีการเขาประชุมในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วาบริษัทมีความตระหนัก และหวงใยสุขอนามัยตอความ

เสี่ยงของการแพรระบาดในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ี จึงขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเขารวม

การประชุม ไมเคลื่อนยาย เปลี่ยน หรือเลื่อนเกาอ้ีออกจากตำแหนงท่ีจัดไวให สำหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะสอบถามในท่ีประชุม บริษัทขอใหสง

คำถามใหแกเจาหนาท่ีของบริษัท เพ่ือจัดสงคำถามใหแกประธานกรรมการตอไป ท้ังน้ี บริษัทของดใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ใน

บริเวณหองประชุม เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด และไดกลาวแนะนำกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามลำดับ ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายประวัติ  สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

3. นายอนันต สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เขารวมประชุมผานสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส) 

4. นายพงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นางนฤมล กิมภากรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ 

7. นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ กรรมการ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

8. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

9. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ 

10. นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ 

11. นายสุรศักดิ์  ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร 

1.  นางพัชรินทร  ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

ท่ีปรึกษาทางดานการเงิน (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

1. นายสุพล  คาพลอยดี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด  

2. นายมุฒิชัย อรุณเรืองอราม บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

1. นางสาวสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด  

2. นางสาวภรชนัน อัศวกิตติมากุล บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด  

3. นายกิตติพันธุ อนุตรานุกุล บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด  
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมครั้งน้ีมีทีมงานบริษัททำหนาท่ีในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 

เพ่ือใหการประชุมดำเนินไปอยางเรียบรอย นางกาญจนา ชัยมังกร ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑการ

ออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแตละวาระ ใหท่ีประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนท่ีตนถืออยูโดยถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง  

2. กรณีปกติ มติของท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมีผลการลงคะแนนเทากัน 

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเปนการช้ีขาด  

3. การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีของ

บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนำไปหักจากคะแนนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยใน

วาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเปนผลการนับคะแนนรวมจากผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ ยกเวนวาระท่ี 4 เรื่อง

อ่ืน ๆ จะไมมีการลงมติ โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันน้ี 

4. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือ

หุนท่ีตองการสอบถามยกมือข้ึน เมื่อประธานไดอนุญาตแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะกรุณาแจงช่ือ นามสกุล พรอมแจงวา เปนผูถือหุน

ท่ีมาประชุมดวยตนเอง หรือไดรับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระน้ัน ๆ ขอใหแสดงความคิดเห็นและสอบถามใหตรงตามวาระอยาง

กระชับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอ่ืน ๆ ไดใชสิทธิและเพ่ือการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาท่ีกำหนด หากผูถือหุนมีคำถามท่ีไมตรง

กับวาระท่ีพิจารณา ขอใหสอบถามในวาระสุดทายของการประชุม  

5. หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดประสงคจะออกจากท่ีประชุมกอนปดการประชุม และประสงคจะลงคะแนนในวาระท่ีเหลือ ขอ

ความกรุณาสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือช่ือ สงใหเจาหนาท่ีบริษัทกอนการออกจากหองประชุม เพ่ือทางบริษัทจะทำการบันทึก

คะแนนเสียงของทานไวในระบบ 

6. เง่ือนไขในการอนุมัติมติในแตละวาระ มีดังน้ี 

• วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระท่ี 1 และ 

• วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน คือ วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอยางนอย 1 

ทาน มารวมเปนอาสาสมัครและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน แตไมมีผูใดอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึง

มอบหมายใหทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแตละวาระ โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงินรวมตรวจสอบการนับคะแนนอยางเปนอิสระ 

และในการประชุมครั้งน้ีทางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดมอบหมายให นางสาวเทพนิภา ยาศรี เปนตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุน

ไทยเขารวมประชุมดวย 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหท่ีประชุมทราบวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 ในวันน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย

ตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุนได 272,748,955 หุน และผูรับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุนได 11,024,112 หุน รวมเปนผู

ถือหุนท้ังท่ีมาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังสิ้นจำนวน 48 คน รวมจำนวนหุนได 283,773,067 หุน คิดเปนรอยละ 56.75 ของ

จำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

 จากน้ัน นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหท่ีประชุมทราบตอไปวา บริษัทไดทำการเรียนเชิญและแจงขอมูลเก่ียวกับการประชุมใน

ครั้งนี้ใหผูถือหุนรับทราบผาน 3 ชองทาง โดยการ 1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนทุกทานทางไปรษณีย 2) ลงประกาศทาง

หนังสือพิมพ และ 3) แจงรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซตของบรษัิท  
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 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ ทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขา

รวมประชุม และแจงตอท่ีประชุมวาขณะน้ีมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของ

บริษัทแลว จึงขอเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอท่ีประชุมวา บริษัทไดจัดประชุมสามญัผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 โดย

บริษัทไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 283,773,067 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดย

บริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 กอนเริ่มการประชุมในวาระน้ี นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล 

และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการท่ีมีสวนไดเสีย1

1 ท้ัง 4 ทานออกจากหองประชุมช่ัวคราว เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามขอมูล 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอท่ีประชุมวา CRD จัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource 2 สัญญา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง

มาดวย 2) 

1) สัญญาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง มีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 

คาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 112.15 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และ  

2) สัญญากำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเขลางคนคร โดยการจัดการฝงกลบมูลฝอยมีระยะเวลา 53 เดือน ตั้งแต

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 คาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของ

เทศบาลนครลำปาง และประมาณการคาจางรวมตลอดท้ังสัญญาประมาณ 9.62 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลเข

ลางคนคร 

โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 

 
1  นายธีรพัฒน จิรพพิัฒน มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนกรรมการ CEC และถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 30.15 

    นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.50 และเปนพี่ชายของนายทวีศักด์ิ นิมาพันธ ซ่ึงดำรงตำแหนงกรรมการ  

    CEC และถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.00 

    นายสุรพล ศรีวีระสกุล มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 3.50 

    นายพัฒนา สุวรรณสายะ มีสวนไดเสีย เนื่องจากบุตรชายหรือนายพิชย สุวรรณสายะ ถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 2.10 
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• บริษัทมีฐานะเปนผูไดสัญญาจางทำงานเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปางสัญญาเลขท่ี 17/2563 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 

มูลคาสัญญา 123.00 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สัญญามีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 

โดยขอกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ระบุเง่ือนไขวาใหใชรถบรรทุกเกาในการจัดเก็บขยะได ทาง CRD จึงไดดำเนินการเปดประมูลเปนการท่ัวไป

โดยการประกาศลงในสื่อทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำปางซึ่งเปนพ้ืนท่ีงานประมูลของเทศบาลนครลำปาง เพ่ือหาพันธมิตร

มารวมใหบริการงานดังกลาว เมื่อครบเวลาท่ีกำหนดปรากฏวามีเพียง CEC ท่ียื่นซองเขารวมประมูล ท้ังน้ี CEC ผานเกณฑคุณสมบัติท่ีกำหนด

ทุกประการ CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาวโดยมีคาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 112.15 ลานบาท (รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวามีความเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเง่ือนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปาง อีกท้ังลักษณะงานเปนการทำงานเฉพาะกิจ ไมมี

ราคาตลาดสำหรับงานบริการน้ีใหเปรียบเทียบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวากระบวนการเปดประมูลเปนการท่ัวไปเปนวิธีการท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาและเง่ือนไขการคาท่ียุติธรรมท่ีสุดเทาท่ีจะทำได ไมวาผลของการประมูลจะมีผูยื่นซองเขารวมประมูลจำนวนก่ีราย

หรือมีผูเขารวมประมูลเพียงรายเดียวก็ตาม 

• ตอมา บริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยการฝงกลบมูลฝอย สัญญาเลขท่ี 44/2563 ลง

วันท่ี 28 เมษายน 2563 มูลคาสัญญา 24.80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สัญญามีระยะเวลา 53 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2567 ซึ่งเปนลักษณะงานตอเน่ืองจากสัญญาจางทำงานเก็บขนมูลฝอยท่ีบริษัทเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลนครลำปาง 

(สัญญาเลขท่ี 17/2563) รวมถึงเปนผูไดสัญญาจางกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเขลางคนคร ตามสัญญาแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 อางอิงสัญญา

เลขท่ี 44/2563 มูลคาสัญญาประมาณ 10.94 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) บริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ 

ในการแจงให CEC เสนอบริการเปนคูสัญญา outsource งานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง เน่ืองจากบริษัทเห็นวา CEC อยูในฐานะผู

รับจางตามสัญญาเก็บขนมูลฝอยอางอิงสัญญาเลขท่ี 17/2563 อยูแลว ขอเสนอคาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท (รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลนครลำปาง และประมาณ 9.62 ลานบาท (รวมภาษีมลูคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลเขลางคนคร 

(คำนวณจากคาเฉลี่ยตอวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางคนครท่ีกำจัดไดของเดือนท่ีมีปริมาณขยะสูงท่ีสุดตั้งแตเริ่มตนดำเนินโครงการ 

จำนวน 35.92 ตันตอวัน มาคูณดวยจำนวนวันตามสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1,614 วัน แลวคูณดวย

อัตราคาบริการกำจัดขยะมลูฝอยตามท่ีระบุในสญัญาท่ี 165.94 บาทตอตัน รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาเปนราคา

มีความเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตาม

เง่ือนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาวเพ่ิมเติม 

• สำหรับอัตราผลตอบแทนของแตละโครงการน้ัน หากบริษัทจะดำเนินการดวยตนเองโดยอางอิงจากใบสรุปปริมาณงาน (Bill of 

Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเปนการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนจากการดำเนินงานดวยตนเอง ตามปริมาณ

งานในหัวขอตางๆ ท่ีเจาของโครงการกำหนดไว ประกอบการประมูลโครงการขางตนท้ัง 2 โครงการแลว พบวาบริษัทจะมีอัตรากำไรตลอด

ระยะเวลาโครงการอยูท่ี รอยละ 4.91 สำหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และรอยละ 4.72 สำหรับโครงการกำจัด

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร แตจากการประเมินอัตราผลตอบแทนท่ีบริษัทจะไดรับหากทำการวาจาง CEC 

เปนผูรับจางชวงในการดำเนินโครงการน้ัน พบวาบริษัทจะไดรับอัตรากำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยูท่ี รอยละ 8.82 สำหรับโครงการเก็บขน

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และรอยละ 12.00 สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางค

นคร ซึ่งเปนอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาหากเทียบกับการท่ีบริษัทดำเนินการดวยตนเอง จากขอไดเปรียบทางดานตนทุน และคาใชจายการ

ดำเนินงานของ CEC ท่ีเหนือกวาบริษัท อันเกิดจากการท่ีบริษัทจะตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชายานพาหนะทุกประเภทท่ีจำเปนตองใชในการเก็บ

ขนและการกำจัดขยะมูลฝอยดังกลาวตามสัญญา และลงทุนจัดจางบุคลากรท่ีเก่ียวของ อาทิ พนักงานขับรถ, พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย เปน

ตน 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

ท้ังน้ี รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เมื่อคำนวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ดงักลาวแลว มีขนาดรายการรวมไมเกิน 143.20 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ซึ่งมีขนาดรายการเกินกวา 20 ลานบาท โดยบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กันรวมถึงผูมีความสัมพันธและผูเก่ียวของของบุคคลดังกลาว ไมมีการทำรายการท่ีเก่ียวกันอ่ืนใดอีกกับบริษัทหรือบริษัทยอยในชวงระยะเวลา 6 

เดือนกอนหนา ดังน้ัน บริษัทจึงตองปฏิบัติตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาด

หลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท บี

ยอนดแอดไวเซอร จำกัด ซึ่งเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมา

พันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทเก่ียวกับธุรกิจบริหารจัดการ

มูลฝอย ซึ่งบริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปาง บริษัทจำเปนตองจัดหาพันธมิตรมารวมใหบริการงาน

ดังกลาว ซึ่งเปนไปตามแนวทางธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีผูบริหารของบริษัทจะเนนการใชความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญของทีม

ผูบริหารในการวางแผน ประสานงาน ติดตาม กำกับดูแลและควบคุมการจัดเก็บหรือกำจัดขยะมูลฝอยของพนักงานไมวาจะเปนพนักงานของ

บริษัทเองหรือพนักงานของ outsource ก็ตาม รวมท้ังดูแลบริหารโครงการเก่ียวกับขยะมลูฝอยใหสำเร็จเรียบรอยเปนไปตามสัญญางานท่ีไดรับ 

ในขณะท่ีบริษัทไมจำเปนตองมีการลงทุนดานบุคลากรและทรัพยสินประเภทยานพาหนะ (ยกเวนมีการกำหนดใน TOR วาตองใชรถใหมเทาน้ัน) 

การจัดหาพันธมิตรผูรวมใหบริการครั้งน้ีดำเนินการโดยผานวิธีการเปดประมูลเปนการท่ัวไป แตอยางไรก็ตาม เมื่อครบเวลาท่ีกำหนดปรากฏวา

มีเพียง CEC ท่ียื่นซองเขารวมประมูลและผานเกณฑคุณสมบัติทุกประการ รวมถึงความพรอมเรื่องยานพาหนะทุกประเภทท่ีจำเปนตองใชใน

การใหบริการตามสัญญา และความพรอมดานบุคลากรท้ังพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขยะมูลฝอย บริษัทจึงไดวาจาง CEC เปนคูสัญญา 

outsource งานดังกลาว ตอมาบริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง รวมถึงเปนผูไดสัญญาจางกำจัดมูลฝอย

ของเทศบาลเขลางคนคร ซึ่งเปนลักษณะงานตอเน่ืองจากสัญญาเก็บขนมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง บริษัทไดพิจารณาความเหมาะสมและความ

คุมคาเชิงเศรษฐกิจแลว จึงไดวาจาง CEC เปนคูสัญญาในงานกำจัดมูลฝอย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา กระบวนการเปด

ประมูลเปนการท่ัวไปเพ่ือจัดหาพันธมิตรรวมงานขางตนเปนวิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาและเง่ือนไขการคาท่ียุติธรรมท่ีสุดเทาท่ีจะ

สามารถกระทำได อีกท้ังราคาวาจาง CEC ดังกลาว มีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเง่ือนไขใน

สัญญาท่ีบริษัททำไวกับเทศบาลนครลำปาง ราคาเสนอใหบริการไมสูงกวาราคาท่ีบริษัทชนะการประมูลจากเทศบาลนครลำปาง ซึ่งบริษัทยังมี

กำไรจากการวาจางงานดังกลาวในระดับท่ีบริษัทยอมรับได และยังมีอัตรากำไรดังกลาวสูงกวาในกรณีท่ีบริษัทเปนผูดำเนินการเอง อัน

เน่ืองมาจากการท่ีบริษัทไมตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชายานพาหนะ และไมตองลงทุนจัดจางบุคลากรท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระน้ีใหท่ีประชุมผูถือ

หุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวท่ีบริษัทไดเขาทำสัญญากับ CEC ดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลท่ีดี ดังน้ันจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันรายการเก่ียวโยงกันดังกลาว 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติมประธานจึงเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทจาง

งานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย 
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดย

บริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC ดวยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีเทากับ 

260,687,482 เสียง) ดังน้ี 

เห็นดวย 23,085,585 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00 

ของหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซ่ึงมีผูขายบางรายเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม 

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขา

รวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัทนำเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) จำนวน 7,000 หุน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 70 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC ในราคาหุนละ 3,300 บาทตอหุน รวมมูลคาหุนเทากับ 23.10 ลานบาท โดยท่ีภายหลังการ

ทำธุรกรรม บริษัทจะเขาเปนผูถือหุนของ CEC รอยละ 70 ซึ่งสงผลให CEC มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยมีรายละเอียดการซื้อหุนของ 

CEC จากผูถือหุนเดิม ดังน้ี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3)  

ชื่อผูถือหุนท่ีขายหุน CEC ใหบริษัท จำนวนหุน สัดสวนหุนใน CEC 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน/1 3,015 30.15% 

2. นายกนก ศรีกนก/1 1,500 15.00% 

3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ/1 1,050 10.50% 

4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน/1 750 7.50% 

5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/1 350 3.50% 

6. นายพิชย สุวรรณสายะ/1 210 2.10% 

7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 75 0.75% 

8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ 50 0.50% 

รวมท้ังหมด 7,000 70.00% 

หมายเหตุ: /1 บุคคลในลำดับที่ 1-6 เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 - ตารางขางตนแสดงเฉพาะรายชือ่ผูถือหุน CEC ที่มีความประสงคจะขายหุนใหแกบริษัท ไมรวมผูถอืหุน 2 ทานที่

ไมประสงคจะขายหุน ประกอบดวย นายกานต อภิญญาวัชรกุล (ถือหุน 2,000 หุน) และนายทวีศักด์ิ นิมาพันธ 

(ถือหุน 1,000 หุน และเปนกรรมการผูจัดการขอ CEC) ซ่ึงมีความสัมพันธเปนหลานชายและนองชายของนาย

เฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ (กรรมการและผูถือหุนของบริษัท) 

 

การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการไดมาหรือ
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

จำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพย”) โดยมูลคาการทำรายการซื้อหุนสามัญ CEC เทากับ 23.10 ลานบาท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศ

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 

8.02 (บริษัทไมมีการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งน้ี) บริษัทจึงไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตาม

ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

ท้ังน้ี รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการสินทรัพยหรือบริการ เมื่อคำนวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวม 29.50 ลานบาท (คำนวณตามสัดสวนของหุนท่ีบริษัทจะซื้อจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงขางตนท่ีรอยละ 68.75 ของ

หุนท่ีจำหนายแลวของ CEC คูณดวยมูลคาตามบัญชีของ CEC ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 ป 2563 ซึ่งเทากับ 42.91 ลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับ

มูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมท่ีสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งมูลคาเทากับ 374.43 

ลานบาท รายการดังกลาวมีขนาดเทากับรอยละ 7.88 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันอ่ืนๆ 

ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาอันไดแกการเขาทำสัญญาวาจาง CEC เปนผูรับจางชวงในโครงการเก็บขนและโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีมูลคาตามสัญญารวมเทากับ 143.20 ลานบาท (โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 

112.15 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 21.43 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

และประมาณการมูลคางานกำจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลเขลางคนครท่ีกำจัด ณ บอกำจัดขยะของเทศบาลนครลำปางท่ีเปนสวนเพ่ิมเติมของ

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง มูลคา 9.62 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ทำใหมีขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมรายการ

ในชวง 6 เดือนท่ีผานมามีมูลคารวมท้ังสิ้น 172.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.12 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการ

ดังกลาวขางตน มีมูลคามากกวา 20 ลานบาท ดังน้ันบริษัทจึงตองปฎิบัติตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 

เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการ

เปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังจัดทำรายงานและ

เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 ไดมีมติแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท บียอนดแอดไวเซอร จำกัด ซึ่งเปนท่ี

ปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจกิายน 2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมา

พันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวาการเขาทำรายการดังกลาวขางตนเปนการทำรายการท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากการดำเนินธุรกิจ

บริหารจัดการขยะชวยกอใหเกิดรายไดอยางสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับท่ีนาสนใจ บนความเสี่ยงซึ่งฝายบริหารสามารถ

จัดการได ซึ่งจะกอใหเกิดผลกำไรและสรางกระแสเงินสดใหกับบริษัท และชวยสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกผูถือหุนในระยะยาว นอกจากน้ี การ

ทำรายการดังกลาวยังเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสำหรับธุรกิจบริหารจัดการ

ขยะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวา จากลักษณะธุรกิจท่ีมีความนาสนใจและสามารถสรางรายไดและผลตอบแทนท่ีนาพอใจใหแกบริษัทตามท่ี

กลาวขางตน บริษัทจึงมีโอกาสท่ีจะเขาประมลูงานบรหิารจดัการขยะในโครงการอ่ืนๆ และอาจจะเกิดการทำรายการระหวางกันกับ CEC ข้ึนอีก

ในอนาคต หากบรษัิทลงทุนซื้อหุน CEC ใหกลายเปนบริษัทยอยก็จะเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนได คณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อหุน CEC ในมูลคาหุนละ 3,300 บาท เปนราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีตอหุนของ 

CEC ซึ่งจะสรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเขาลงทุนจากผลกำไรสุทธินับจากวันท่ีบริษัทเขาซื้อหุนของ CEC ท่ีจะไดรับจากโครงการตางๆ ท่ี 

CEC ดำเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเดน็ท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติมประธานจึงเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00 ของหุนท่ี
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

จำหนายแลวท้ังหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทโดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียง

ของผูมีสวนไดเสีย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอยละ 70.00 

ของหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท ตามท่ีเสนอดวยคะแนน

เสียง (คะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ีเทากับ 260,469,282 เสียง) ดังน้ี 

เห็นดวย 23,303,785 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 

 ภายหลังท่ีประชุมไดพิจารณาอนุมัติวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 แลว ประธานไดเชิญกรรมการท่ีท้ัง 4 ทาน กลับเขาหองประชุม เพ่ือ

ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป 

วาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 คณะกรรมการบริษัทบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดในการประชุมครั้งน้ี รวมท้ังเพ่ือใหผูถือหุนไดสอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไป

ปฏิบัติตอไป 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเติม เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใดสอบถามและเสนอ

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานท่ีสละเวลาอันมีคามาเขารวมประชุม และกลาวปดการประชุม 

 ปดประชุมเวลา 14.28 น. 

 

       
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท) 

 ประธานท่ีประชุม 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6                   สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นายอนันต สิริแสงทักษิณ  
อาย ุ 70 ป 

ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   

- กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท : Eastern New Mexico Univ. USA  
 

ประสบการณการ

ทำงาน 

ป 2562 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บมจ.วิลลา คุณาลัย 

ป 2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ยูบิส (เอเชีย) 

ป 2560 - ปจจุบัน 

 

ป 2557 - ปจจุบัน 

ป 2555 - ปจจุบัน 

 

ป 2558 - ปจจุบัน 

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท 

บมจ.เชียงใหมริมดอย 

 

บมจ.ไอราแคปปตอล 

บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร 

 

บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูม ิ(ไมได Listed)  
การอบรมหลักสูตร

กรรมการ 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 73/2006 

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน 22/2016 
จำนวนปที่ดำรง

ตำแหนงกรรมการ 

5 ป 

การดำรงตำแหนงเปน

กรรมการ/ผูบริหารใน

บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  5 บริษัท 

:  1 บริษัท 

:  ไมมี 

การเขารวมประชุม

ในป 2563 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประชุมผูถือหุน 

: 7/7 ครั้ง (100%) 

: 4/4 ครั้ง (100%) 

: 1/1 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนที่ถือ  

ณ 30 ธ.ค. 2563 

0.04% (200,000 หุน) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวของผูบริหาร

กับบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. ไมเปน 

2. ไมเปน 

3. ไมมี 

กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ 

ผูใหบริการทางวิชาชพี (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / 

บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นายพงษอินทร รักอริยะธรรม  

อาย ุ 68 ป 

ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปริญญาโท : 

ปรญิญาเอก : 

สาขาวิทยาศาสตร (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สาขาวิศวกรรมศาสตร (การประยุกตใชขอมูลดาวเทียมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยปอลซาบาติเยร ประเทศ

ฝรั่งเศส  
ประสบการณการ

ทำงาน 

ป 2560 – ปจจุบัน 

 

ป 2559 - 2560 

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท  

บมจ.เชียงใหมริมดอย 

 

บจก.เชียงใหมริมดอย 

ป 2554 - 2561 อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ป 2519 - 2554 

ป 2517 - 2554 

อาจารยประจำภาควิชาภูมิศาสตรคณะสังคมศาสตร 

คณะทำงาน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
การอบรมหลักสูตร

กรรมการ 
Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 141/2017   

จำนวนปท่ีดำรง

ตำแหนงกรรมการ 

5 ป 

การดำรงตำแหนงเปน

กรรมการ/ผูบริหารใน

บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

การเขารวมประชุมใน

ป 2563 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ประชุมผูถือหุน 

: 7/7 ครั้ง (100%) 

: 1/1 ครั้ง (100%) 

: 1/1 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนที่ถือ  

ณ 30 ธ.ค. 2563 

0.02% (100,000 หุน) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวของผูบริหาร

กับบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. ไมเปน 

2. ไมเปน 

3. ไมมี 

กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ 

ผูใหบริการทางวิชาชพี (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / 

บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นายพัฒนา สุวรรณสายะ  
อาย ุ 63 ป 

ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผูจัดการ   

วุฒิการศึกษา 

 

ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประสบการณการ

ทำงาน 

ป 2561 - ปจจุบัน 

ป 2560 - 2561 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ 

บมจ. เชียงใหมริมดอย 

บจก. เชียงใหมริมดอย 

ป 2554 - 2560 ท่ีปรึกษาและออกแบบอิสระ   
การอบรมหลักสูตร

กรรมการ 
หลักสูตร Director  Accreditation Program (DAP) รุน 162/2019 

จำนวนปท่ีดำรง

ตำแหนงกรรมการ 

3 ป 

การดำรงตำแหนงเปน

กรรมการ/ผูบริหารใน

บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

การเขารวมประชุมใน

ป 2563 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ประชุมผูถือหุน 

: 6/7 ครั้ง (85%) 

: 1/1 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนที่ถือ  

ณ 30 ธ.ค. 2563 

2.19% (10,926,526 หุน) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวของผูบริหาร

กับบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. เปน 

2. ไมเปน 

3. ไมมี 

กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ในตำแหนง รองกรรมการผูจัดการ 

ผูใหบริการทางวิชาชพี (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / 

บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล  

อาย ุ 64 ป 

ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผูจัดการ   

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประสบการณการ

ทำงาน 

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 
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน 4/2559 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 162/2019 
จำนวนปท่ีดำรง

ตำแหนงกรรมการ 

2 ป 

การดำรงตำแหนงเปน

กรรมการ/ผูบริหารใน

บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

การเขารวมประชุมใน

ป 2563 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ประชุมผูถือหุน 

: 7/7 ครั้ง (100%) 

: 1/1 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนที่ถือ  

ณ 30 ธ.ค. 2563 

0.11% (526,526 หุน) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวของผูบริหาร

กับบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. เปน 

2. ไมเปน 

3. ไมมี 

กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ในตำแหนง รองกรรมการผูจัดการ 

ผูใหบริการทางวิชาชพี (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / 

บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9 สิ่งท่ีสงมาดวย 4 

สารสนเทศเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 

เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ 

กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสีย2

2 ไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจำป 2564 (“ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน”) เพ่ือพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ในการขายท่ีดินเปลาจำนวน 2 แปลง เน้ือท่ีรวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท 

รวมมูลคา 23,166,000 บาท ใหแกบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันท่ี 26 

ธันวาคม 2562 

- พิจารณาตามเกณฑรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนมีขนาด

รายการสูงสุด เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งน้ี) บริษัทจึง

ไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

- พิจารณาตามเกณฑรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพยหรือบริการ 

 ท้ังน้ี รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยเปนรายการท่ีเก่ียวกับสนิทรัพยหรือบริการ ตามท่ีกำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกวา 

“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) บริษัทมีมูลคาการทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับ CEC 

ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา คือ การกูยืมระยะสั้นจาก CEC เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียเงินกูรอยละ 

5.50 ตอป ระยะเวลากูยืม 6 เดือน คิดเปนดอกเบ้ียท่ีบริษัทตองจายชำระสำหรับการกูยืมครัง้น้ีเทากับ 0.28 ลานบาท จึงมีมูลคาการทำรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท ซึ่งมีขนาดรายการท่ีเกินกวา 20.00 ลานบาท จึงถือเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันขนาดใหญ ดังน้ัน 

บริษัทจึงตองปฏิบัติตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ 

รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาวตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันดวย โดยมี

รายละเอียดสารสนเทศดังน้ี 

 

 
2 นายธีรพัฒน จิรพพิัฒน มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนกรรมการ CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 30.15 

  นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.50 และเปนพี่ชายของนายทวีศักด์ิ นิมาพันธ ซ่ึงดำรงตำแหนง 

  กรรมการ CEC และถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.00 

  นายสุรพล ศรีวีระสกุล มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 3.50 

  นายพัฒนา สุวรรณสายะ มีสวนไดเสีย เนื่องจากบุตรชาย คือ นายพิชย สุวรรณสายะ ถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 2.10 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 มีมติใหบริษัทขายท่ีดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดมีการประกาศขาว

ทางสื่อและทางเว็บไซตของบริษัทเพ่ือใหผูสนใจเขารวมเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

เพียงผูเดียวท่ีเสนอซื้อท่ีดินเขามา บริษัทจึงไดตัดสินใจขายและท้ัง 2 ฝายไดทำธุรกรรมซื้อขายท่ีดิน ณ สำนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 

สาขาแมริม เปนท่ีเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

 

2. คูสัญญาท่ีเกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

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

2.2 ผูซื้อ : บริษัท ซอีารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 

ขอมูลท่ัวไปของคูสัญญา 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ CEC ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 

2. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ 

รายช่ือผูถือหุนของ CEC ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  

ชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กอนการทำรายการ 

จำนวนหุน สัดสวน 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน/1 3,015 30.15% 

2. นายกานต อภิญญาวัชรกุล 2,000 20.00% 

3. นายกนก ศรีกนก/2 1,500 15.00% 

4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ/3 1,050 10.50% 

5. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ/4 1,000 10.00% 

6. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน/5 750 7.50% 

7. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/6 350 3.50% 

8. นายพิชย สุวรรณสายะ/7 210 2.10% 

9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ/8 75 0.75% 

10. นายวิทยา เลาหเจริญยศ/9 50 0.50% 

รวมท้ังหมด 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 - นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุนชำระแลวของ CRD 

/4 - นายทวีศักด์ิ นิมาพันธ เปนนองชายของ นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ ซ่ึงเปนกรรมการบริษัทของ CRD 

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

รอยละ 7.49 ของทุนชำระแลวของ CRD 
/6 - นายสุรพล ศรีวีระสกุล เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนชำระแลวของ CRD 

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

CEC เปนนิติบุคคลท่ีมีนายธีรพัฒน จริพิพัฒน (กรรมการบริษัท CRD) และนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ (นองชายนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 

กรรมการบริษัท CRD) เปนกรรมการบริษัทของ CEC และมีผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน ณ วันท่ีเกิดการทำรายการ ดังตาราง 

ตารางสรุปความสัมพันธของผูถือหุนระหวางบริษัทและ CEC 

ชื่อผูถือหุน 
CRD 

(ณ 28 พฤษภาคม 2562/1) 

CEC 

(ณ 28 พฤษภาคม 2562) 

กลุมนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 198,800,000 หุน  (39.76%) 3,765 หุน  (37.65%) 

  - นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 161,350,000 หุน  (32.27%) 3,015 หุน  (30.15%) 

  - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรส) 37,450,000 หุน  (7.49%) 750 หุน  (7.50%) 

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

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

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

ผูถือหุนรายอ่ืน 175,800,000 หุน  (35.16%) 2,685 หุน  (26.85%) 

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

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

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

ฝายบริหารของบริษัทมีนโยบายใหทยอยขายท่ีดินท่ีไมกอใหเกิดประโยชนเพ่ือเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดย

บริษัทไดประกาศเสนอขายท่ีดินจำนวน 2 แปลงดังกลาว เน้ือท่ีรวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทางสื่อและทาง

หนาเว็บไซตของบริษัทเพ่ือใหผูสนใจท่ัวไปเขาเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด เพียงผูเดียว

ท่ีเสนอซื้อท่ีดินเขามา บริษัทจึงไดขายท่ีดินดังกลาวใหแก CEC ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท 

 

4. รายละเอียดทรัพยสินท่ีจำหนายไป 

ประเภททรัพยสิน ท่ีดินเปลา จำนวน 2 แปลง 

ท่ีต้ังทรัพยสิน หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบานตนผึ้ง - บานปาขอยใต (ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม  

เอกสารสิทธิและเนื้อท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 12-3-48 ไร หรือ 5,148 ตารางวา/1 และ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 00-0-14 ไร หรือ 14 ตารางวา/2 

การใช งาน ณ วันท่ีทำ

การซ้ือขาย 

เปนท่ีดินวางเปลาไมมีการใชงานและไมมีความจำเปนตองใชงาน 

วันท่ีไดมาซ่ึงทรัพยสิน วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 สำหรับท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22277 และ 

วันท่ี 30 ตุลาคม 2558 สำหรับท่ีดินโฉนดเลขท่ี 49400 

มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2562 (งบ

รวมมูลคา 4,070,000 บาท ประกอบดวย 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 มูลคา 3,870,000 บาท และ 
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การเงินงวดลาสุด) กอน

วันทำรายการ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 มูลคา 200,000 บาท 

หมายเหตุ: /1 ที่ดินแปลงใหญ และ /2 ที่ดินทางเขาที่ดินแปลงใหญ 

 บริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินราคาท่ีดินแปลงดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

บริษัทผูประเมิน บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด 

รายชื่อผูประเมินหลัก นายวิเศษ นุยตูม (ผูประเมินหลักช้ันวุฒิ วฒ.180) 

ซึ่งเปนผูประเมินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

วันท่ีของรายงาน 9 ธันวาคม 2562 

วันท่ีสำรวจและประเมิน 2 ธันวาคม 2562 

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ใน ก า ร

ประเมิน 

วัตถุประสงคเพ่ือสาธารณะ 

ท่ีดินท่ีทำการประเมิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 12-3-48 ไร หรือ 5,148 ตารางวา 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 00-0-14 ไร หรือ 14 ตารางวา 

หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินมูลคา 

ตามหลักเกณฑการกำหนดมูลคาตลาด โดยเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

ร าค าป ร ะ เมิ น มู ล ค า

ทรัพยสิน 

23,166,000 บาท หรือ ตารางวาละ 4,500 บาท 

ท้ังน้ี ผูประเมินราคาระบุวาท่ีดินแปลงเลขท่ี 49400 ไมสามารถนำมาประเมินรวมได เน่ืองจากมีลำเหมือง

สาธารณประโยชนและท่ีดินบุคคลอ่ืนคั่นกลาง และมีความเห็นวาไมมีผลตอการปรับราคาประเมินท่ีดิน

แปลงเลขท่ี 22277 

 

บริษัทผูประเมิน บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด 

รายชื่อผูประเมินหลัก นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ (ผูประเมินหลักช้ันวุฒิ วฒ.102) 

ซึ่งเปนผูประเมินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

วันท่ีของรายงาน 27 ธันวาคม 2562 

วันท่ีสำรวจและประเมิน 18 ธันวาคม 2562 

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ใน ก า ร

ประเมิน 

วัตถุประสงคเพ่ือสาธารณะ 

ท่ีดินท่ีทำการประเมิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 12-3-48 ไร หรือ 5,148 ตารางวา และ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 00-0-14 ไร หรือ 14 ตารางวา 

หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินมูลคา 

ตามหลักเกณฑการกำหนดมูลคาตลาด โดยเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

ร าค าป ร ะ เมิ น มู ล ค า

ทรัพยสิน 

20,634,000 บาท หรือ เฉลี่ยตารางวาละ 3,997.29 บาท ประกอบดวย 

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 5,148 ตารางวา ราคาตารางวาละ 4,000 บาท และ 

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 14 ตารางวา ราคาตารางวา 3,000 บาท 
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5. การคำนวณขนาดรายการ 

5.1 การคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวด

ลาสุดของบริษัทกอนวันท่ีทำรายการ สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ ดังน้ี 

ขอมูลทางการเงินของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ลานบาท 

สินทรัพยรวม 1,070.28 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีจำหนาย 4.07 
 

เกณฑการคำนวณ 

ขนาดรายการ 
วิธีการคำนวณขนาดรายการ ผลการคำนวณขนาดรายการ 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพย

ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

(NTA ของบริษัทท่ีทำรายการ) x  

สัดสวนท่ีไดมาหรือจำหนายไป x 100        

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

ไมตองคำนวณ เน่ืองจาก ไมไดเปน

การจำหนายสินทรัพยประเภทหุน

สามัญ 

2. เกณฑกำไรสุทธิ (กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทท่ีทำรายการ) x  

สัดสวนท่ีไดมาหรือจำหนายไป x 100 

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

ไมตองคำนวณ เน่ืองจาก ไมไดเปน

การจำหนายสินทรัพยประเภทหุน

สามัญ 

3. เกณฑมูลคารวมส่ิง

ตอบแทน 

มูลคารายการท่ีจายหรือไดรับ* x 100 

สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

* กรณีเปนรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย ตองใชราคาที่สูงกวาระหวาง

มูลคารวมส่ิงตอบแทนหรือราคาตามบัญชี 

     23.17  x 100    =    2.16% 

        1,070.28 

4. เกณฑมูลคาหุนทุน จำนวนหุนท่ีบริษัทออกเพ่ือชำระคาสินทรัพย x 100 

จำนวนหุนท่ีชำระแลวของบริษัทจดทะเบียน 

ไมตองคำนวณ เน่ืองจาก เปน

รายการจำหนายไปเพ่ือสินทรัพย 

จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดสูงสุด 

ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งน้ี) บริษัทจึง

ไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

 

5.2 การคำนวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดลาสุดของบริษัทกอน

วันท่ีทำรายการ สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินท่ีสำคญั ดังน้ี 

 

ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ลานบาท 

สินทรัพยรวม 1,070.28 

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 2.40 

หน้ีสินรวม 594.92 

สวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม - 
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ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ลานบาท 

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 472.97 

มูลคา รอยละ 0.03 ของ สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 0.14 

มูลคา รอยละ 3.00 ของ สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 14.19 

กรอบลางของการคำนวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(เลือกใชคาสูงระหวาง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ลานบาท) 

1.00 

กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(เลือกใชคาสูงระหวาง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ลานบาท) 

20.00 

มูลคาการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

มูลคาการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

การขายท่ีดินเปลาใหแก CEC มูลคา 23.17 ลานบาท เมื่อวันท่ี 26 

ธันวาคม 2562 

23.17 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.90 ของ

มูลคาสนิทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 

กันยายน 2562 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันอ่ืนๆ ในชวง 6 เดือน ท่ีผานมา 

- การกูยืมระยะสั้นจาก CEC จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย

เงินกูรอยละ 5.50 ตอป เปนระยะเวลา 6 เดือน 

0.28 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 0.06 

ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 

กันยายน 2562 

รวม มูลคาขนาดการทำรายการเกี่ยวโยง 23.44 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.96 

ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 

กันยายน 2562 

ขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการขนาดใหญ 

(มูลคา > 20 ลานบาท) 

 

ท้ังน้ี รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยเปนรายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการมีมูลคาการทำ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการท่ี 20.00 ลานบาท จึงถือเปนการทำรายการท่ีเก่ียว

โยงกันขนาดใหญ 

 

การขออนุมัติการทำรายการ หรือการขออนุญาตจากหนวยงานกำกับหรือหนวยงานราชการ : 

 บริษัทตองปฎิบัติตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยง

กัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยบริษัทมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังน้ี 

1) จัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการของบริษัทตอตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และการดำเนินการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหความเห็นตามท่ีกำหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยจัดสงรายงาน

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเพ่ือพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ท้ังน้ี บริษัท

ไดแตงตั้งให บริษัท สยาม อัลฟา แคปตอล จำกัด ซึ่งเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผู

ถือหุน 
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3) จัดประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว โดยจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือ

หุนพรอมเอกสารประกอบการประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

 

6. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีและเง่ือนไขในการชำระเงิน 

รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการทรัพยสินหรือบริการ คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงซื้อขายท่ีดินท้ังสองแปลง 

ในราคา 23,166,000 บาท ตามขอสรุปการเสนอราคาซื้อท่ีดิน โดยมีการชำระคาท่ีดินเปน 2 งวด ดังน้ี 

1. CEC ชำระเงินมัดจำคาท่ีดิน จำนวน 11,583,00 บาท ใหแกบริษัท ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 

2. CEC ชำระเงินคาท่ีดินสวนท่ีเหลือ จำนวน 11,583,000 บาท ใหแกบริษัท ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีท้ังสองฝายจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ณ สำนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม 
 

ท้ังสองฝายตกลงเรื่องคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของในการโอนกรรมสิทธ์ิ ดังน้ี 

1. คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน บริษัทเปนผูชำระคาธรรมเนียม 1.00% และ CEC เปนผูชำระคาธรรมเนียม 1.00% 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 1.00% และ คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% บริษัทในฐานะผูขายท่ีดินเปนผูชำระ 

3. คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากขางตน (ถามี) บริษัทในฐานะผูขายท่ีดินเปนผูชำระ 

 

7. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ฝายบริหารเห็นวา การขายท่ีดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงเปนสินทรัพยท่ีไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือใชในการ

ชำระภาระหน้ีสินท่ีมีอยู ซึ่งจะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพ่ิม

ใหแกบริษัทตอไป 

 

8. แผนการใชเงินท่ีไดรับจากการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

เงินท่ีไดรับจากการจำหนายท่ีดินเปลาในครั้งน้ี บริษัทนำไปลดภาระหน้ีสินของบริษัทท่ีมีกับบุคคลเก่ียวโยงท้ังจำนวน สงผลใหภาระหน้ีสิน

ดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลงคงเหลือจำนวน 7.00 ลานบาท ซึ่งชวยลดคาใชจายดอกเบ้ียจากภาระหน้ีดังกลาวลงไดจำนวน

หน่ึง 

 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นาย

สุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสีย3

3ไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง ไดพิจารณา

แลวมีความเห็นวารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเปนรายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ โดยเปนการขายท่ีดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน

ในขณะน้ัน เพ่ือแปลงสินทรัพยท่ีไมไดใชงานใหเปนกระแสเงินสดเพ่ือใชดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายท่ีดินแปลงดังกลาว บริษัทไดทำ

การเสนอขายใหแกบุคคลภายนอกท่ัวไปผานทางสื่อและทางเว็บไซตของบริษัท ปรากฏวามีเพียง CEC เปนผูเสนอซื้อท่ีดินเพียงรายเดียว 

บริษัทจึงตัดสินใจขายท่ีดินแปลงดังกลาวใหแก CEC คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดยเปนราคาซื้อ

 
3   นายธีรพัฒน จิรพพิัฒน มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนกรรมการ CEC และถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 30.15 

    นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.50 และเปนพี่ชายของนายทวีศักด์ิ นิมาพันธ ซ่ึงดำรงตำแหนงกรรมการ  

    CEC และถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 10.00 

    นายสุรพล ศรีวีระสกุล มีสวนไดเสีย เนื่องจากถือหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 3.50 

    นายพัฒนา สุวรรณสายะ มีสวนไดเสีย เนื่องจากบุตรชายหรือนายพิชย สุวรรณสายะ ถอืหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 2.10 
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ขายท่ีดินท่ีท้ังสองฝายตกลงกัน เทากับ 23.17 ลานบาท หรือเทากับ 4,487.80 บาทตอตารางวา ซึ่งอยูระหวางชวงราคาประเมินมูลคา

ทรัพยสินจากบริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด (วันท่ีประเมิน 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 4,500.00 บาทตอตารางวา และราคา

ประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด (วันท่ีประเมนิ 18 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 3,997.29 บาทตอตารางวา  

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวา การทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผลดีแลว ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระน้ีใหท่ีประชุมผู

ถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวท่ีบริษัทไดเขาทำกับ CEC ดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลท่ีดี ดังน้ันจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันรายการเก่ียวโยงกันดังกลาว 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไมสามารถใหความเห็นเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระได เน่ืองจากไมมี

บุคคลภายนอกเขารวมการเสนอราคาซื้อขายท่ีดินดังกลาว ถึงแมวาบริษัทไดประกาศเสนอขายผานทางสื่อสาธารณะและทางเว็บไซตของ

บริษัทแลวก็ตาม 

 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณี

กรรมการดังกลาวงดออกเสียง 

- ไมมี – 

 

11. ขอมูลบริษัทและการดำเนินธุรกิจโดยสรุป 

ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

รายการ รายละเอียด 

ช่ือบริษัท บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107560000176 

ท่ีตั้งสำนักงานใหญ 164/34-36 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 50100 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางท่ัวไปประเภทตาง ๆ และการรับเหมา

กอสรางงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบท่ีลูกคากำหนด และใหบริการเก่ียวกับการ

จัดเก็บและกำจัดขยะมลูฝอย 

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

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

วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 5 ตุลาคม 2560 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท 

(1) การใหบริการรับเหมากอสราง 

การใหบริการรับเหมากอสรางของบริษัทแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) การรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางท่ัวไป และ 

(2) การรับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบท่ีลูกคากำหนด ซึ่งลูกคาของบริษัทมีท้ังหนวยงานราชการและ

ภาคเอกชน โดยบริษัทจะวาจางผูรับเหมาท่ีมีประสบการณในแตละดานเขามารับจางทำงาน เชน งานโครงสรางอาคาร งาน

สถาปตยกรรม งานระบบไฟฟา งานระบบประปา งานระบบแอร งานระบบโทรศัพทและการสื่อสาร งานแตละลักษณะท่ีมีการ

วาจางผูรับเหมามาชวยทำงาน จะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู ความ
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

เช่ียวชาญ และประสบการณ เขาควบคุมการทำงานอยางใกลชิดกับเจาของโครงการ หรือตัวแทนเจาของโครงการเพ่ือกำหนด

แผนงานกอสรางใหสามารถสงมอบงานท่ีมีคุณภาพภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจางเหมาได ท้ังน้ี บริษัทยังคงเปน

ผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) 

• งานรับเหมากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ัวไป 

บริษัทใหบริการรับเหมากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ัวไป รวมถึงงานปรับปรุงอาคารจากผูวาจาง ซึ่งมีหลายประเภท 

อาทิ อาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารท่ีพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล หองผาตัด หองปลอดเช้ือ โรงแรม เปน

ตน โดยบริษัทใหบริการรับเหมางานวิศวกรรมโยธา งานสถาปตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบท่ีลูกคา

กำหนด ท้ังน้ี ในสวนของงานระบบประกอบอาคาร (M&E) อาทิ ระบบไฟฟาและการสื่อสาร ระบบประปา และระบบ

สุขาภิบาล เปนตน บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาท่ีมีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยู

ภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ อยาง

ใกลชิด  

• งานรับเหมากอสรางระบบสาธารณูปโภค 

บริษัทใหบริการรับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบท่ีลูกคากำหนด อาทิ งานกอสรางและติดตั้งระบบ

รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง งานปรับปรุงระบบจำหนายไฟฟา งานกอสรางโรงไฟฟา

พลังงานน้ำขนาดเล็กและระบบงานชลประทาน งานกอสรางอาคารโรงไฟฟาและระบบสงน้ำ งานติดตั้งและทดสอบ

เครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานน้ำพรอมอุปกรณ เปนตน โดยบริษัทรับผิดชอบในสวนงานวิศวกรรมโยธา สวนงานระบบอ่ืน 

อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟาแรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาท่ี

มีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงาน

ของบริษัทท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ และประสบการณอยางใกลชิด ซึ่งบริษัทสามารถเขารับงานไดโดยตรง ซึ่งบริษัทจะ

เปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) หรือเขารับงานในนามกิจการรวม

คา (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการตามสัดสวนการรวมลงทุน หรือในนาม

กิจการคารวม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการตามสวนงานท่ีทำ โดย Joint 

Venture หรือ Joint Operation บริษัทจะรวมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม และทุกครั้งท่ีบริษัทจะ

พิจารณาเขารวมลงทุนในกิจการรวมคาใด ๆ จะเปนไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท 

(2) การรับจางใหบริการจดัเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 

ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจำนวน 4 สัญญา เปนสัญญาในนามกิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย-ซีอารซี เอ็น

ไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการรวมคา CRC-CEC”) จำนวน 1 สัญญา โดยบริษัทลงทุนรอยละ 5 และ CEC ลงทุนรอยละ 95 ซึ่ง

เปนการรับจางใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีแขวงเม็งราย แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม 

สัญญาดังกลาวครบกำหนดเดือนมิถุนายน 2563 (ผูวาจางไดขยายระยะเวลาจางตอไปอีก 6 เดือน) และสัญญาในนามบริษัท 

เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 สัญญา ไดแก ซึ่งเปนสัญญาจางในการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสัญญากำจัด

ขยะมูลฝอยโดยการฝงกลบ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา 5 ปงบประมาณ ครบกำหนดท้ัง 2 สัญญาในวันท่ี 30 

กันยายน 2567 และสัญญาจางเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ระยะเวลา 5 ปงบประมาณ ครบกำหนดสัญญาใน

วันท่ี 31 มีนาคม 2569 
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

โครงสรางรายไดของบริษัท 

โครงสรางรายได 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งวดป 2561 งวดป 2562 งวดป 2563 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,251.00  1,348.00  1,348.00  98.70% 764.87 95.84% 

รายไดจากการใหบริการ/1 - - - - 26.59 3.33% 

รายไดรวม 1,251.00 1,348.00 1,348.00 98.70% 791.46 99.17% 

รายไดอื่น/2 15.00  40.70  40.70  1.18% 6.47 0.81% 

สวนแบงเงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.45  1.35  1.35  0.12% 0.17 0.02% 

รวมรายได 1,267.45 1,390.05 1,390.05 100.00% 798.09 100.00% 

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท 

หมายเหตุ :/1 รายไดจากการใหบริการ หมายถึง รายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซ่ึงดำเนินการในนามบริษัท 

/2 รายไดอื่น หมายถึง กำไรจากการจำหนายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดคาเชา และรายไดดอกเบี้ยรับ 
 

12. ผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนวันท่ี 10 มีนาคม 2564 

รายช่ือผูบริหารของบริษัท 

รายชื่อผูบริหาร ตำแหนง 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจดัการ 

2. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ รองกรรมการผูจดัการ สายงานอำนวยการ / รักษาการผูชวย

กรรมการผูจดัการสายงานอำนวยการ 

3. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล รองกรรมการผูจดัการสายงานปฏบัิติการโครงการ 

4. นายพัฒนา สุวรรณสายะ รองกรรมการผูจดัการสายงานวิศวกรรม 

5. นางพัชรินทร ธรรมถนอม รองกรรมการผูจดัการสายงานบัญชีและการเงิน / รักษาการผูชวย

กรรมการผูจดัการสายงานบัญชีและการเงิน 

6. นายเอกชัย นวนนันตะ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรม 

7. นายวราพันธ อินตะโมงค ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการโครงการ 

8. นางพลับพลึง กิติจันทร ผูอำนวยการฝายบัญชี 

 

รายช่ือผูถือหุนของบริษัท 

บริษัทมีรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายช่ือผูถือหุนลาสุด วันท่ี 10 มีนาคม 2564 ดังน้ี 

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 จำนวนหุน สัดสวน 

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 4,863 ,000 0.97% 

10.  นาย พงศกร พานิชยะมนตร ี 4,424,400 0.88% 
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13. รายการท่ีเกี่ยวโยงกันในรอบป 2561 – 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคมของแตละป 

1) บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ (เฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ท่ีมีทำรายการในรอบป 2561 - 2563)  

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ 

1. บจก.ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 
(CEC) 

บริการจดัเก็บขยะมูลฝอย • นิติบุคคลท่ีมีกลุมผูถือหุนของบริษัทถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดยสวนท่ีเหลือรอย
ละ 32.10 แบงเปน 1.นายกานต อภิญญาวัชรกุล ถือหุนของบริษัทรอยละ 20.00 และ 2.นายทวีศักดิ ์นิมาพันธ 
ถือหุนของบริษัทรอยละ 10.00 โดยผูถือหุนท้ัง 2 ทานเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกับนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ซึ่งเปน
กรรมการและผูถือหุนของบริษัท และ 3.นายพิชย สุวรรณสายะ ถือหุนของบริษัทรอยละ 2.10 โดยเปนบุคคลท่ี
เก่ียวของกับนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท (เดิมเปนบริษัทยอยแตภายหลังมีการจัด
โครงสรางใหเปนบริษัทของกลุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือใหมีความชัดเจน) 

• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 
2. กิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย – ซีอารซ ี

เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (CRC-CEC) 
บริการจดัเก็บขยะมูลฝอย • กิจการรวมคาระหวาง เชียงใหมรมิดอย (ตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2557) ในสัดสวนรอยละ 5 และ CEC รวมคาใน

สัดสวนรอยละ 95 ของทุนจดทะเบียนกิจการรวมคา 
• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 

3. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน - • กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 29.17 ของทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 
9 ธ.ค. 2563 

• ปจจุบันดำรงตำแหนง กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 

4. นายเฉลมิศักดิ์ นิมาพันธ - • กรรมการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 
9 ธ.ค. 2563 

• ปจจุบันดำรงตำแหนง รองกรรมการผูจดัการ สายงานอำนวยการของบริษัทฯ 
5. นางสาวิตรี จริพิพัฒน - • ผูถือหุนบริษัท สัดสวนรอยละ 8.49 ของทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 9 ธ.ค. 2563 

6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล - • กรรมการ และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 9 ธ.ค. 2563 

7. นายกนก ศรีกนก - • ผูถือหุนบริษัท สัดสวนรอยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 9 ธ.ค. 2563 

8. กิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย – อาร.
เค.เจ. (CRC-R.K.J.) 

กอสรางระบบรวบรวมและ
บำบัดน้ำเสีย 

• กิจการรวมคาระหวาง เชียงใหมรมิดอย ในสัดสวนรอยละ 60 และ RKJ (นิติบุคคลท่ีไมมีความเก่ียวของกับผูถือหุน 
กรรมการ และผูบรหิารของบริษัท) ในสัดสวนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนกิจการรวมคา 

• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 
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2) รายละเอียดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันในรอบป 2561-2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคมของแตตละป มี ดังนี้ 

กิจการและบุคคลท่ี
เก่ียวของกันท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

1. กิจการรวมคาเชียงใหม
ริมดอย –ซีอารซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว 
(CRC-CEC) 

รายไดคาบริหารจัดการ 
-กิจการรวมคา CRC-CEC 
วาจาง CRD ในการบริหาร
จัดการในกิจการรวมคา 

3.43 3.52 2.89 กิจการรวมคา CRC-CEC มีการทำสัญญาวาจางให CRD ดำเนินงานในสวนของการบริหาร
จัดการ โดยคิดอัตราคาบริหารท่ีรอยละ 3 ของยอดรายไดท่ีไดรับจากการทำงานของ
กิจการรวมคา CRC-CEC ในแตละเดือน และมีรายการลูกหน้ีอื่นจากกิจการรวมคา CRC-
CEC อันเน่ืองมาจากรายไดคาบริหารจัดการดังกลาว ณ วันส้ินงวด 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เปนไปเพ่ือประโยชนของ
บริษัท และคาบริการท่ีเรียกเก็บมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทไดกำหนดอัตราคาบริหาร
ไมนอยกวาตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นโดยอางอิงจากคาใชจายเฉล่ียของทีมบุคคลการและ
คาใชจายตาง ๆ ท่ีใชในการดำเนินการดังกลาว 

 ลูกหน้ีอื่น 
กิจการรวมคา CRC-CEC 
คางชำระคาบริหารการ
จัดการ 

0.31 
 

0.32 0.20 

 เงินปนผลรับ 
CRD ถือหุนในกิจการรวม
คา CRC-CEC ท่ีสัดสวน
การถือหุนท่ีรอยละ 5.00 

0.98 1.58 1.55 กิจการรวมคา CRC-CEC มีการจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานป ป 2561 จำนวน 
19.50 ลานบาท ในป 2562 มีการจายเงินปนผล  31.50 ลานบาท และในป 2563 มีการ
จายเงินปนผลระหวางกาล จำนวน 31.00 สงผลให CRD ท่ีถือหุนในสัดสวนรอยละ 5 
ไดรับเงินปนผลป 2561 เทากับ 0.98 ลานบาท ป 2562 เทากับ 1.58 ลานบาท และป 
2563 เทากับ 1.55 ลานบาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และเปนไปตามสัดสวนการ
ถือหุนและตามเงื่อนไขท่ีตกลง 

รายไดคาเชารับ 
CRD ใหกิจการรวมคา
CRC-CEC เชา
ประกอบดวย 
- เชาสำนักงาน 
- เชาชวงท่ีดินเพ่ือใชใน

การประกอบกิจการ 

2.00 
 
 
 

1.60 
0.40 

2.03 
 
 
 

1.60 
0.43 

1.24 
 
 
 

0.80 
0.44 

CRD ใหกิจการรวมคา CRC-CEC เชาอาคารสำนักงานและเชาชวงท่ีดิน เพ่ือใชเปนสถานท่ี
ประกอบกิจการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชวงระยะเวลา 3 ป (นับต้ังแต 1 ก.ค. 2558 ถึง 30 
มิ.ย. 2561) และตออีก 2 ป (1 ก.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2563) โดยกำหนดอัตราคาเชา
อาคารสำนักงานรวม 8.00 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป (CRD บันทึกเปนรายไดคาเชารับ
ลวงหนาท้ังจำนวนแลว และทยอยบันทึกรับรูเปนรายไดตามระยะเวลา) ทยอยรับรูเปน
รายไดคาเชาปละ 1.60 ลานบาท และสัญญาเชาชวงท่ีดิน ซ่ึงท่ีดินใหเชาชวง CRD เชากับ
บุคคลภายนอกท่ีอัตราเดือนละ 30,000 บาท (ต้ังแต 1 ก.ค.2558 ถึง 21 ม.ค. 2559) 
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กิจการและบุคคลท่ี
เก่ียวของกันท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

1. กิจการรวมคาเชียงใหม
ริมดอย –ซีอารซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว 
(CRC-CEC) (ตอ) 

รายไดคาเชารับลวงหนา 
กิจการรวมคา CRC-CEC 
ชำระคาเชาอาคาร
สำนักงานตามเงื่อนไขท่ี
ไดรับจาก CRD 

 
2.40 

 
 

 
0.80 

 
- 

อัตราเดือนละ 33,000 บาท (ต้ังแต 22 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2561) และท่ีอัตราเดือน
ละ 36,300 บาท (ต้ังแต 1 ก.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2563) โดย CRD กำหนดอัตราคาเชา
ชวงกับกิจการรวมคา CRC-CEC ในอัตราเดียวกัน  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และการกำหนดอัตราคาเชา
ชวงท่ีดินและส่ิงปลูกสรางมีอัตราใกลเคียงกับรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีจัดทำโดย 
บริษัท ซิมส พรอพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จำกัด ประเมินโดย นายวรศักด์ิ โชติแฉลมสกุล
ชัย ผูประเมินหลักช้ันวุฒิ (วฒ. 035) ผูประเมินหลักท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
ก.ล.ต.  

 คาเชาจาย 
CRD มีคาเชารถบรรทุก
ด๊ัม 6 ลอ โดยเชาจาก 
CRC – CEC เพ่ือใชในงาน
กอสราง 

 
0.16 

 
- 

 
- 

CRD เชารถบรรทุก 6 ลอ จากกิจการรวมคา CRC – CEC เพ่ือใชในงานกอสราง โครงการ
ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียปากเกร็ด นับต้ังแต 28 ก.พ. – 13 พ.ย. 2561 ในอัตราวัน
ละ 600 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เปนไปเพ่ือประโยชนของ
บริษัท เน่ืองจากบริษัทตองการใชรถบรรทุกด๊ัม 6 ลอ เพียงช่ัวคราวในงานกอสราง ซ่ึง
อัตราการเชาเปนราคาตลาดท่ีเหมาะสมและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัท 

2. บริษัท ซีอารซี เอ็นไว
รอนเมนทอล เคียว 
จำกัด (CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนุทนในการใหบริการ 
  งานเก็บขนมูลฝอย 
  งานกำจัดมูลฝอย 

- -   24.10 
19.89 
   4.21    

งานเก็บขนมูลฝอย CRD ทำสัญญาจางชวงงานเก็บขนมูลฝอย ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาล
นครลำปางกับ CEC เพ่ือดำเนินงานเก็บขนมูลฝอย ในชวงระยะเวลา 57 เดือน (นับต้ังแต 
1 ม.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2567) กำหนดจายเปนรายเดือนในอัตราตอตัน โดยใหพิจารณา
ปริมาณน้ำหนักมูลฝอยท่ีใชในการคำนวณสูงสุดไมเกิน 85 ตันตอวัน หากน้ำหนักมูลฝอยท่ี
ผูรับจางดำเนินงานเก็บขนในวันใดเกินกวา 85 ตัน ผูจางจะคิดน้ำหนักมูลฝอยใหเพียง 85 
ตัน กรณีน้ำหนักมูลฝอยวันใดไมถึง 85 ตันผูจางจะคิดน้ำหนักมูลฝอยตามท่ีเก็บขนจริง ใน
อัตราตันละ 760.47 บาท/ตัน โดยยึดตามใบช่ังน้ำหนักเปนรายคันในแตละวัน ณ จุด
เครื่องชั่งน้ำหนัก สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยการเงื่อนไขการคิด
คาจางเปนไปตามหลักการเดียวกันกับสัญญาจางเหมางานดังกลาว ท่ี CRD ไดทำสัญญา
รับจางกับเทศบาลนครลำปาง 
งานกำจัดมูลฝอย CRD ทำสัญญาจางชวงงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปางกับ 
CEC สัญญาเลขท่ี JG1915/001 โดยการจัดการฝงกลบมูลฝอย กำหนดระยะเวลา 53 

คาใชจายคางจาย - - 4.51 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

กิจการและบุคคลท่ี
เก่ียวของกันท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

2.บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จำกัด 
(CEC) (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน (นับต้ังแต 1 พ.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2567)กำหนดจายเปนรายเดือนในอัตราตอตัน 
โดยใหพิจารณาปริมาณน้ำหนักมูลฝอยท่ีใชในการคำนวณสูงสุดไมเกิน 80 ตันตอวัน หาก
น้ำหนักมูลฝอยในวันใดเกินกวา 80 ตัน ผูจางจะคิดน้ำหนักมูลฝอยใหเพียง 80 ตัน กรณี
น้ำหนักมูลฝอยวันใดไมถึง 80 ตัน ผูวาจางจะคิดน้ำหนักมูลฝอย ในอัตราตันละ 165.94 
บาท/ตัน โดยยึดตามใบช่ังน้ำหนักเปนรายคันในแตละวัน ณ จุดเครื่องช่ังน้ำหนัก สถานท่ี
กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยเงื่อนไขการคิดคาจางและการจายชำระ 
เปนไปตามหลักการเดียวกันกับสัญญาจางเหมางานดังกลาวท่ี CRD ไดทำสัญญารับจางกับ
เทศบาลนครลำปาง  
 
ในป 2563 CRD มีตนทุนในการใหบริการจากการวาจาง CEC เทากับ 24.10 ลานบาท 
โดยมีคาใชจายคางจายใหแก CEC เทากับ 4.51 ลานบาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความจำเปน เน่ืองจากเปนการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย การกำหนดราคามีความ
สมเหตุสมผลเม่ือเปรียบเทียบกับความเส่ียงและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาท่ี
บริษัททำไวกับเทศบาลนครลำปาง และเงื่อนไขตางๆ ในสัญญามีความเหมาะสมกรณีหาก
จะตองทำรายการกับบุคคลอื่นท่ัวไป ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการ
ดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ 

รายการขายสินทรัพย 
 
 

- 
 
 

23.17 
 
 

- 
 
 

ในป 2562 CRD จำหนายทรัพยสินให CEC ในสวนของรถบรรทุกขยะและรถบดถนนรวม
จำนวน 39 รายการ โดยใหผอนชำระ 18 งวด และเครื่องใชสำนักงานเพ่ือใชในการดำเนิน
ธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอย ทำใหมีกำไรจากการจำหนายสินทรัพยดังกลาว ท้ังน้ี CRD มี
รายการลูกหน้ีจากการจำหนายทรัพยสินให CEC ในป 2562 CRD  ขายท่ีดินเปลาท่ีไมได
ใชประโยชน เพ่ือแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 2 แปลง ใหกับ 
CEC โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400  ท่ีต้ัง  หนองเขียวซอย 2 แยก
จากถนนสายบานตนผ้ึง – บานปาขอยใต (ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแมริม 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

กิจการและบุคคลท่ี
เก่ียวของกันท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

2.บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จำกัด 
(CEC) (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกหน้ีจากการจำหนาย
ทรัพยสิน 

2.50 - - จังหวัดเชียงใหม อัตราเดียวกับรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีจัดทำโดย 1) บริษัท แอด
วานซ แอดไพรซัล จำกัด ประเมินโดย นายวิเศษ นุยตูม ผูประเมินหลักช้ันวุฒิ (วฒ.180) 
และ 2) บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ (ผูประเมินหลักชั้น
วุฒิ วฒ.102) ซ่ึงผูประเมินท้ังคูไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก CRD จะไมดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีก  และ CEC  จำเปนตองใชทรัพยสินดังกลาว  และราคาขาย
เปนราคายุติธรรมซ่ึงไดมีการเปรียบเทียบจากขอมูลท่ีมีบุคคลภายนอกเสนอราคาขอซ้ือ
สินทรัพยดังกลาว 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 ไดพิจารณา
และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการขายท่ีดิน จำนวน 2 แปลง โดยใหขายในราคาไมต่ำกวา
ราคาท่ีต้ังไวเปนเกณฑ โดยใหคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 

ดอกเบ้ียจาย - 0.69 0.38 CRD  กูยืมเงินจาก CEC  เม่ือ 13 มิ.ย. 2562 จำนวน 20 ลานบาท  และ 4 พ.ย.2562 
จำนวน 10 ลานบาท เพ่ือใชหมุนเวียนระยะส้ัน  มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.50 -5.70 ตอป  
เปนอัตราเดียวกับท่ี CRD ไดรับจากสถาบันการเงิน ในการออกต๋ัวแลกเงิน ท้ังน้ี บริษัทได
ชำระคืนเงินกูยืมครบถวนแลวในป 2563 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความจำเปนเน่ืองจากเปนการ
กูยืมระยะส้ันเพ่ือใช เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และอัตราดอกเบ้ียมีความ
สมเหตุสมผลใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินคิดกับบริษัท 

เงินกูยืมระยะส้ัน 
ยอดยกมา 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 
ลดลงระหวางงวด 
ยอดคงเหลือ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 

30.00 
23.00 
  7.00 

 
  7.00 

  - 
  7.00 
  0.00 

ดอกเบ้ียคางจาย - 0.04 - 

ซ้ือทรัพยสิน 
CRD ซ้ือทรัพยสินจาก 
CEC ในป 2561 

0.88 - - ในป 2561 CRD ซ้ือทรัพยสินจาก CEC รายการรถกระบะจำนวน 3 คัน ไวใชในการ
รับเหมากอสราง 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เน่ืองจาก CRD ตองการ
รถบรรทุกสำหรับงานกอสราง ซ่ึงสาเหตุท่ีไมซ้ือรถใหมเน่ืองจาก การนำรถบรรทุกใหมไป
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

กิจการและบุคคลท่ี
เก่ียวของกันท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

2.บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จำกัด 
(CEC) (ตอ) 

ใชงานอาจเกินการชำรุดเสียหายไดงาย การใชรถมือสองท่ีมีสภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสมจะ
ตอบโจทยการดำเนินงานมากกวา ท้ังน้ี จากการเขาทำรายการบริษัทไดมีการเปรียบเทียบ
ราคาซ้ือขายใหเปนไปตามราคาตลาด และเปนราคาท่ีเหมาะสมแลว 

คาเชาจาย 
CRD มีการเชารถบรรทุก
น้ำ 6 ลอ จาก CEC เพ่ือ
ใชในงานกอสราง 

0.06 - - CRD เชารถบรรทุกน้ำ 6 ลอ จาก CEC เพ่ือใชในงานกอสราง โครงการงานกลุมอาคาร
อำนวยการ มรภ.เชียงใหม ศูนยแมริม เปนระยะเวลา 90 วัน (นับต้ังแต 17 ม.ค. 2561 ถึง 
16 เม.ย. 2561) ในอัตราวันละ 800 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เปนไปเพ่ือประโยชนของ
บริษัท เน่ืองจากบริษัทตองการใชรถบรรทุกด๊ัม 6 ลอ เพียงช่ัวคราวในงานกอสราง ซ่ึง
อัตราการเชาเปนราคาตลาดท่ีเหมาะสมและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัท 
 

3.นายธีรพัฒน 
จิรพิพัฒน 

การค้ำประกันวงเงิน 8.69 
 

2.40 - นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ค้ำประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท โดยไมคิดคาตอบแทน อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินไดปลดภาระค้ำ
ประกันใหเม่ือ 30 ก.ย. 2563 
นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ค้ำประกันต๋ัวแลกเงินจำนวน 10 ลานบาทใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซ่ึงค้ำประกันโดยหุน CRD จำนวน 23.3 ลานหุนโดยไมคิดคาตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความจำเปนเน่ืองจาก
เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกันดังกลาว 
 

การค้ำประกันต๋ัวแลกเงิน - 40.00 10.00 

4. นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ 
 

การค้ำประกันวงเงิน 8.69 
 

2.40  - นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ ค้ำประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท โดยไมคิดคาตอบแทน อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินไดปลดภาระค้ำ
ประกันใหเม่ือ 30 ก.ย. 2563 
นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ ค้ำประกันต๋ัวแลกเงินจำนวน 10 ลานบาทใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซ่ึงค้ำประกันโดยหุน CRD จำนวน 8 ลานหุนโดยไมคิดคาตอบแทน 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความจำเปนเน่ืองจาก

การค้ำประกันต๋ัวแลกเงิน - 40.00 10.00 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

กิจการและบุคคลท่ี
เก่ียวของกันท่ีอาจมีความ

ขัดแยง 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) ลักษณะรายการ / ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 
ถึงความจำเปนและความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกันดังกลาว 
 

5.นายสุรพล  ศรีวีระสกุล การค้ำประกันต๋ัวแลกเงิน - 40.00 10.00 นายสุรพล  ศรีวีระสกุล ค้ำประกันต๋ัวแลกเงินจำนวน 10 ลานบาทใหแก CRD ในฐานะ
กรรมการบริษัท ซ่ึงค้ำประกันโดยหุน CRD จำนวน 2.8 ลานหุนโดยโดยไมคิดคาตอบแทน  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ได
พิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม และมีความจำเปนเน่ืองจาก
เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ำประกันดังกลาว 

 

 
 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

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

 

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

 

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

 

14. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปท่ีผานมา พรอมคำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 63 

(ตรวจสอบแลว) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 34.50 3.80% 19.51 2.04% 30.26 3.62% 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 196.73 21.69% 364.95 38.14% 283.64 33.96% 

มูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 344.53 37.99% 243.35 25.43% 128.56 15.39% 

วัสดุคงเหลือ 58.09 6.41% 47.40 4.95% 29.52 3.53% 

เงินฝากประจำ 0.11 0.01% 0.11 0.01% 0.13 0.02% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 633.96 69.91% 675.32 70.57% 472.11 56.53% 

เงินฝากประจำท่ีติดภาระค้ำประกัน 77.32 8.53% 64.21 6.71% 53.06 6.35% 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.74 0.19% 1.52 0.16% 0.14 0.02% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 159.39 17.58% 155.17 16.21% 225.07 26.95% 

สินทรัพยสิทธิการใช -- 0.00% -- 0.00% 1.01 0.12% 

สินทรัพยไมมีตัวตน 1.50 0.17% 2.16 0.23% 1.33 0.16% 

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 27.39 3.02% 49.60 5.18% 52.02 6.23% 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5.34 0.59% 8.91 0.93% 30.23 3.62% 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 0.21 0.02% 0.11 0.01% 0.24 0.03% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 272.89 30.09% 281.67 29.43% 363.10 43.47% 

รวมสินทรัพย 906.85 100.00% 956.99 100.00% 835.21 100.00% 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 
84.22 9.29% 173.97 18.18% 128.14 15.34% 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน -- 0.00% 39.58 4.14% 9.81 1.17% 

เจาหน้ีการคา และเจาหน้ีอื่น 205.90 22.70% 168.36 17.59% 76.16 9.12% 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -- 0.00% 7.00 0.73% -- 0.00% 

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีครบกำหนดชำระในหน่ึง

ป 
-- 0.00% -- 0.00% 7.20 0.86% 

เจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงินท่ีครบกำหนดชำระ

ภายในหน่ึงป 
2.30 0.25% 0.55 0.06% 0.55 0.07% 

เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและรายไดคา

กอสรางรับลวงหนา 
49.50 5.46% 37.49 3.92% 117.10 14.02% 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 50.92 5.62% 61.48 6.42% 60.78 7.28% 

ภาษีเงินไดคางจาย 0.16 0.02% -- 0.00% 0.00 0.00% 

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 11.35 1.25% 1.46 0.15% 19.45 2.33% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 404.35 44.59% 489.90 51.19% 419.19 50.19% 

เงินกูยืมระยะยาว -- 0.00% -- 0.00% 41.25 4.94% 

เจาหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 0.55 0.06% -- 0.00% 0.50 0.06% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ 31 ธ.ค. 61 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ตรวจสอบแลว) 

ณ 31 ธ.ค. 63 

(ตรวจสอบแลว) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 14.61 1.61% 18.80 1.96% 23.43 2.81% 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 0.86 0.09% 0.26 0.03% 3.00 0.36% 

รายไดคาเชารับลวงหนา 0.80 0.09% -- 0.00% 0.00 0.00% 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 16.82 1.85% 19.06 1.99% 68.19 8.16% 

รวมหนี้สิน 421.17 46.44% 508.96 53.18% 487.37 58.35% 

ทุนท่ีออกและชำระแลว 250.00 27.57% 250.00 26.12% 250.00 29.93% 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 129.98 14.33% 129.98 13.58% 129.98 15.56% 

เงินสำรองตามกฎหมาย 16.00 1.76% 16.00 1.67% 16.00 1.92% 

กำไรสะสม(ขาดทุน)ท่ียังไมไดจัดสรร 89.70 9.89% 52.05 5.44% (48.14) -5.76% 

รวมสวนของผูถือหุน 485.68 53.56% 448.03 46.82% 347.83 41.65% 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 906.85 100.00% 956.99 100.00% 835.21 100.00% 

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

ป 2561 

(ตรวจสอบแลว) 

ป 2562 

(ตรวจสอบแลว) 

ป 2563 

(ตรวจสอบแลว) 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00% 764.87 96.64% 

รายไดจากการใหบริการ -- 0.00% -- 0.00% 26.59 3.36% 

รวมรายไดจากการดำเนินงาน 1,251.00 100.00% 1,348.00 100.00% 791.46 100.00% 

ตนทุนในการรับเหมากอสราง 1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 823.48 104.05% 

ตนทุนจากการใหบริการ -- 0.00% -- 0.00% 25.27 3.19% 

รวมตนทุน 1,156.21 92.42% 1,340.69 99.46% 848.74 107.24% 

กำไรขั้นตน 94.79 7.58% 7.31 0.54% (57.28) -7.24% 

รายไดอื่น 15.00 1.20% 40.71 3.02% 6.47 0.82% 

กำไรกอนคาใชจาย 109.79 8.78% 48.02 3.56% (50.82) -6.42% 

คาใชจายในการบริหาร 67.07 5.36% 66.63 4.94% 52.65 6.65% 

สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการ

รวมคา 
1.45 0.12% 1.35 0.10% 0.17 0.02% 

คาใชจายทางการเงิน 4.56 0.36% 8.44 0.63% (8.19) -1.03% 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย

ภาษีเงินได 
39.61 3.17% (25.70) -1.91% (111.50) -14.09% 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (9.59) -0.77% 3.46 0.26% 20.52 2.59% 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับป 30.02 2.40% (22.24) -1.65% (90.98) -11.49% 
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คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

รายได 

โครงสรางรายได 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งวดป 2561 งวดป 2562 งวดป 2563 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 764.87 95.84% 

รายไดจากการใหบริการ/1 - 0.00% - 0.00% 26.59 3.33% 

รายไดจากการดำเนินงาน 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 791.46 99.17% 

รายไดอื่น/2 15.00 1.18% 40.70 2.93% 6.47 0.81% 

สวนแบงเงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.45 0.12% 1.35 0.10% 0.17 0.02% 

รวมรายได 1,267.45 100.00% 1,390.05 100.00% 798.09 100.00% 

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท 

หมายเหตุ : /1 รายไดจากการใหบริการ หมายถึง รายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซ่ึงดำเนินการในนามบริษัท 

 /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 ดังน้ี 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 

บริษัทรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางตามวิธีอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทำเสร็จ อัตราสวนของงานกอสรางท่ีทำเสร็จ

คำนวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนแลวจนถึงวันสิ้นงวดกับตนทุนงานกอสรางท้ังหมดท่ีคาดวาจะใชในการกอสราง

ตามสัญญา ในกรณีท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนท้ังสิ้นของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา บริษัทจะรับรู

ประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในงบกำไรขาดทุน สำหรับรายไดท่ีรับรูแลว แตยังไมถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญา

แสดงไวเปนมูลคางานเสร็จท่ียังไมเรียกเก็บ และรายไดท่ีถึงกำหนดรับชำระตามสัญญาแลว แตยังไมเกิดตนทุนงานกอสรางจริงจะแสดง

ไวเปนรายไดคากอสรางรับลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากน้ี บริษัทกำหนดใหมีการทบทวนประมาณการตนทุนงานกอสราง

ใหสอดคลองกับตนทุนจริงทุกไตรมาส หรือเมื่อมีปจจัยใดท่ีสงผลกระทบตอตนทุนงานน้ัน ๆ อยางมีนัยสำคัญ 

ตารางสรุปโครงสรางรายไดแยกตามลักษณะโครงการ 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

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 

รายไดท่ีไมไดรับรูตามสัญญา/1 1.35  0.33  0.85  

รวมรายไดจากการรับเหมากอสราง 1,251.00 33 1,348.00 37 764.87 25 
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หมายเหตุ : /1 - รายไดที่ไมไดรับรูตามสัญญา ประกอบดวยรายไดคาออกแบบ, งานปรับปรุงพื้นจุดรวมพล, รายไดคาทดสอบเสาเข็ม, งานปรับปรุง  งานผนัง

กออิฐ ฉาบปูน ทาสี เปนตน 

 

รายไดของบริษัทจะข้ึนอยูกับประเภทและปริมาณของงานท่ีบริษัทใหบริการในแตละชวงเวลา บริษัทมีนโยบายท่ีจะรับงานท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยพิจารณารับงานท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและผูวาจางท่ีมีศักยภาพ มีความนาเช่ือถือ หรือมีฐานะ

การเงินท่ีดี 

หากพิจารณาจำนวนโครงการ และรายไดท่ีรับรูในงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 บริษัทมีรายไดจากการรับเหมา

กอสราง เทากับ 1,251.00 ลานบาท 1,348.00 ลานบาท และ 764.87 ลานบาท ตามลำดับ แบงเปนรายไดจากโครงการตอ

เน่ืองมาจากปกอนหนา เทากับ 817.18 ลานบาท เทากับ 580.17 ลานบาท และเทากับ 625.45 ลานบาท และรายไดจากโครงการใหม

ท่ีเริ่มโครงการในปน้ัน เทากับ 432.47 ลานบาท 767.83 ลานบาท และ 139.42 ลานบาท ตามลำดับ  

ในป 2562 จำนวนโครงการตามสัญญาท้ังหมด 37 โครงการ มากกวาป  2561 จำนวน 4 โครงการ บริษัทรับรูรายไดเพ่ิมข้ึน 

97.00 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.75 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางปกอนหนาเน่ืองจากในปลายป 2561 มีจำนวนโครงการ

ใหมท่ีเพ่ิมข้ึน และสวนใหญทยอยมารับรูเปนรายไดในป 2562 โดยรายไดในป 2562 มาจากโครงการตอเน่ือง 580.17 ลานบาท และ

รายไดโครงการใหม 767.50 ลานบาท 

ในป 2563 บริษัทมีจำนวนโครงการตามสัญญาท้ังหมด 25 โครงการ โดยรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับ 764.87 

ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนหนา เทากับ 583.14 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลงรอยละ 43.26 เน่ืองจาก ลูกคาของบริษัทหลายราย

ชะลอแผนงานกอสรางออกไปอันเน่ืองมาจากสถานการณระบาดของ COVID-19 ทำใหบริษัทยังไมสามารถเขาดำเนินการกอสรางและ

รับรูรายไดของโครงการดังกลาวได 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนงานท่ียังไมสงมอบจำนวน 11 โครงการ คิดเปนมูลคางานสวนท่ีเหลือตามสัญญา 

(Backlog) เทากับ 642.78  ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดจนถึงป 2565ในงวดบัญชี ป 2561 ป 2562 ป 2563 บริษัทมีรายไดท่ี

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  

 รายไดอ่ืน 

 ในงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 บริษัทมีรายไดอ่ืนเทากับ 15.00 ลานบาท 40.70 ลานบาท และ 6.47 ลานบาท 

ตามลำดับ ซึ่งรายไดอ่ืน ประกอบดวย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดจากการใหเชาสำนักงาน รายไดดอกเบ้ียรับ 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 

ตามลำดบั ท้ังน้ี สามารถอธิบายรายละเอียดของตนทุนตามประเภทธุรกิจได ดังน้ี 
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ตนทุนการดำเนินงาน และ 

อัตราตนทุนตอรายไดแยกตาม

ประเภท 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  

(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

ใหบริการ 

1,156.21  1,340.69  848.74  

 

ตนทุนในการรับเหมากอสราง 

 ตนทุนในการรับเหมากอสรางสวนใหญเกิดจากคาวัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชไปในงานกอสราง และคาจางผูรับเหมา

ท่ีมีประสบการณเขามาดำเนินการตั้งแตงานกอสรางอาคาร งานสถาปตยกรรม งานติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร งาน

ติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบดับเพลิงท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

เปนตน โดยบริษัทมีวิศวกรของบริษัทท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ เขาควบคุมการทำงานอยางใกลชิด  

ในป 2561 ป 2562 และป 2563 มีคาวัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองเทากับ 498.01 ลานบาท 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 เพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจาก งานกอสรางบางโครงการมีความลาชาและลูกคาเจาของ

โครงการมีการขยายเวลาออกไป จึงทำใหคาใชจายโครงการสูงข้ึน โดยเฉพาะคาใชจายเก่ียวกับพนักงานและคาโสหุยตาง ๆ บริษัทจึงมี

การปรับงบประมาณตนทุนกอสรางตามประมาณการคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน อีกท้ังในชวงป 2561 – 2562 งานโครงการใหมท่ี

ไดรับมามีอัตรากำไรข้ันตนท่ีต่ำลงเน่ืองจากสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 

 ในป 2563 บริษัทมีตนทุนในการรับเหมากอสราง เทากับ 823.48 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราตนทุนตอรายไดจากการ

รับเหมากอสรางเทากับรอยละ 107.66 โดยสาเหตุบริษัทมีอัตราตนทุนท่ีสูงกวารายได เน่ืองจาก ลูกคาโครงการขนาดใหญของบริษัทมี

การขยายระยะเวลาในสัญญา แตบริษัทไมสามารถปรับมูลคางานเพ่ิมจากการขยายระยะเวลาของลูกคารายดังกลาวจึงทำใหตนทุนใน

การรับเหมากอสรางสูงข้ึน รวมท้ัง บริษัทมีการปรับปรุงเพ่ิมประมาณการตนทุนของบางโครงการท่ีอยูชวงปลายโครงการตามตนทุนท่ี

เกิดข้ึนจริง 

ตนทุนจากการใหบริการ 

ในป 2562 ไมมีตนทุนจากการใหบริการ เน่ืองจากไมมีงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีดำเนินการในนามบริษัทในชวงป

ดังกลาว (ยกเวนโครงการท่ีดำเนินงานโดยกิจการรวมคา 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 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  

(ฉบับตรวจสอบ) 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

กำไรข้ันตนจากการรับเหมา

กอสราง 94.79 7.58% 7.32 0.54% (58.61) -7.66% 

กำไรข้ันตนจากการใหบริการ - 0.00% - 0.00% 1.33 4.99% 

กำไรขั้นตนรวม 94.79  7.32  (57.28)  

อัตรากำไรขั้นตน (%) 7.58%  0.54%  -7.24%  

 

บริษัทมีกำไรข้ันตนในป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 94.79 ลานบาท 7.32 ลานบาท และ (57.28) ลานบาท คิดเปน

อัตรากำไรข้ันตนตอรายไดรวมจากการดำเนินงาน เทากับรอยละ 7.58 รอยละ 0.54 และรอยละ (7.24) ตามลำดับ ซึ่งสามารถแบงเปน

กำไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเทากับ 94.79 ลานบาท 7.32 ลานบาท และ (58.61) ลานบาท และกำไรข้ันตนจากการใหบริการ

เทากับ 0.00 ลานบาท 0.00 ลานบาท และ 1.33 ลานบาท ตามลำดับ ในชวง 3 ปท่ีผานมา ตั้งแตป 2561 ถึงป 2563 พบวาแนวโนม

อัตรากำไรข้ันตนท่ีลดลงตอเน่ืองเกิดจากสาเหตุหลักคืองานโครงการใหมท่ีไดรับมามีอัตรากำไรข้ันตนท่ีต่ำลงเน่ืองจากสภาวะการ

แขงขันท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 

ป 2562 บริษัทมีกำไรข้ันตนเทากับ 7.32 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรข้ันตนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 

0.54 ซึ่งการลดลงของกำไรข้ันตนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุท่ีกำไรลดลงเกิดเน่ืองมาจากงานกอสรางบางโครงการ

มีความลาชาและลูกคาเจาของโครงการมีการขยายเวลาออกไป จึงทำใหคาใชจายโครงการสูงข้ึน โดยเฉพาะคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน

และคาโสหุยตางๆ บริษัทจึงมีการปรับงบประมาณตนทุนกอสรางตามประมาณการคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน อีกท้ังในปชวงป 2561 

- 2562 งานโครงการใหมท่ีไดรับมามีอัตรากำไรข้ันตนท่ีต่ำลงเน่ืองจากสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง 

ป 2563 บริษัทมีขาดทุนข้ันตนเทากับ 57.28 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนข้ันตนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับ

รอยละ 7.24 โดยการลดลงของกำไรข้ันตนมาจากการรับรูรายไดท่ีลดลงอันเน่ืองมาจากการชะลอโครงการกอสรางของลูกคาแตละราย

อันเน่ืองมาจากสถานการณระบาดของ COVID-19 นอกจากน้ี ยังมีสาเหตุมาจาก ลูกคาโครงการขนาดใหญท่ีมีการขยายระยะเวลาใน

สัญญา แตบริษัทไมสามารถปรับมูลคางานเพ่ิมจากการขยายระยะเวลาจึงทำใหตนทุนของโครงการสูงข้ึน รวมท้ังมีการปรับปรุงเพ่ิม

ประมาณการตนทุนของบางโครงการตามท่ีกลาวขางตน 

คาใชจายในการบริหาร 

บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย คาธรรมเนียม คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาทรัพยสิน เงินเดือนและ

สวัสดิการพนักงาน คาซอมแซมและบำรุงเครื่องใชสำนักงาน ยานพาหนะ คาท่ีปรึกษา และคาใชจายอ่ืน 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 สำหรับคาใชจายท่ีมีมูลคาสูงสุดคือเงินเดือนและสวัสดิการ

พนักงาน รองลงมาคือคาท่ีปรึกษาตาง 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 ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 0.36 รอยละ 0.63 และรอยละ 1.03 

ตามลำดับ คาใชจายทางการเงินท้ังหมดเปนดอกเบ้ียจายท่ีเกิดจากการใชวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน สวนใหญเปนวงเงินเพ่ือการ

พาณิชย เชน เงินเบิกเกินบัญชี เจาหน้ีเชาซื้อ ตั๋วสัญญาใชเงิน และหน้ีสินภายใตสัญญาทรัสตรีซีท นอกจากน้ี ในป 2563 บริษัทมี

ดอกเบ้ียจายจากเงินกูยืมระยะยาวท่ีใชเปนทุนหมุนเวียนในโครงการจางเก็บขนมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลปากเกร็ด 

กำไรสุทธแิละอัตรากำไรสุทธ ิ

 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดบัญชีป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 30.02 ลานบาท (22.24) ลานบาท และ 

(90.98) ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนอัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิรอยละ 2.37 รอยละ (1.60) และรอยละ (11.40) ของรายไดรวม 

ตามลำดับ  

 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีมูลคาสินทรัพยรวมเทากับ 906.85  ลานบาท 956.98 ลาน

บาท และ 835.21 ลานบาท ตามลำดับ โดยรายการสินทรัพยท่ีสำคัญท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยรวม มีดังน้ี 

สินทรัพยหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 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

รายละเอียดท่ีสำคัญในแตละรายการดังน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 

และ ป 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 34.50 ลานบาท 19.51 ลานบาท และ 30.26 ลานบาท ตามลำดับ 

ลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีอ่ืน 

ในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง การรับเงินคาจางจะเปนไปตามงวดงานท่ีระบุในสัญญา บริษัทจะไดรับคาจางในแตละ

งวด บริษัทจะตองทำการสงมอบงวดงานใหเจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับมอบงาน เมื่อเจาของโครงการรับมอบงานแลว บริษัท

จึงจะสามารถสงใบแจงหน้ีไปยังเจาของโครงการเพ่ือขอรับเงินคางวดงาน โดยปกติบริษัทจะกำหนดใหเจาของโครงการตองชำระคาจาง

ในแตละงวดภายใน 30 วัน หรือ 45 วัน นับจากวันท่ีเจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับงานท่ีวาจางในแตละงวด 

บริษัทมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 เทากับ 196.73 ลานบาท 364.95 

ลานบาท และ 283.64 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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รายการลูกหนี้การคา (หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

ลูกหน้ีการคา 71.82 180.37 118.90 

รายไดคางรับ - - 2.44 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5.55) (2.11) (1.82) 

รวมลูกหนี้การคา-สุทธ ิ 66.27 178.26 119.51 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 130.46 186.69 164.13 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน-สุทธ ิ 196.73 364.95 283.64 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิเทากับ 66.27 ลานบาท 178.26 ลานบาท 

และ 119.51 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ เทากับ รอยละ 33.69 รอยละ 48.85 และรอยละ 42.14 

ตามลำดับ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เน่ืองจากบริษัทมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ลูกหน้ีการคาจึงเพ่ิมข้ึนตามและอีกเหตุผลหน่ึงเน่ืองมาจากงานเอกชนสวนใหญมีระยะเวลาสัญญาการกอสรางเร็วกวางานภาครัฐจึงทำ

ใหมูลคาในการสงมอบงานแตละครั้งมีมูลคาสูง แมวาบริษัทจะกำหนดใหชำระคาจางภายใน 30 - 45 วัน ก็ตาม แตตามความเปนจริง

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (ไมรวมมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ) ในชวง ป 2561 และป 2562 เทากับ 52 วัน และ 41 วัน

ตามลำดับ โดยระยะเวลาเก็บหน้ีในป 2562 ลดลงเน่ืองจากลูกหน้ีการคาสวนใหญเปนงานเอกชนซึ่งสามารถเรียกชำระหน้ีไดเร็ว 

สำหรับรายการลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดวย ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญา เงินมัดจำคาสินคา เงินจายลวงหนาผูรับเหมา คาใชจาย

จายลวงหนา และลูกหน้ีกรมสรรพากร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิเทากับ 178.26 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอลูกหน้ีการคาและลูกหน้ี

อ่ืน-สุทธิ เทากับรอยละ 48.85 มูลคาลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2561 เน่ืองจากในป 2562 บริษัทมีรายไดจากการ

ดำเนินการเพ่ิมข้ึน โดยสวนใหญเปนงานจากภาคเอกชนท่ีรอเรียกเก็บ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหน้ีการคาสุทธิเทากับ 119.51 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดย

เปนการลดลงตามการลดลงของรายไดจากการรับเหมากอสรางป 2563 และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (ไมรวมมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไม

เรียกเก็บ) เทากับ 68 วัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีรายการลูกหน้ีการคาท่ียังไมถึงกำหนดชำระเทากับ 53.49 ลาน

บาท 98.46 ลานบาท และ 65.58 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอลูกหน้ีการคาท่ัวไปกอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เทากับรอย

ละ 74.48 รอยละ 54.59 และรอยละ 55.16 ตามลำดับ และมีลูกหน้ีการคาท่ีเกินกำหนดชำระเทากับ 18.33 ลานบาท 81.91 ลาน

บาท และ 53.31 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนตอลูกหน้ีการคาท่ัวไปกอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เทากับรอยละ 25.52 รอย

ละ 45.41 และรอยละ 44.84 ตามลำดับ ลูกหน้ีการคาท่ีเกินกำหนดชำระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สวนใหญของบริษัทเปนลูกหน้ี

การคาท่ีเกินกำหนดชำระ 0 – 3 เดือน นอกจากน้ี บริษัทกำหนดนโยบายการพิจารณาตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากอายุหน้ีคงคางเกิน

กำหนด และขอบงช้ีท่ีจะมีการพิจารณาเปนรายกรณีไป 
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ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมียอดลูกหน้ีแยกตามอายุหน้ีคงคาง ดังน้ี 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 

ลูกหนีก้ารคาท่ัวไป 
 

  

ยังไมถึงกำหนดชำระ 53.49 98.46 65.58 

ลูกหนีก้ารคาเกินกำหนดชำระ    

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 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู/1 (5.55) (2.11) (1.82) 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 66.27 178.25 119.51 

ลูกหนีก้ารคา-บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
 

  

ยังไมถึงกำหนดชำระ - - - 

ไมเกิน 3 เดือน - - - 

รวม - - - 

รวมลูกหนี้การคาท้ังสิ้น 66.27 178.25 119.51 

ลูกหนีก้ารคา กอนคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 71.82 180.36 121.34 

ลูกหนี้อ่ืน ๆ 130.46 186.69 164.13 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 196.73 364.94 283.64 

หมายเหตุ : /1 – นโยบายการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูรอยละ 100 สำหรับลูกหน้ีท่ีมีอายเุกินกำหนดตั้งแต 1 ปข้ึนไป หรือมีขอบงช้ีวา

จะไมสามารถชำระหน้ีได หรือลูกหน้ีท่ีบริษัทไดดำเนินการฟองรองดำเนินคดี รวมกับการพิจารณาฐานะการเงินปจจุบัน

ของลูกหน้ี 

/2 -  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีลูกหน้ีการคาท่ีเกินกำหนดชำระมากกวา 1 ป มีเพียง 1 ราย 

 

มูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ (รายไดท่ียังไมไดเรียกชำระ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีรายการมูลคางานเสร็จแตยังไมเรียกเก็บเทากับ 344.53 ลาน

บาท 243.35 ลานบาท และ 128.56 ลานบาท ตามลำดับ โดยมูลคางานเสร็จแตยังไมเรียกเก็บจะแสดงมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับตาม

วิธีอัตราสวนของงานท่ีทำเสร็จ ซึ่งคำนวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการท่ีเกิดข้ึนกับตนทุนท้ังหมดท่ีประมาณวาจะใชในการ

ใหบริการรับเหมากอสราง โดยบริษัทยังไมไดออกใบแจงหน้ีเพ่ือเรียกเก็บเน่ืองจากยังไมถึงกำหนดเรียกชำระตามท่ีระบุไวในสัญญา

โครงการ 

วัสดุคงเหลือ 

 วัสดุคงเหลือ ประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ ท่ีจะนำมาใชในงานกอสราง ซึ่งบริษัทไดสั่งซื้อตามแผนงานท่ีกำหนด และนำมา

จัดเก็บไวหนางานเพ่ือเตรียมความพรอมในการนำมาใชงาน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 เทากับ 58.09 

ลานบาท 47.40 ลานบาท และ 29.52 ลานบาท ตามลำดับ  

 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

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

 

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

 

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

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 ณ วันท่ี 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 โดยมีรายละเอียดในแตละรายการท่ีสำคัญดังน้ี 

เงินฝากประจำท่ีติดภาระค้ำประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีเงินฝากประจำท่ีติดภาระค้ำประกันเทากับ 77.32 ลานบาท 

64.21 ลานบาท และ 53.06 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งยอดเงินฝากประจำน้ีใชจำนำเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเช่ือหนังสือค้ำ

ประกันตามสัญญาโครงการ และค้ำประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน แมวาบริษัทจะรับงานโครงการเพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสำคัญ แตบริษัทก็สามารถสงมอบงาน และไถถอนการวางประกันเงินฝากไดหลายโครงการ ท้ังน้ี ป 2563 บริษัทมีเงินฝากประจำท่ี

ติดภาระค้ำประกันลดลง จากการไถถอนคืนเน่ืองจากหมดภาระตามสัญญา 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการรวมคา มูลคาเทากับ 1.74 ลานบาท 1.52 

ลานบาท และ 0.14 ลานบาท ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของมูลคาเงินลงทุนเกิดจากผลของการรับรูมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย

ในกิจการรวมคาน้ัน โดย ป 2563 บริษัทมีการลงทุนในกิจการรวมคา CRC-CEC 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเทากับ 159.39 ลานบาท 

155.17 ลานบาท และ 225.07 ลานบาท ตามลำดับ โดยในป 2563 บริษัทมีการลงทุนเพ่ิมเติมในยานพาหนะ เพ่ิมข้ึน 85.29 ลานบาท 

สำหรับใชในการดำเนินธุรกิจจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในสัญญาของเทศบาลนครปากเกร็ด 

  

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีหน้ีสินรวมเทากับ 421.17 ลานบาท 508.96 ลานบาท และ 

487.37 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 46.44 รอยละ 53.18 และรอยละ 58.35 ตามลำดับ โดยมีรายการ

หน้ีสินเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ ดังน้ี 

หนี้สินหมุนเวียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 404.35 ลานบาท 489.90 ลานบาท 

และ 419.19 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 44.59 รอยละ 51.19 และรอยละ 50.19 ตามลำดับ โดยมี

รายละเอียดในแตละรายการท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 

2563 เทากับ 84.22 ลานบาท 173.97 ลานบาท และ 128.14 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เกิดจากการเบิกใชวงเงินดังกลาวเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการกอสราง 

วาจางผูรับเหมา และเปนเงินหมุนเวียนภายในกิจการ ท้ังน้ี ป 2563 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นและวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จากสถาบัน

การเงินภายในประเทศเทากับ 508.20 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ 

 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีรายการเจาหน้ีการคาเทากับ 114.33 ลานบาท 102.52 ลาน

บาท และ 38.25 ลานบาท ตามลำดับ เจาหน้ีการคาสวนใหญของบริษัท คือ เจาหน้ีการคาวัสดุ อุปกรณท่ีใชจายในการกอสราง และ

เจาหน้ีผูรับเหมา เปนตน หากพิจารณาระยะเวลาการชำระหน้ีแกเจาหน้ีการคาจะพบวา บริษัทมีระยะเวลาการชำระหน้ีแกเจาหน้ี
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การคาเฉลี่ย ป 2561 ป 2562 และป 2563 เทากับ 37 วัน 29 วัน และ 30 วัน ตามลำดับ และรายการเจาหน้ีอ่ืนเทากับ 91.57 ลาน

บาท 61.07 ลานบาท และ 37.92 ลานบาท ตามลำดับ รายการเจาหน้ีอ่ืน ไดแก คาใชจายคางจาย 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีประมาณการหน้ีสินระยะสั้นเทากับ 11.35 ลานบาท 6.23 

ลานบาท และ 19.45 ลานบาท ตามลำดับ ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น เกิดจากการรับประกันโครงการหลังสงมอบงานงวดสุดทายแก

เจาของโครงการ ซึ่งสวนใหญบริษัทจะรับประกันในชวง 1-2 ป นอกเหนือจากน้ีจะข้ึนอยูกับเง่ือนไขการรับประกันท่ีตกลงไวในสัญญา

รับเหมากอสรางกับเจาของโครงการ 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 มีหน้ีสินไมหมุนเวียนเทากับ 16.82 ลานบาท 19.06 ลานบาท และ 

68.19 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 1.85 รอยละ 2.00 และรอยละ 8.16 ตามลำดับ มีรายละเอียดในแตละ

รายการท่ีสำคัญ ดังน้ี 

เงินกูยืมระยะยาว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 และ ป 2562 บริษัทไมมีเงินกูยืมระยะยาว ท้ังน้ี ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกูยืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 48.45 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลงทุนในยานพาหนะและอุปกรณสำหรับโครงการจางเก็บขนมูลฝอยใน

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด 

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 2562 และ ป 2563 บริษัทมีหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินเทากับ 2.85 ลานบาท 0.55 

ลานบาท และ 1.05 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทใชในการลงทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณกอสราง และยานพาหนะสำหรับงานกอสราง 

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินดังกลาวจะถูกทยอยผอนชำระเปนงวด ๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2561 ป 

2562 และ ป 2563 บริษัทมีหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินสวนท่ีครบกำหนดภายใน 1 ป เทากับ 2.30 ลานบาท 0.55 ลานบาท 

และ 0.55 ลานบาท ตามลำดับ 

 

สวนของผูถือหุน 

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

7.75 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2561 เน่ืองจากในป 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 22.24 ลานบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืนอีก จำนวน 0.41 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจำนวน 15.00 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุน จำนวน 347.83 ลานบาท ลดลง 100.20 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

22.36 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2562 เน่ืองจาก ในป 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน (90.98) ลานบาท ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนอีก (3.22) ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจำนวน 6.00 ลานบาท 

 

15. ขอมูลสำคัญอ่ืน 

- ขอพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีเขาขาย ดังตอไปน้ี  

1) คดีความท่ีจะมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทท่ีมีจานวนมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี

ลาสุด  
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2) คดีท่ีกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสาคัญแตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได  

3) คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท  

4) คดีหรือขอพิพาทท่ีบริษัทถูกฟองรองภายหลังวันสิ้นงวดบัญชีป 2563 แตเกิดกอนสงแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2563 

(แบบ 56-1) ท่ีเปนคดีท่ีมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสำคัญ  
 

16. แบบหนังสือมอบฉันทะ พรอมชื่อกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ราย เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท) 

 ประธานกรรมการบริษัท 
 

 

 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

   www.cmrd.co.th     E-mail  chiangmairimdoi@cmrd.co.th,    Facebook / Chiangmai Rimdoi 
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ท่ี SAC 004 /2564  

         วันท่ี  16 มีนาคม 2564  

 

เรื่อง รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการใหสัตยาบันในการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและ

รายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

เรียน ผูถือหุน 

  บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

อางถึง:   

1) หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 และเอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

2) หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 และเอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

3) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

(“CRD”) เรื ่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุ นประจำป 2564 การงดจายเงินปนผล (เพิ ่มเติม) 

ประจำป 2563 และการขอสัตยาบันทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

จำกัด ("CEC") 

4) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

(“CRD”) เรื่อง การแจงมติการประชุมคณะกรรมการบรษัิทครั้งท่ี 7/2563 และกำหนดการประชุมวิสามญั

ผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 ฉบับลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

ก. สารสนเทศรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

5) หนังสือแจง้ข่าวผ่านตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จาํกัด (มหาชน) 

เร่ืองรายงานความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ฉบบัลงวนัท่ี 8 มกราคม 

2564 

ก. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอรายการที่เกี ่ยวโยงกัน จัดทำวันที่ 16

ธันวาคม 2563 

6) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) เรื่อง

แจงมติเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยโดยการซื้อหุนสามัญของ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จำกัด ("CEC") รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 

ฉบับลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

7) หนังสือแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) เรื่อง

ช้ีแจงแนวทางในการจัดการกับประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน ฉบับลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563  

8) รายงานประจำปของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

9) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป 2560 – 2563 และป 2564 ในวาระที่เกี่ยวของกับการ

เขาทำรายการ 

10) รายการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตป 2560 – 2563 
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11) รายการการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตั้งแตป 2560 – 2563 

12) รายงานประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด รายงานเลขท่ี 4127/2562 ฉบับ

ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2562  

13) รายงานประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด รายงานเลขท่ี CM-GR009-2/62 

ฉบับลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562  

14) คำเสนอขอซื้อท่ีดินระหวางบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)และบริษัท อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จำกัด ("CEC") ฉบับลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 

15) สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหวางบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)และบริษัท อารซี เอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว จำกัด ("CEC") ฉบับลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

16) งบการเงินสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท เอ

เอสที มาสเตอร จำกัด สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

17) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูล และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัท

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)  และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

18) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูล และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัท

บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

19) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอมูล และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ ผูบริหารของบริษัท

บริษัท อาร.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimers : ผลการศึกษาของบริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด  (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “SIAM ALPHA CAPITAL”) ในรายงาน

ฉบับนี ้ อยู บนพื ้นฐานของขอมูลและสมมติฐานที ่ได รับจากผู บริหารของบริษัทและขอมูลที ่บริษัทเปดเผยสาธารณะ ในเว็บไชตของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (www.sec.or.th) และเว็บไชดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจะไมรับผิดชอบตอผลกำไรหรือขาดทุน และผลกระทบตาง ๆ อันเกิดจากการทำรายการในครั ้งนี ้ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทำการศึกษาโดยใชความรู ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยต้ังมั่นอยูบนพื้นฐานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณา

และใหความเห็น ภายในสถานการณและขอมูลที่สามารถรับรูไดในปจจุบัน หากสถานการณและขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ อาจสงผล

กระทบตอการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได ทั้งนี้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่นําเสนอตอผูถือหุนของบริษัท เชียงใหมริม

ดอย จำกัด (มหาชน)  ฉบับนี้มิไดรวมความถึงความสําเร็จของการดําเนินการใหรายการสำเร็จสมบูรณทั้งหมด 

http://www.set.or.th/


 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

2 

 

 

คำนิยาม 

คำนิยาม ความหมาย 

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

“CEC” บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน” ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ

ในการทำรายการที ่ เก ี ่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัตกิารของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ไดมีการ

แกไขเพ่ิมเติม)  

“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพย” 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่  ทจ. 20/2551 เร ื ่อง 

หลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและประกาศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 

(รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

“สำนักงาน ก.ล.ต.”  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“ตลาดหลักทรัพยฯ” ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

“พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง” พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ” พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมี

การแกไขเพ่ิมเติม) 

“บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน” (1) ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 

หรือบริษัทยอย รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของและญาติสนิทของบุคคลดังกลาว (ญาติ

สนิท หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย ดังน้ี บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคู

สมรสของบุตร)  

(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมเปนบุคคล

ดังตอไปน้ีของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย  

(ก) ผูบริหาร  

(ข) ผูถือหุนรายใหญ  

(ค) ผูมีอำนาจควบคุม  

(ง) บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม  

(จ) ผูท่ีเก่ียวของและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง) ท้ังน้ี ผูท่ีเก่ียวของ

มีความหมายตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

3 

 

คำนิยาม 

คำนิยาม ความหมาย 

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที ่ไดแกไขเพิ ่มเติม) (“พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ”)  

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณบงชี้ไดวาเปนผูทำการแทนหรืออยูภายใต

อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ตอการตัดสินใจการกำหนด 

นโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นท่ี

ตลาดหลักทรัพยเห็นวามีพฤติการณทำนองเดียวกัน 

“ผูถือหุนรายใหญ” ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในนิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10 

ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุน

ดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย ท้ังน้ี การถือหุนทางออมใน

นิติบุคคลใดเกินกวารอยละ 10  หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ท่ีถือหุนในผูถือ

หุนทางตรงเกินกวารอยละ 50 โดยใหนับข้ึนไปตลอดสายจนกระท่ังถึง ผูถือ

หุนทางออมช้ันบนสุดท่ีมีการถือหุนเกินกวารอยละ 50 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “SIAM 

ALPHA CAPITAL”  

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด 
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บทสรุปผูบริหาร (EXECUTIVE SUMMARY) 

 

ท่ีมาของรายการ 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล 

และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจำป 2564 (“ท่ีประชุมสามัญผูถือ

หุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการขายที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 

ตารางวา ตั้งอยูท่ีซอยหนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบานตนผึ้ง – บานปาขอยใต (ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม (“สินทรัพยท่ีจำหนายไป”)  ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23.17 ลานบาท ใหแกบริษัท 

ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการทำรายการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการไดมาหรอืจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่สินทรัพย”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการไดมาซึง่สินทรัพยตาม

ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการสูงสุด 

เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งน้ี) บริษัทจึง

ไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

 ท้ังน้ี รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยเปนรายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ 

มีมูลคาการทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกับ CEC ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา คือ การ

กูยืมระยะสั้นจาก CEC เมื ่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 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

การเปดเผยขอมูลและการปฏบัิติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน”) รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ โดยจัดใหมีการ

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาวตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันดวย  

 

วัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทำรายการใหสัตยาบันการเขาทำรายการจำหนายไป

ซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใช

ในการดำเนินธุรกิจ โดยในขณะที่บริษัทเขาทำรายการนั้น ฝายบริหารของ CRD มีนโยบายใหทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิด
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ประโยชนเพ่ือเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยบริษัทไดประกาศเสนอขายสินทรัพยท่ีจำหนายไป 

ทางสื่อและทางหนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจทั่วไปเขาเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง CEC เพียงผูเดียวที่เสนอซื้อ

ท่ีดินเขามา CRD จึงไดขายสินทรัพยท่ีจำหนายไปใหแก CEC ในราคา 23.17 ลานบาท โดยอางอิงจากรายงานของผูประเมิน

ราคาอิสระ 2 ราย ซึ่งมีราคาประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) จากผูประเมินอิสระรายท่ี 1 มี

มูลคาประเมิน 20.63 ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 2 แปลง) และผูประเมินอิสระรายที่ 2 มีมูลคาประเมิน 23.17 

ลานบาท (ประเมินราคาท่ีดินจำนวน 1 แปลง) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หากบริษัทจำหนายท่ีดิน 2 แปลง จึง

ควรคำนึงถึงมูลคาท่ีดินท้ัง 2 แปลง มูลคาของสินทรัพยท่ีจำหนายไปท้ัง 2 แปลงจากผูประเมินอิสระรายท่ี 2 ควรเพ่ิมข้ึน 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 ดังนั้นมูลคาสินทรัพยที่ประเมินไดมีมลูคา

ประเมินต่ำสุดและสูงสุดเทากับ 20.63 – 23.23 ลานบาท 

โดยฝายบริหารเห็นวา การขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุน

หมุนเวียน เพื่อใชในการลดภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยใหตนทุนทางการเงินลดลง รวมถึงมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการในอนาคต ซึ่งชวยสรางความมั่นคงทางการเงินและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทตอไป 

1. ความเหมาะสมของนโยบายการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

1.1 นโยบายการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณาอนุมัติการ

กำหนดนโยบายการเขาทำรายการระหวางกันของ CRD ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการและ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน และนโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ มีความเห็นวาตามมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันของ CRD การเขาทำรายการใน

ครั้งนี้ ไมเขาขายเปนเงื่อนไขการคาปกติเนื่องจากเปนการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทแกนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 

ถึงแมวาการการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาว เพ่ือประโยชนของ CRD โดยฝายบริการใหความเห็นวาการขายท่ีดินวางเปลา

ซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงเปนสินทรัพยท่ีไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือใชในการชำระภาระหน้ีสินท่ีมีอยู ซึ่ง

จะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท

ตอไป เพราะฉะน้ัน CRD จะตองจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ CRD เก่ียวกับความจำเปนและความเหมาะสม

ของรายการ เพ่ือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนของ CRD เพ่ืออนุมัติรายการตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน 

ทั้งนี้ กอนการเขาทำรายการในครั้งนี้ CRD ไดมีการอนุมัติรายการโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันท่ี 

14 ธันวาคม 2562 แตไมไดมีการปฏิบัติตามเกณฑรายการเก่ียวโยง ถึงแมกรรมการอิสระจะมีการเนนย้ำใหฝายบริหารปฏิบัติ

ตามประกาศตางๆใหครบถวน และเนนย้ำอีกครั้งใหตรวจสอบวาผูซื้อมีความเก่ียวโยงกับบริษัทหรือไม หากมีบริษัทควรปฏิบัติ

ตามประกาศตางๆที่เกี่ยวของใหครบถวนและควรนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของ CRD ตามมาตรการและขั้นตอนในการ

อนุมัติการทำรายการระหวางกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การดำเนินการที่ไมเปนไปตามมาตรการและ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันของ CRD และ CEC  และไมเปนไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันจะทำให 

CRD มีความเสี่ยงจากการดำเนินการไมเปนไปตามกฎหมาย 
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อน่ึง ฝายบริหารของ CRD ช้ีแจงวาการเขาทำรายการดังกลาวโดยไมไดผานการพิจารณาอนุมัติตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกันเน่ืองจากความเขาใจผิดวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสนิทรัพยไมเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันจึงคำนวณ

ขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยแตเพียงอยางเดียว จึงสะทอนถึงปญหาความเขาใจเรื่องกฎเกณฑตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย

ฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา CRD มีความจำเปนตองจัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูอยางสม่ำเสมอ

เก่ียวกับกฎเกณฑตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ แกพนักงานและผูบริหารของ CRD และบริษัทยอย 

2. ความสมเหตุสมผลของเง่ือนไขของคำเสนอขอซ้ือท่ีดินและสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

จากการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอเงื่อนไขของคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

พบวาราคาและเงื่อนไขสำคัญตางๆที่อยูในคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนั้นเปนประโยชนตอบริษัท และ

เง่ือนไขตางๆท่ีอยูในเอกสารท้ังสองสวนน้ันเปนการปองกันความเสี่ยงของบริษัท เน่ืองจากมีเง่ือนไขในการวางเงินมัดจำกอนใน

วันลงนามในสัญญาจำนวนครึ่งหน่ึง และบริษัทมีสิทธิในการริบเงินมัดจำหากผูซื้อไมสามารถดำเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาได 

ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสรุปความเห็นวาเง่ือนไขของการเขาทำรายการเปนเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ถึงแมวาการซื้อขาย

สินทรัพยท่ีจำหนายไปบริษัทจะไดรับการชำระเงินคาท่ีดินเปนท่ีเรียบรอยแลว แตบริษัทมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการทำรายการ

กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จึงเปนท่ีมาของการเขาทำรายการขอสัตยาบันในครั้งน้ี 

3. ความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการประเมินมูลคาที่ดินท่ีผูประเมินอิสระทั้งสองรายใชวิธีเปรียบเทียบราคา

ตลาด (Market Approach) เปนวิธีในการกำหนดมูลคายุติธรรม ซึ่งไดทำการวิเคราะหเปรียบเทียบและปรับแกปจจัยตางๆ 

ดวยทรัพยสินที่มีลักษณะและคุณประโยชนคลายกัน เชน ทำเลที่ตั ้ง ขนาดเนื้อที ่ดิน ความสะดวกในการเขาถึง ระบบ

สาธารณูปโภค และสภาพแวดลอม รวมถึงพิจารณา ศักยภาพในการใชประโยชนบนที่ดิน เพื่อคำนวณหามูลคายุติธรรมของ

ทรัพยสินดวยการคำนวณจากราคาตลาดปจจุบันของท่ีดินเปลาในบริเวณใกลเคียง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเปนวิธีท่ีมี

ความเหมาะสม เนื่องจาก บริษัทไมไดใชประโยชนบนสินทรัพยที่จำหนายไปในการดำเนินธุรกิจ และจากสภาพแวดลอม 

สินทรัพยที ่จำหนายไปของบริษัทมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไดนอย โดยพื้นที่รอบขางโดยสวนใหญเปนพื้นท่ี

เกษตรกรรม ที่ดินตัวอยางที่นำมาเปรียบเทียบ มีทำเลที่ตั้งใกลกับสินทรัพยที่จำหนายไปและมีเนื้อที่ไมแตกตางกับสินทรัพย

ของบริษัทมากจนเกินไป การเปรียบเทียบโดยใชวิธีถวงน้ำหนักคะแนนคุณภาพจากขอมูลเสนอขายที่สืบได มีการปรับคะแนน

ในปจจัยที่มีผลตอมูลคาที่ดิน โดยเทียบเคียงกับสินทรัพยของบริษัท เชน ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค 

ศักยภาพในการพัฒนา และความนิยมของตลาด สภาพคลองในการซื้อขาย เปนตน ซึ่งสงผลใหมูลคาของท่ีดินจากรายงานของ

ผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย ผูประเมินราคาอิสระรายที่ 1 มีมูลคาประเมิน 20.63 ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 2 

แปลง) และผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 มีมูลคาประเมิน 23.17 ลานบาท (ประเมินราคาที่ดินจำนวน 1 แปลง) ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หากบริษัทจำหนายท่ีดิน 2 แปลง จึงควรคำนึงถึงมูลคาท่ีดินท้ัง 2 แปลง มูลคาของสินทรัพยท่ี

จำหนายไปจากผูประเมินอิสระรายท่ี 2 ควรเพ่ิมข้ึน 0.06 ลานบาทรวมเปนมูลคาท้ังสิ้น 23.23 ลานบาท ดังน้ันมูลคาสินทรัพย

ท่ีประเมินไดมีมูลคาประเมินต่ำสุดและสูงสุดเทากับ 20.63 – 23.23 ลานบาท อยางไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา

ราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC มีความเหมาะสม เนื่องจาก มีมูลคาต่ำกวามูลคาประเมินสูงสุดเล็กนอยและสูงกวา

มูลคาประเมินต่ำสุด 
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4. ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ในดานความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงขอดี และขอดอยของการเขาทำ

รายการ และไมเขาทำรายการ รวมทั้งขอดี และขอดอยของการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี ่ยวโยง เมื ่อเปรียบเทียบกับ

บุคคลภายนอก สรุปไดดังน้ี 

ขอดีของการเขาทำรายการ 

ก. เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงิน เน่ืองจากในป 2562 บริษัทขาดทุนจากโครงการกอสรางหลายโครงการ 

ซึ่งมีตนทุนจากการดำเนินงานสูงกวาประมาณการที่ตั้งไวและสัญญาบริการที่ทำกับลูกคามีระยะเวลาสั้น บริษัทจึงใชเงินทุน

หมุนเวียนในบางโครงการคอนขางมากกวาประมาณการ ประกอบกับมีบางโครงการท่ีบริษัทรับเงินคางานลาชากวาท่ีประมาณ

การ ดังนั้นการจำหนายสินทรัพยที่จำหนายไป ทำใหบริษัทสามารถชำระคืนหน้ีเงินกูยืม ทำใหบริษัทลดภาระตนทุนทาง

การเงิน สามารถนำเงินดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสามารถนำไปลงทุนในสินทรพัย

อ่ืน ๆ ท่ีมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีดีกวา  

โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 19.51 ลานบาท เมื่อเทียบกับเงิน

สดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 22.25 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการขายสินทรัพยท่ีจำหนายไป ดังน้ัน หากบริษัทไม

สามารถขายสินทรัพยท่ีจำหนายไปได บริษัทอาจตองกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ 

หนวย : ลานบาท 2561 2562 2563 

ลูกหน้ีการคา 66.27 178.26 119.51 

รายไดท่ียังไมไดเรียกชำระ 344.53 243.35 128.56 

วัสดุคงเหลือ 58.09 47.40 29.52 

เจาหน้ีการคา 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)ไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (23.04) 110.78 (49.31) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (26.75) (14.99) 10.74 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดณวันท่ี 1 มกราคม 61.25 34.51 19.51 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดณวันท่ี 31 ธันวาคม 34.51 19.51 30.26 

  

ข. เปนการจำหนายท่ีดินท่ีไมมีการใชประโยชนเพ่ือลดภาระภาษี 

เนื่องจากบริษัทไดพิจารณาแลววาสินทรัพยที่จำหนายไป เปนที่ดินเปลาและไมมีความจำเปนตองใชงาน อีกทั้งยัง

คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (“พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง”) ท่ีจะมีการบังคับใช

ในป 2563 บริษัทมีหนาท่ีเสียภาษีตามพ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง โดยมีอัตราภาษีท่ีดินแบบข้ันบันไดตามราคาของท่ีดิน

ตั้งแตรอยละ 0.30 และหากเปนท่ีดินท้ิงรางติดตอกัน 3 ป อัตราภาษีจะเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 0.30 ทุก ๆ 3 ป แตสูงสุดไมเกินรอย

ละ 3.00  อยางไรก็ตามในป 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอยละ 90.00 ตาม

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563  
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ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดประเมินภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง หากบริษัทยังคงถือครอง

ท่ีดิน โดยอางอิงราคาท่ีดินจากราคาประเมินราชการท่ีตารางวาละ 1,950 บาท (อางอิงขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระท้ังสอง

ราย) หรือเทากับ 10.07 ลานบาท ซึ่งการคำนวณภาระภาษีเปนดังน้ี 

กรณ ี อัตราภาษี (รอยละ) มูลคาภาษีตอป (บาท) 

ท่ีรกรางวางเปลา (2563 - 2565) 0.30 30,197.70 

ท่ีรกรางวางเปลา (ป 2563) 1/ 0.03 3,019.77 

ท่ีรกรางวางเปลา (อัตราสูงสุด) 2/ 3.00 301,977.00 

บริษัทนำท่ีดินไปใชประโยชนดานเกษตรกรรม 0.01 1,006.59 

1/ ป 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดปรับลดอัตราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางรอยละ 90.00 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและส่ิง

ปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563 

2/ อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 0.30 ทุก ๆ 3 ป ถาบริษัทไมใชประโยชนเพื่อการประกอบธุรกิจ และต้ังแตป 2593 เปนตนไป บริษัทจะมีอัตรา

ภาษีสูงสุดเทากับรอยละ 3.00 ตอป 

 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การจำหนายที่ดินที่บริษัทไมไดใชประโยชนเพื่อการประกอบธุรกิจของ

บริษัทจะทำใหบริษัทสามารถลดภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จะเปนประโยชนกับบริษัทมากกวาการถือ

ครองที่ดินโดยไมไดใชประโยชนหรือการบริหารจัดการเพื่อใชประโยชนบนทีด่ินเชนการทำเกษตรกรรมซึ่งไมไดเปนธุรกิจหลัก

ของบริษัท sadssinsdafsdหกดหหกหรือหหรหรือหรือ 

ขอดอยของการเขาทำรายการ 

ก. มีภาระคาใชจายและระยะเวลาท่ีตองใชในการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามเกณฑรายการท่ีเกี่ยวโยง 

บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติ

การเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันตอท่ีประชุมผูถือหุน บริษัทตองดำเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการ

ลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ

สมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ เพื่อเสนอตอผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการดำเนินการดังกลาว

ทำใหบริษัทมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนและใชระยะเวลาในการพิจารณาเพ่ือเขาทำรายการดังกลาว 

ขอดีของการไมเขาทำรายการ 

ก. บริษัทไมมีความเสี่ยงจากความขดัแยงทางผลประโยชน 

หากบริษัทไมเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC ซึ่งถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทอาจมีโอกาสใน

การจำหนายสินทรัพยใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลภายนอก บริษัทจะไมตอง

ดำเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนจากการเขาทำ

รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน   

ขอดอยของการไมเขาทำรายการ 

ก. บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน 

หากบริษัทไมไดขายที่ดินใหแก CEC บริษัทมีความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคลอง และบริษัทมีความจำเปนที่จะตองจัดหา

เงินกูเพิ่มเติมเพื่อมาชดเชยในสวนของกระแสเงินสดที่บริษัทจะไดรับจากการขายสินทรัพยที่จำหนายไป ซึ่งมีความเสี่ยงวา

บริษัทอาจจะไมไดรับความชวยเหลือจากสถาบันการเงินหรือสามารถจัดหาแหลงเงินทุนอื่นจากสถานการณเศรษฐกิจและ

สถานะการเงินของบรษัิท 
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ขอดีของการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก 

ก. บริษัทสามารถพิจารณาความสามารถในการชำระเงินไดงายขึ้น 

เนื่องจากการเขาทำรายการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้เปนการเขาทำรายการกับ CEC ซึ่งมีผูถือหุนใหญของบริษัทเปนผูถือ

หุนและเปนผูบริหารอยู ทำใหบริษัทสามารถพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของ CEC ได อีกท้ังการทวงถามหรือการ

ติดตามความคืบหนาในการเตรียมตัวซื้อขายท่ีดินในครั้งน้ีก็สามารถกระทำการไดอยางรวดเร็ว 

ข. บริษัทสามารถเจรจาเง่ือนไขในการจำหนายสินทรัพยไดรวดเร็ว 

การเขาทำรายการในครั้งนี้ CEC ไดสงคำเสนอซื้อพรอมเงื่อนไขใหแกบริษัท และบริษัทเขาทำสัญญาจะซื้อจะขายกับ 

CEC ในลำดับตอมา ซึ่งบริษัทสามารถเจรจาตกลงเง่ือนไขของคำเสนอซื้อและสัญญาจะซื้อจะขายไดรวดเร็ว จากการท่ี CEC มี

ผูบริหารซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทดวยเชนกัน ซึ่งมีความเขาใจในการดำเนินการของบริษัท ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็น

วาการเขาทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาว ทำใหบริษัทสามารถเจรจาตกลงเง่ือนไขไดรวดเร็ว 

 

ขอดอยของการเขาทำรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันเทียบกับบุคคลภายนอก 

ก. การเขาทำรายการทำใหเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ถึงแมวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย

ขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งน้ี) บริษัทจึงไมมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ขนาดรายการไมถึงเกณฑท่ีจะตองขออนุมัติผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเขาทำรายการ 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) ดังน้ันบริษัทจึงมี

ความจำเปนที่จะตองขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท อีกทั้งตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพื่อใหความเห็นตอการเขาทำรายการซึ่งในการจัดประชุมผูถือหุนแตละครั้งและการจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให

ความเห็นตอรายการ ยอมเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่จะไมเกิดรายการคาใชจาย

ดังกลาว 
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เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล รวมถึงขอดีขอดอยในการทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี

ความเห็นวา การจำหนายไปซึ่งสินทรัพยแกนิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกันในครั้งน้ี บริษัทและผูถือหุนไดรับผลประโยชนสูงสุด

และเปนการลดความเสี่ยงบริษัทจากการขาดสภาพคลองและเปนการนำสินทรัพยท่ีไมไดใชประโยชนไปกอใหเกิดประโยชนตอ

บริษัทจากการทำรายการ ดังน้ัน การเขาทำรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

 

ผลกระทบจากการท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบัน และไมใหสัตยาบัน 

• กรณีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหสัตยาบัน 

หากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการในครั้งน้ี แสดงถึงผูถือหุนใหความเห็นชอบกับการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงกัน 

อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัท และผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ ยังคงมีความรับผิดชอบในการเขาทำรายการใน

ครั้งน้ี ซึ่งไมเปนไปตามขอบังคับของบริษัท นโยบายการทำรายการระหวางกัน และประกาศรายการท่ีเก่ียงโยงกัน อางอิงตาม 

พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- 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 

• กรณีท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน 

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน แสดงถึง ที่ประชุมผูถือหุนไมเห็นดวยกับการดำเนินการของบริษัท ซึ่งไม

เปนไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะตองยกเลิกรายการ และติดตามให CEC โอนกรรมสิทธิคืนที่ดินใหแก

บริษัท และบริษัทดำเนินการจัดหาแหลงเงินเพ่ือชำระคืนตอ CEC สำหรับคาท่ีดินดังกลาว โดยกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ี

เกี่ยวของกับการอนุมัติการเขาทำรายการ ตองรับผิดชอบอางอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

ตามท่ีระบุในขอ 2.7.1 ขางตน 

ถึงแมวาที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติหรือไมอนุมัติการใหสัตยาบันในครั้งนี้ กรรมการบริษัทและผูบริหารของ CRD ท่ี

เกี่ยวของกับการอนุมัติรายการดังกลาว ยังอาจมีความรับผิดในการเขาทำรายการในครั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ แมวา

บริษัทจะไดรับชำระเงินคาที่ดินเปนที่เรียบรอยแลว หากการดำเนินการของกรรมการ และผูบริหารไมเปนไปตาม พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ หมวดที่ 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย สวนที่ 2 : หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน : 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

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากการใหจำหนายท่ีดินดังกลาวดังกลาว  

จากเหตผุลดังกลาวขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครั้งน้ีของบริษัทมีความ 

สมเหตุสมผล 
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ดังนั ้น ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการใหสัตยาบันในรายการจำหนายไปซ่ึง

สินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี ้เนื่องจากมีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมในเรื่องวัตถุประสงค ราคา

จำหนายไปซึ่งสินทรัพย และเงื่อนไขในการเขาทำรายการ อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมิไดเปดเผยขอมูลในทันทีที่มีการเขาทำ

รายการ (เปดเผยขอมูลสารสนเทศลาชา) แตไดมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทในสวนของการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย แตมิไดมีการพิจารณาถึงเกณฑตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

รวมทั้ง มิไดดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหถูกตองตามกฎเกณฑประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน สงผลใหผูถือหุน

ของบริษัทไดรับความเสี่ยงจากการตัดสนิใจ ซึ่งไมเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล ดังน้ัน ผูถือหุนของบริษัทควรพิจารณาประเดน็

ความเสี่ยงจากการดำเนินการดังกลาว และบริษัทควรปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหดีข้ึนตอไป  

ท้ังน้ี การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 มีวาระพิจารณาอนุมัติท่ีสำคัญอันไดแก วาระท่ี 9 การพิจารณาอนุมัติ

การใหสัตยาบันการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดิน

ใหแก CEC 

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรบัการทำรายการในครั้งน้ี อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ ซึ่งผูถือหุนควร

ศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

เขาทำรายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน CRD ประจำป 2564 ในครั้งนี้ดวยความรอบคอบ

ระมัดระวังกอนลงมติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวอยางเหมาะสม 

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวาไดพิจารณา และใหความเห็น

ขางตนดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยเปนสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

13 

 

สวนท่ี 1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการใหสัตยาบันในการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยง 

1.1 ท่ีมาของรายการ 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 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 ตั้งอยูท่ีอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท ใหแกบริษัท 

ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญท่ีเขาขายเปนการทำรายการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการไดมาหรอืจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 และ

ฉบับแกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการไดมาซึ่ง

สินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนมีขนาด

รายการสูงสุด เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการ

ครั้งน้ี) บริษัทจึงไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

 ท้ังน้ี รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยเปนรายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ 

มีมูลคาการทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกับ CEC ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา คือ การ

กูยืมระยะสั้นจาก CEC เมื ่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 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

การเปดเผยขอมูลและการปฏบัิติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน”) รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ โดยจัดใหมีการ

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันดวย โดยมี

รายละเอียดสารสนเทศดังน้ี 

 

1.2 วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที ่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 มีมติใหบริษัทขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใช

ประโยชน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดย

บริษัทไดมีการประกาศขาวทางสื่อและทางเว็บไซตของบริษัทเพ่ือใหผูสนใจเขารวมเสนอราคา โดยปรากฏมีเพียง CEC เพียงผู
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เดียวท่ีเสนอซื้อท่ีดินเขามา บริษัทจึงไดตัดสินใจขายและท้ัง 2 ฝายไดทำธุรกรรมซื้อขายท่ีดนิ ณ สำนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 

สาขาแมริม เปนท่ีเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

1.3 คูสัญญาท่ีเกี่ยวของ 

ผูขาย : บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) 

ผูซื้อ : บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 

  ข้อมูลท่ัวไปของคู่สัญญา 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ CEC ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 

2. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของ CEC ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

ชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

ก่อนการทำรายการ 

จำนวนหุ้น สัดส่วน 

1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์/1 3,015 30.15% 

2. นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล 2,000 20.00% 

3. นายกนก ศรีกนก/2 1,500 15.00% 

4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์/3 1,050 10.50% 

5. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์/4 1,000 10.00% 

6. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์/5 750 7.50% 

7. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/6 350 3.50% 

8. นายพิชย สุวรรณสายะ/7 210 2.10% 

9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ/8 75 0.75% 

10. นายวิทยา เลาหเจริญยศ/9 50 0.50% 

รวมท้ังหมด 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 - นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ์ เป�นกรรมการบริษัทและเป�นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุน

ชำระแล้วของ CRD 

/4 - นายทวีศักด์ิ นิมาพันธ์ เป�นน้องชายของ นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ์ ซ่ึงเป�นกรรมการบริษัทของ CRD 

/5 - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ (คู่สมรสของ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ซ่ึงเป�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 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
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/8 - นายปรีชา เลาหเจริญยศ เป�นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.89 ของทุนชำระแล้วของ CRD 

/9 - นายวิทยา เลาหเจริญยศ เป�นผู้ถือหุ้นของ CRD โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.23 ของทุนชำระแล้วของ CRD 

ความสัมพัน

ธ์ ณ วันท่ีเกิด

รายการ 

: CEC เป�นนิติบุคคลที่มีนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ (กรรมการบริษัท CRD) และนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ 

(น้องชายนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการบริษัท CRD) เป�นกรรมการบริษัทของ CEC และมีผู้ถอืหุ้น

ใหญ่บางรายร่วมกัน ณ วันท่ีเกิดการทำรายการ ดังตาราง 

     

ตารางสรุปความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและ CEC 

ชื่อผู้ถือหุ้น 
CRD 

(ณ 28 พ.ค. 62/1) 

CEC 

(ณ 28 พ.ค. 2562) 

กลุ่มนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 188,300,000 หุ้น  (37.66%) 3,765 หุ้น  (37.65%) 

  - นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน ์ 145,850,000 หุ้น  (29.17%) 3,015 หุ้น  (30.15%) 

  - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ (คู่สมรส) 42,450,000 หุ้น  (8.49%) 750 หุ้น  (7.50%) 

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

นายเฉลมิศักดิ์ นิมาพันธ์ 50,000,000 หุ้น (10.00%) 1,050 หุ้น (10.50%) 

นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ 500,000 หุ้น (0.10%) 1,000 หุ้น (10.00%) 

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 186,300,000 หุ้น  (37.26%) 2,685 หุ้น  26.85%) 

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

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

 

1.4 สรุปสาระสำคัญของสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการทำรายการในคร้ังนี้ 

(ก) สาระสำคัญของคำเสนอขอซ้ือท่ีดิน 

ผูรับคำ

เสนอ 

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

ผูเสนอ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 

วันที่ลงนาม

ในคำเสนอ

ขอซื้อท่ีดิน 

20 ธันวาคม 2562 

รายละเอียด

สินทรัพยท่ี

ขอเสนอซื้อ 

- ที่ดินเปลา จำนวน 2 แปลง ท่ีหนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบ้านต้นผึ้ง - บ้านป่าข่อยใต้ (ชม.

5138) ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 12-3-48 ไร่ หรือ 5,148.0 ตารางวา/1 และ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา/2 

ม ู ล ค  า ข อ

เสนอซื้อ 

จำนวน 23.17 ลานบาท 

เงื่อนไขการ

ชำระเงิน 

- ผูเสนอจะซื้อแคชเชียรเช็คจำนวน 11.58 ลานบาท เพ่ือเปนเงินมัดจำในการซื้อท่ีดินในครั้งน้ีในวันท่ี 23 

ธันวาคม 2562 

- ผูซื้อตกลงท่ีจะชำระคาท่ีดินสวนท่ีเหลือท้ังหมดในวันท่ีไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
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เ ง ื ่ อ น ไ ข

สำคัญอ่ืนๆ 

- ผูเสนอซื้อตกลงจะไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ใหแกผูซื้อ ณ สำนักงานที่ดนิ

จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

- คาภาษีอากร คาภาษีเงินได คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนคาใชจายตางๆ ผูขาย

เปนฝายออกเอง ยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาน้ี ผูขายและ

ผูซื้อรับผิดชอบคนละเทากัน โดยแบงเปนรายละเอียดดังน้ี 

 ผูเสนอซื้อ (“CEC”) ผูรับคำเสนอซื้อ (“CRD”) 

ค  า ธ ร ร ม เ น ี ย ม ใ น ก า ร โ อ น

กรรมสิทธ์ิ 

ชำระรอยละ1.00  ชำระรอยละ1.00 

คาภาษีเงินได - ชำระรอยละ 1.00 

คาภาษีธุรกิจเฉพาะ - ชำระรอยละ 3.30 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม - ชำระรอยละ 7.00 

คาใชจายอ่ืนนอกจากดานบน  - CRD จะเปนผูดำเนินการชำระ 

 

- ผูเสนอซื้อไดรับทราบขอมูลและยอมรับอยูแลววาการเสนอซื้อสินทรัพยที่เสนอซื้อนี้เปนการเสนอซื้อ 

และใหราคาตามรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

- หากผูซื้อไมปฏิบัติตามสัญญาไมวาในขณะหรือชวงเวลาใดๆ และ/หรือไมวาผูเสนอซื้อจะมีการผิดนัด 

และหรือผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งในคำเสนอซื้อฉบับนี้หรือไมก็ตาม CRD มีสิทธิอยางเต็มที่โดยเด็ดขาด

และแตเพียงฝายเดียวทีจ่ะพิจารณาตัดสินนำเอาทรพัยสินที่เสนอซื้อออกจำหนายหรือโอนใหแกบุคคล

ใดๆซึ่งอาจมิใชผูเสนอซื้อ ทั้งนี้ผูเสนอซื้อขอใหคำรับรองวาจะไมเรียกรองให CRD ตองรับผิดชอบหรือ

ชดใชคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น ผูขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ผูซื้อไดชำระใหแกผูขาย และหากผูขายไมปฏิบัติ

ตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธ์ิขอรับเงินคามัดจำคืนเต็มจำนวนจากผูขาย  

 

(ข) สาระสำคัญของสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

ผูขาย บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) 

ผูซื้อ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 

วันที่ลงนาม

ในสัญญา 

26 ธันวาคม 2562 

รายละเอียด

สินทรัพยท่ี

ทำการขาย 

- ที่ดินเปลา จำนวน 2 แปลง ท่ีหนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบ้านต้นผึ้ง - บ้านป่าข่อยใต้ (ชม.

5138) ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 12-3-48 ไร่ หรือ 5,148.0 ตารางวา/1 และ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา/2 

ม ูลค  าการ

ซื้อขาย 

จำนวน 23.17 ลานบาท 

เงื่อนไขการ

ชำระเงิน 

- ผูซื้อตกลงที่จะซื้อแคชเชียรเช็คจำนวน 11.58 ลานบาท เพื่อเปนเงินมัดจำในการซื้อที่ดินในครั้งนี้ใน

วันท่ี 23 ธันวาคม 2562 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
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- ผูซื้อตกลงท่ีจะชำระคาท่ีดินสวนท่ีเหลือท้ังหมดในวันท่ีไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

เ ง ื ่ อ น ไ ข

สำคัญอ่ืนๆ 

- ผูขายตกลงจะไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที ่ดินตามสัญญานี้ใหแกผู ซื ้อ ณ สำนักงานที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

- คาภาษีอากร คาภาษีเงินได คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจายคาใชจายตางๆ ผูขาย

เปนฝายออกเอง ยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาน้ี ผูขายและ

ผูซื้อรับผิดชอบคนละเทากัน 

- หากผูซื้อไมปฏิบัติตามสัญญา ผูขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ผูซื ้อไดชำระใหแกผูขาย และหากผูขายไม

ปฎิบัติตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธ์ิขอรับเงินคามัดจำคืนเต็มจำนวนจากผูขาย  

หมายเหตุ: /1 ที่ดินแปลงใหญ่ และ /2 ที่ดินทางเข้าที่ดินแปลงใหญ่ 

 

1.5 รายละเอียดทรัพยสินท่ีจำหนายไป 

ประเภททรัพย์สิน ท่ีดินเปล่า จำนวน 2 แปลง 

ท่ีต้ังทรัพย์สิน หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบ้านต้นผึ้ง - บ้านป่าข่อยใต้ (ชม.5138) ตำบลเหมือง

แก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

เอกสารสิทธิและเนื้อท่ีดิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 12-3-48 ไร่ หรือ 5,148.0 ตารางวา/1 และ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา/2 

การใช้งาน ณ วันที่ทำการ

ซ้ือขาย 

เป�นท่ีดินว่างเปล่าไม่มีการใช้งานและไม่มีความจำเป�นต้องใช้งาน 

วันท่ีได้มาซ่ึงทรัพย์สิน วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 สำหรับท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22277 และ 

วันท่ี 30 ตุลาคม 2558 สำหรับท่ีดินโฉนดเลขท่ี 49400 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2562 (งบ

การเงินงวดล่าสุด) ก่อน

วันทำรายการ 

รวมมูลค่า 4,070,000 บาท ประกอบด้วย 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 มูลค่า 200,000 บาท และ 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 มูลค่า 3,870,000 บาท 

หมายเหตุ: /1 ที่ดินแปลงใหญ่ และ /2 ที่ดินทางเข้าที่ดินแปลงใหญ่ 

 

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินราคาท่ีดินแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

บริษัทผู้ประเมิน บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด (“ผู้ประเมินอิสระรายท่ี 1”) 

รายชื่อผู้ประเมินหลัก นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ (ผู้ประเมินหลักช้ันวุฒิ วฒ.102) 

ซึ่งเป�นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 

วันท่ีของรายงาน 27 ธันวาคม 2562 

วันท่ีสำรวจและประเมิน 18 ธันวาคม 2562 

ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น ก า ร

ประเมิน 

วัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณะ 

ท่ีดินท่ีทำการประเมิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 12-3-48.0 ไร่ หรือ 5,148 ตารางวา และ 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 
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โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา 

หล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการ

ประเมินมูลค่า 

ตามหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าตลาด โดยเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach) 

ร า ค า ป ร ะ เ ม ิ น ม ู ล ค่ า

ทรัพย์สิน 

20.63 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยตารางวาละ 3,997.29 บาท ประกอบด้วย 

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 5,148 ตารางวา ราคาตารางวาละ 4,000 บาท และ 

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 14 ตารางวา ราคาตารางวา 3,000 บาท 

 

บริษัทผู้ประเมิน บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด (“ผู้ประเมินอิสระรายท่ี 2”) 

รายชื่อผู้ประเมินหลัก นายวิเศษ นุ้ยตูม (ผู้ประเมินหลักช้ันวุฒิ วฒ.180) 

ซึ่งเป�นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 

วันท่ีของรายงาน 9 ธันวาคม 2562 

วันท่ีสำรวจและประเมิน 2 ธันวาคม 2562 

ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น ก า ร

ประเมิน 

วัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณะ 

ท่ีดินท่ีทำการประเมิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 12-3-48.0 ไร่ หรือ 5,148 ตารางวา 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 00-0-14 ไร่ หรือ 14 ตารางวา 

หล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการ

ประเมินมูลค่า 

ตามหลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าตลาด โดยเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach) 

ร า ค า ป ร ะ เ ม ิ น ม ู ล ค่ า

ทรัพย์สิน 

23.17 ล้านบาท หรือ ตารางวาละ 4,500 บาท 

ทั้งนี ้ ผู ้ประเมินราคาระบุว่าที ่ดินแปลงเลขที่ 49400 ไม่สามารถนำมาประเมินรวมได้ 

เน่ืองจากมีลำเหมืองสาธารณประโยชน์และท่ีดินบุคคลอ่ืนคั่นกลาง และมีความเห็นว่าไม่มีผล

ต่อการปรับราคาประเมินท่ีดินแปลงเลขท่ี 22277 

 

1.6 ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ 

ฝายบริหารของCRDมีนโยบายใหทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิดประโยชนเพื่อเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุน

หมุนเวียนในธุรกิจ โดยบริษัทไดประกาศเสนอขายท่ีดินจำนวน 2 แปลงดังกลาว เน้ือท่ีรวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูท่ีอำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม ทางสื่อและทางหนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจทั่วไปเขาเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง CEC ท่ี

เสนอซื้อท่ีดินเขามา CRD จึงไดขายท่ีดินดังกลาวใหแก CEC ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23.17 ลานบาท  

 

1.7 ประเภทและขนาดรายการ 

การคำนวณขนาดของรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

คำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดลาสุดของบริษัทกอนวันท่ีทำรายการ สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 โดย

มีรายละเอียดขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 
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ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

ข้อมูลทางการเงิน CRD ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ล้านบาท 

สินทรัพย์รวม 1,070.28 

สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน 2.40 

หน้ีสินรวม 594.92 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม - 

สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ 472.97 

กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง 

(ไตรมาสท่ี 4 ป� 2561 ถึง ไตรมาสท่ี 3 ป� 2562) 

11.73 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีจำหน่าย 4.07 

 

เกณฑ์การคำนวณ 

ขนาดรายการ 
วิธีการคำนวณขนาดรายการ ผลการคำนวณขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์

ท่ีมีตัวตนสุทธิ 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษัทท่ีทำรายการ) x  

สัดส่วนท่ีได้มาหรือจำหน่ายไป x 100        

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่ต้องคำนวณ เน่ืองจาก ไม่ได้เป�น

การจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหุ้น

สามัญ 

2. เกณฑ์กำไรสุทธิ (กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทท่ีทำรายการ) x  

สัดส่วนการเข้าถือหุ้น x 100 

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่ต้องคำนวณ เน่ืองจาก ไม่ได้เป�น

การจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหุ้น

สามัญ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง

ตอบแทน 

มูลค่ารายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

          23.17    =    2.16% 

        1,070.28 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน จำนวนหุ้นท่ีบริษัทออกเพ่ือชำระค่าสินทรัพย ์x 100 

จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่ต้องคำนวณ เน่ืองจาก เป�น

รายการจำหน่ายไปเพ่ือสินทรัพย์ 

 

จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสนิทรัพยขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน 

มีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำ

รายการครั้งน้ี) บริษัทจึงไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดลาสุดของ

บริษัทกอนวันท่ีทำรายการ สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 

ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ลานบาท 

สินทรัพยรวม 1,070.28 

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 2.40 

หน้ีสินรวม 594.92 

สวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม - 

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 472.97 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
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ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ลานบาท 

มูลคา รอยละ 0.03 ของ สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 0.14 

มูลคา รอยละ 3.00 ของ สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ 14.19 

กรอบลางของการคำนวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(เลือกใชคาสูงระหวาง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ลานบาท) 

1.00 

กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(เลือกใชคาสูงระหวาง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ลานบาท) 

20.00 

มูลคาการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

มูลคาการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

การขายที ่ดินเปลาใหแก CEC มูลคา 23.17 ลานบาท เมื ่อวันที ่ 26 

ธันวาคม 2562 

23.17 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.90 

ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท 

ณ 30 กันยายน 2562 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันอ่ืนๆ ในชวง 6 เดือน ท่ีผานมา 

- การกูยืมระยะสั้นจาก CEC จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียเงินกู

รอยละ 5.50 ตอป เปนระยะเวลา 6 เดือน 

0.28 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 0.06 

ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท 

ณ 30 กันยายน 2562 

รวม มูลคาขนาดการทำรายการเกี่ยวโยง 23.44 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ4.96 

ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท 

ณ 30 กันยายน 2562 

ขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการขนาดใหญ 

(มูลคา > 20 ลานบาท) 

 

ท้ังน้ี รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยเปนรายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการมี

มูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ลานบาท 

(เลือกใชคาที่สูงกวาระหวางมูลคา 20 ลานบาท กับรอยละ 3 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธ ิซึ่งเทียบเทา มูลคา 14.19 ลานบาท) 

จึงถือเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันขนาดใหญ  

การขออนุมัติการทำรายการ หรือการขออนุญาตจากหนวยงานกำกับหรือหนวยงานราชการ : 

บริษัทตองปฎิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูล

และการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยบริษัทมีหนาท่ีตองปฏิบัติ

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังน้ี 

1) จัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการ

ดำเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดสง

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผู

ถือหุน ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้งให บริษัท สยาม อัลฟา แคปตอล จำกัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความ
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เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือทำบทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน 

3) จัดประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว โดยจัดสงหนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารประกอบการประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือ

หุน 

 

1.8 มูลคารวมสิ่งตอบแทนและวิธีและเง่ือนไขในการชำระเงิน 

รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการทรัพยสินหรือบรกิาร คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงซือ้

ขายท่ีดินท้ังสองแปลง ในราคา 23.17 ลานบาท ตามขอสรุปการเสนอราคาซื้อท่ีดิน โดยมีการชำระคาท่ีดินเปน 2 งวด ดังน้ี 

• CEC ชำระเงินมัดจำคาท่ีดิน จำนวน 11.58 ลานบาท ใหแกบริษัท ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 

• CEC ชำระเงินคาที่ดินสวนที่เหลือ จำนวน 11.58 ลานบาท ใหแกบริษัท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวนัท่ี

ท้ังสองฝายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ณ สำนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม 

 

ท้ังสองฝายตกลงเรื่องคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของในการโอนกรรมสิทธ์ิ ดังน้ี 

• คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ ์ที ่ด ิน บริษัทเปนผู ชำระคาธรรมเนียม 1.00% และ CEC เปนผู ชำระ

คาธรรมเนียม 1.00% 

• คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 1.00% และ คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% บริษัทในฐานะผูขายท่ีดินเปนผูชำระ 

• คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากขางตน (ถามี) บริษัทในฐานะผูขายท่ีดินเปนผูชำระ 

 

1.9 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ฝายบริหารเห็นวา การขายท่ีดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงสินทรัพยท่ีไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อใชในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน

กิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทตอไป 

 

1.10 แผนการใชเงินท่ีไดรับจากการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

เงินที่ไดรับจากการจำหนายที่ดินเปลาในครั้งนี้ บริษัทนำไปลดภาระหนี้สินของบริษัทที่มีกับบุคคลเกี่ยวโยงทั้งจำนวน

สงผลใหภาระหนี้สิ้นดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงเหลือจำนวน 7.00 ลานบาทซึ่งชวยลดคาใชจายดอกเบี้ยจาก

ภาระหน้ีสินดังกลาวลงไดจำนวนหน่ึง  

 

1.11 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นาย

เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุม

และไมมีสิทธิออกเสียง ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวเปนรายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ 

โดยเปนการขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชนในขณะนั้น เพื่อแปลงสินทรัพยที ่ไมไดใชงานใหเปนกระแสเงินสดเพื่อใช
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ดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายท่ีดินแปลงดังกลาว บริษัทไดทำการเสนอขายใหแกบุคคลภายนอกท่ัวไปผานทางสื่อและทาง

เว็บไซตของบริษัท ปรากฏวามีเพียง CEC เปนผูเสนอซื้อที่ดินเพียงรายเดียว บริษัทจึงตัดสินใจขายที่ดินแปลงดังกลาวใหแก 

CEC คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดยเปนราคาซื้อขายที่ดินที่ทั้งสองฝายตกลงกัน

เทากับ 23.17 ลานบาท หรือเทากับ 4,487.80 บาทตอตารางวา ซึ่งอยูระหวางชวงราคาประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท 

แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด (วันท่ีประเมนิ 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 4,500.00 บาทตอตารางวา และราคาประเมินมูลคา

ทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด (วันท่ีประเมิน 18 ธันวาคม 2562) ซึ่งเทากับ 3,997.29 บาทตอตารางวา  

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวา การทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผลดีแลว ทั ้งน้ี 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปน

สำคัญ การเสนอวาระน้ีใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวท่ีบริษัท

ไดเขาทำกับ CEC ดังกลาวเพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี ดังน้ันจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการ

ใหสัตยาบันรายการเก่ียวโยงกันดังกลาว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไมสามารถใหความเห็นเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เปนอิสระได 

เนื่องจากไมมีบุคคลภายนอกเขารวมการเสนอราคาซื้อขายที่ดินดังกลาว ถึงแมวาบริษัทไดประกาศเสนอขายผานทางสื่อ

สาธารณะและทางเว็บไซตของบริษัทแลวก็ตาม 

 

1.12 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมบริษทัท่ีแตกตางจากความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

-ไมม-ี 

 

1.13 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีมีสวนไดเสีย ในการพิจารณารายการในคร้ังนี้ 

(ก) กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในการพิจารณารายการในคร้ังนี้ 

ขอมูลรายช่ือกรรมการของบริษัท ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

# รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหนง ความสัมพันธ 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท, 

กรรมการผูจดัการ, 

กรรมการบริหารของ CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CRD 

โดยถือหุนในสดัสวนรอยละ 

29.17 ของทุนชำระแลว

ของ CRD 

- กรรมการบริษัท และผูถือ

หุ นใหญของ CEC โดยถือ

ห ุ  น ในส ั ดส  วนร  อยละ 

30.15 ของท ุนชำระแลว

ของ CEC 
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# รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหนง ความสัมพันธ 

2. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท, รอง

กรรมการผูจดัการ และ 

กรรมการบริหาร CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CRD 

โดยถือหุนในสดัสวนรอยละ 

10.00 ของทุนชำระแลว

ของ CRD 

- ผู ถ ือห ุ นใหญของ CEC 

โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 

10.50 ของท ุนชำระแลว

ของ CEC 

3. นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CRD 

โดยถือหุนในสดัสวนรอยละ 

3.50 ของทุนชำระแลวของ 

CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CEC 

โดยถือหุนในสดัสวนรอยละ 

3.50 ของทุนชำระแลวของ 

CEC 

4. นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท CRD 

- รองกรรมการผูจัดการ 

CRD 

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือ

หุนในสัดสวนรอยละ 2.19 

ของทุนชำระแลวของ CRD 

- เปนบิดาของนายพิชย ซึ่ง

เปนผูถือหุนใหญของ CEC 

โดยนายพ ิชยถ ือห ุ  น ใน

สัดสวนรอยละ 2.10 ของ

ทุนชำระแลวของ CEC 

 

(ข) ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในการทำรายการในคร้ังนี้ 

ขอมูลรายช่ือผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2564 
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# ช่ือผูถือหุน จำนวนหุนสามญั

ท่ีถือ (หุน) 

รอยละของทุนจด

ทะเบียนชำระแลว 

ความสัมพันธ 

1 กลุมนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 188,300,000 37.66% - ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 37.66 ของทุน

ชำระแลวของ CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 37.65 ของทุน

ชำระแลวของ CEC 

2   - นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 145,850,000 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 

3   - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรส) 42,450,000 8.49% - คูสมรสของนายธีรพัฒน 

- ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 8.49 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 7.50 ของทุนชำระ

แลวของ CEC 

4 นายกนก ศรีกนก 74,900,000 14.98% - ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 14.98 ของทุน

ชำระแลวของ CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 15.00 ของทุน

ชำระแลวของ CEC 

5 นายเฉลมิศักดิ์ นิมาพันธ 50,000,000 10.00% - กรรมการบริษัท, รองกรรมการ

ผูจัดการ และ กรรมการบรหิาร CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุน

ชำระแลวของ CRD 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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# ช่ือผูถือหุน จำนวนหุนสามญั

ท่ีถือ (หุน) 

รอยละของทุนจด

ทะเบียนชำระแลว 

ความสัมพันธ 

- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 10.50 ของทุน

ชำระแลวของ CEC 

6 นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ 500,000 0.10% - เปนนองชายของนายเฉลิมศักดิ ์

- กรรมการบริษัท และ กรรมการ

ผูจัดการของCEC 

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 0.10 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุน

ชำระแลวของ CEC 

7 นางนราทิพย นิมาพันธ 835,900 0.17% - เปนคูสมรสของนายทวีศักดิ ์

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 0.17 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

8 นางสาวพัทราพร นิมาพันธ 1,800,000 0.36% - เปนนองสาวของนายเฉลิมศักดิ ์

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 0.36 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

9 นางฤทัย  ศรีวีระสกุล 100,000 0.02% - เปนพ่ีสาวของนายสุรพล 

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 0.02 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

10 นายธาวิต ศรีวีระสกุล 5,000 0.00% - เปนบุตรของนายสรุพล 

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 0.00 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

11 นายสรลั ศรีวีระสกุล 20,000 0.00% - เปนบุตรของนายสรุพล 

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 0.00 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

12 นายสุรพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.50% - กรรมการบริษัท CRD 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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# ช่ือผูถือหุน จำนวนหุนสามญั

ท่ีถือ (หุน) 

รอยละของทุนจด

ทะเบียนชำระแลว 

ความสัมพันธ 

- ผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนชำระ

แลวของ CEC 

13 นางนิพาพร อภิญญาวัชรกุล 700,000 0.14% - เปนนองสาวของนายเฉลิมศักดิ ์

- เปนมารดาของนายกานต และนาย

กานต 

- เปนผูถือหุนใหญ CEC ท่ีถือหุนใน 

CEC ในสดัสวนรอยละ 20.00 ของ

ทุนชำระแลวของ CEC 

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 0.14 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

14 นายพิชย สุวรรณสายะ 200,000 0.04% - เปนบุตรของนายพัฒนา 

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 0.04 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

- ผูถือหุนใหญของ CEC โดยถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 2.10 ของทุนชำระ

แลวของ CEC 

15 นายพัฒนา สุวรรณสายะ 10,926,526 2.19% - กรรมการบริษัท CRD 

- รองกรรมการผูจัดการ CRD 

- ผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 2.19 ของทุนชำระ

แลวของ CRD 

- เปนบิดาของนายพิชย ซึ่งเปนผูถือ

หุนใหญของ CEC โดยนายพิชยถือ

หุนในสัดสวนรอยละ 2.10 ของทุน

ชำระแลวของ CEC 
  รวม 345,787,426 69.16%  

 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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สวนท่ี 2 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ 

 วัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท CRD ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (โดย นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน

นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวม

ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ 

CRD ประจำป 2564 (“ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย

และรายการเกี่ยวโยงกันในการขายที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูท่ีซอยหนองเขียวซอย 2 แยกจาก

ถนนสายบานตนผึ้ง – บานปาขอยใต (ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (“สินทรัพยที่จำหนายไป”) 

ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23.17 ลานบาท ใหแก CEC (โปรดดูรายละเอียดลักษณะรายการเกี่ยวโยงใน

สวนท่ี 1 ขอ 3) 

กอนการเขาทำรายการดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร CRD  ครั้งที่ 17/2562 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ได

พิจารณาถึงวัตถุประสงคและความจำเปนของการเขาทำรายการ โดยประธานในที่ประชุมไดแก นายธีรพัฒน ไดแจงวา

สถานการณทางการเงินของบริษัทในชวงเดือนธันวาคม 2562 คอนขางมีปญหาเน่ืองจากมีโครงการท่ีบริษัทดำเนินการกอสราง

อยูจายเงินคาดำเนินการลาชา สงผลใหผูบริหารอาจะตองมีการประชุมกันบอยครั้งเพ่ือติดตามสถานการณอยางใกลชิด พรอม

กันน้ีท่ีประชุมไดมีการอนุมัติการขายท่ีดินเปลาท่ีไมไดใชประโยชนของบริษัท โดยขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือลง

ประกาศขายในหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ เปนเวลา 7 วัน พรอมกำหนดเง่ือนไขและราคาขายท่ีดิน ในอัตราไมต่ำกวา 4,500 

บาทตอตารางวา รวมราคามูลคาสินทรัพยตามราคาประเมิน 23.17 ลานบาท พรอมทั้งประมาณการคาใชจายในการโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินประมาณ 1.10 ลานบาท 

ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท CRD ครั้งท่ี 5/2562 ฝายบริหารของบริษัทไดมีการนำเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื ่องจากฝายบริหารตองการทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิดประโยชน และคำนึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จะบังคับใชในป 2563 จึงไดเรงดำเนินการจัดการที่ดินที่ไมกอใหเกิด

ประโยชนตอบริษัท เพื่อเปลี่ยนสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจซึ่งเกิดประโยชนตอบริษัทมากกวาการที่บริษัทตอง

แบกรับภาระชำระคาภาษีที่ดินในป 2563 โดยเสนอขายที่ดินวางเปลา ไมไดมีการใชงานจำนวน 3 แปลง อยูในพื้นที่อ.แมริม 

โดยเสนอขายโดยการประกาศขาวลงหนังสือพิมพและทางเว็ปไซตของบริษัท  โดยท่ีดินท้ัง 3 แปลงท่ีมีการเสนอขาย บริษัทได

ทำการประเมินราคาโดยผูประเมินราคาอิสระที่อยูในบัญชีรายชื่อผู ไดรับอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ในวาระเพ่ือ

พิจารณาดังกลาว กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไดเนนย้ำใหฝายบริหารพิจารณาการจำหนายไปซึ่งสินทรพัยดังกลาว

วาเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาและจำหนายไป และประกาศการเปดเผยขอมูล ดวย

หรือไมและควรปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ อีกท้ังใหพิจารณาเพ่ิมเติมวาหากผูเสนอซื้อเปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกับของ

บริษัทใหฝายบริหารพิจารณาโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยใหบริษัทมีกำไรอยางสมเหตุสมผลจากการขายที่ดิน

ดังกลาวและสามารถนำเงินที่ไดจากการขายที่ดินมาใชตามวัตถุประสงคอยางชัดเจนในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งใหตรวจสอบ

รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑในการทำรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกำหนด โดย

กรรมการอีกสองทานไดใหความเห็นวาเห็นชอบในการขายท่ีดินท้ัง 3 แปลง โดยในกรณีท่ีมีผูเสนอราคาซื้อท่ีดินแตต่ำกวาราคา

ขายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทขอมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาอนุมัติราคาขายไดโดยใหคำนึงถึง

ประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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ตอมาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งท่ี 18/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ไดรับทราบรายช่ือเสนอราคาซื้อ

สินทรัพยท่ีจำหนายไป โดยเลขานุการไดแจงตอท่ีประชุมวา ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 มีผูสนใจเสนอซื้อเพียง 1 ราย คือ CEC 

โดยเสนอซื้อท่ีสินทรัพยที่จำหนายไป ทั้งนี้ CEC เสนอราคาซื้อที่ดินรวม 23.17 ลานบาท บริษัทตกลงขายสินทรัพยที่จำหนาย

ไปดังกลาวใหแก CEC 

จากการท่ี CRD จำหนายที่ดินจำนวน 2 แปลงใหแก CEC ซึ่งเปนบริษัทที่มีบุคคลเกี่ยวโยงเปนผูถือหุนใหญและเปน

กรรมการของบริษัท ณ วันที่ทำรายการ ถึงแมวาจะมีวัตถุประสงคของการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ทำเพื่อเพิ่มสภาพ

คลองของบริษัทและเปนการจำหนายไปซึ่งที่ดินที่ไมไดใชประโยชนของบริษัท แตการเขาทำรายการดังกลาวเขาขายเปน

รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการมูลคาสูงกวา 20.00 ลานบาท การเขาทำรายการ

ดังกลาวจึงถือเปนรายการขนาดใหญและตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิ

ออกเสียง และไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพย

ฯ กอนการเขาทำรายการดังกลาว  

อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดพิจารณาถงึการเขาทำรายการเกี่ยวโยงและพิจารณาเพียงเกณฑการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย

เทานั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวไม

เปนไปตามกฎเกณฑของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน จนกระทั่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท CRD ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (โดย นายธีรพัฒน จิรพิพัฒนนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา 

สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) 

ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของ CRD ประจำป 2564 (“ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน”) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

การใหสัตยาบันการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยงกันในการขายท่ีสินทรัพยที่จำหนายไปเนื้อที่รวม 

5,162 ตารางวา ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23.17 ลานบาท ใหแก CEC 

(โปรดดูรายละเอียดการชี้แจงในสวนที่ 1 ขอ 12 เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทำ

รายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน) 

เพราะฉะนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพจิารณาและสอบทานวัตถุประสงคและความจำเปนในการเขาทำรายการ

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา วัตถุประสงคและความจำเปนในการจำหนายไปซึ่งท่ีดินท่ีไมไดใชประโยชน เพ่ือใหบริษัท

มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใชในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น และลดภาระภาษีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่จำหนายไป หากบริษัท

ยังคงถือครองท่ีดินโดยไมไดทำประโยชนใด ๆ บนสินทรัพยท่ีจำหนายไป มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก  

ในชวงเดือนธันวาคม 2562 บริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน จากโครงการกอสรางบางโครงการมีตนทุน

ดำเนินงานสูงกวาประมาณการท่ีตั้งไว และความลาชาในการชำระเงินของบางโครงการท่ีบริษัทดำเนินการอยู ดังน้ันการแปลง

สินทรัพยท่ีไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือใชในการลดภาระหน้ีสินท่ีมีอยู ซึ่งจะชวยใหตนทุนทางการเงินลดลง รวมถึง

มีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสำหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการในอนาคต ซึ่งชวยสรางความมั่นคงทางการเงินและ

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทตอไป 

ท้ังน้ี การเขาทำรายการจำหนายท่ีดินใหแก CEC เขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำเสนอความสมเหตุสมผลของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เง่ือนไขคำเสนอซื้อท่ีดินและสัญญา

จะซื้อจะขายที่ดิน ขอดีและขอดอยของการเขาทำรายการ ขอดีและขอดอยของการไมเขาทำรายการ และขอดีและขอดอย 
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ของการทำรายการกับบุคคลเก่ียวโยง เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ดังน้ี 

 

 ประวัติรายการระหวางบริษัทกับบุคคลเกี่ยวโยง 

2.1.1 บริษัทกูยืมเงินจาก CEC 

ระหวางป 2562 บริษัทมีวงเงินกูยืมกับ CEC 2 ฉบับ วงเงินรวม 30.00 ลานบาท เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 

CRD มีการกูยืมเงินจำนวน 20.00 ลานบาทจาก CEC อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.70 ตอป ระยะเวลาการกูยืมเปน

เวลา 6 เดือน และเมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 CRD มีการกูยืมเงินจำนวน 10.00 ลานบาทจาก CEC อัตราดอกเบ้ีย

เงินกูรอยละ 5.50 ตอป ระยะเวลาการกูยืมเปนเวลา 6 เดือน คิดเปนดอกเบ้ียท่ีตองชำระรวมเทากับ 1.07 ลานบาท 

 

รายการเคลื่อนไหวเงินกูยืมจาก CEC 

 
ท่ีมา : ขอมูลบริษัท 

 

 นโยบายการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการเขาทำรายการระหวางกันของบริษัท โดยมีเน้ือหาท่ีสำคัญและเก่ียวของกับการเขาทำรายการในครั้งน้ี ดังน้ี 

มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน 

จากนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวของ บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต   

สำหรับในกรณีที่มีรายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ บริษัทจะจัดใหมีความเห็นโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับจำเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการ

พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาใหผูประเมินราคาอิสระ ผูเชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดานหรือผู

ตรวจสอบบัญชี เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณี เพ่ืออนุมัติรายการ

20.00 

10.00 

(20.00)

(3.00)
(7.00)

13/6/2562 5/11/2562 23/12/2562 23/12/2562 30/12/2563
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ดังกลาวกอนการเขาทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และหากหุนสามัญของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว บริษัทจะ

เปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำปของบริษัท (แบบ 

56-2) ตามหลักเกณฑและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทำรายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงมติในการทำรายการระหวางกันน้ัน ๆ 

นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเปนตองทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตาง ๆ 

ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถอางอิงเปรียบเทียบไดกับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิด

ขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น

เกี ่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั ้งความจำเปนและความเหมาะสมของรายการระหวางกันดังกลาว ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาใหผูประเมิน

ราคาอิสระ ผูเชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดานหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหวางกัน

ดังกลาว เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน

ตามแตกรณี กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ที่ไดกำหนดขึ้น และกรรมการจะตองไมมีสวนรวมในการพิจารณา

อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัท รวมทั้งจะตองเปดเผย

ลักษณะความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

กรรมการตรวจสอบทุกทานไดรับทราบและมีภาระหนาที่ในการตรวจสอบรายการดังกลาว และในอนาคตหากมีการแตงตั้ง

กรรมการตรวจสอบใหม คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการจะดำเนินการแจงใหผูที ่จะไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการตรวจสอบใหมทุกทานรับทราบภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติกอนที่จะใหมีการแตงตั้งดวย บริษัทจะเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังแบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกำหนดท่ี

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเครงครัด 

นอกจากน้ี บริษัทจะไมทำรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันท่ีไมใชการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันของ CRD การเขาทำรายการในครั้งนี้ ไมเขาขายเปน

เงื่อนไขการคาปกติเนื่องจากเปนการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยแกบุคคลเกี่ยวโยง ถึงแมวาการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาว 

เพ่ือประโยชนของ CRD โดยฝายบริหารใหความเห็นวาการขายท่ีดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงสินทรัพยท่ีไมไดใช

งานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือใชในการชำระภาระหน้ีสินท่ีมีอยู ซึ่งจะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุน

หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทตอไป เพราะฉะนั้น CRD จะตองจัดใหมีความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ CRD เก่ียวกับความจำเปนและความเหมาะสมของรายการ เพ่ือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท

และท่ีประชุมผูถือหุนของ CRD เพ่ืออนุมัติรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ทั้งนี้ กอนการเขาทำรายการในครั้งนี้ CRD ไดมีการอนุมัติรายการโดยคณะกรรมการบริษัท แตไมไดมีการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑของประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ถึงแมกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไดเนนย้ำใหฝายบริหารปฏิบัติตาม



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา
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ประกาศตางๆใหครบถวน และเนนย้ำอีกครั้งใหตรวจสอบวาผูซื้อมีความเกี่ยวโยงกับบริษัทหรือไม หากผูซื้อมีความเกี่ยวโยง 

บริษัทควรปฏิบัติตามประกาศตางๆที่เกี่ยวของใหครบถวนและควรนำเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของ CRD พิจารณาอนุมัติ

รายการ ตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา การ

ดำเนินการที่ไมเปนไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันของ CRD และ CEC  และไมเปนไปตาม

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะทำให CRD มีความเสี่ยงจากการดำเนินการไมเปนไปตามกฎหมาย 

อนึ่ง ฝายบริหารของ CRD ชี้แจงวาการเขาทำรายการดังกลาวโดยไมไดผานการพิจารณาอนุมัตจิากที่ประชุมผูถือหุน 

ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันเน่ืองจากความเขาใจผิดวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยไมเขาขายเปนรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกันจึงคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยแตเพียงอยางเดียว ซึ่งสะทอนถึงปญหาความเขาใจเรื่องกฎเกณฑ

ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวา CRD มีความจำเปนตองจัดใหมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความรูอยางสม่ำเสมอเก่ียวกับกฎเกณฑตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ แกพนักงานและผูบริหารของ CRD และบริษัทยอย 

 ความสมเหตุสมผลของเง่ือนไขคำเสนอขอซ้ือท่ีดินและสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขการเขาทำรายการ โดยพิจารณาจากคำเสนอขอ

ซื้อท่ีดินระหวาง CEC ในฐานะ “ผูเสนอ”  และ CRD ในฐานะ “ผูรับคำเสนอ” ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระไดรับสำเนาคำเสนอขอซื้อที่ดินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีเงื่อนไขที่สำคัญและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดให

ความเห็นในเง่ือนไขท่ีสำคัญตาง ๆ ดังน้ี  

เง่ือนไข ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

มูลคาการ

ซื้อขาย 

จำนวน 23.17 ลานบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวามูลคาซื้อขายดังกลาวมี

ความเหมาะสม เน่ืองจากเมื่อเทียบกับราคาประเมินมูลคาสินทรัพย

จากผูประเมินสินทรัพยทั ้งสองรายพบวาบริษัทขายสินทรัพยใน

ราคาระหวางราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดและเปนประโยชนตอบริษัท 

(โปรดพิจารณาความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใน

สวนท่ี 2.5 เรื่องความเหมาะสมของราคาท่ีจำหนายไปซึ่งสินทรัพย) 

เง่ือนไขการ

ชำระเงิน 

- ผูซื ้อตกลงที่จะซื้อแคชเชียรเช็ค

จำนวน 11.583 ลานบาท เพ่ือ

เปนเงินมัดจำในการซื ้อที ่ด ินใน

ครั้งน้ีในวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 

 

- ผูซื้อตกลงท่ีจะชำระคาท่ีดินสวนท่ี

เหล ื อท ั ้ งหมดในว ันท ี ่ ไ ปจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระมีความเห็นวาการที่ผูซื้อตกลงที่จะซื้อ

แคชเชียรเช็คเพ่ือเปนการวางมัดจำในการซื้อท่ีดินจากบริษัทน้ันมี

ความเหมาะสม เนื่องจาก ลดความเสี่ยงของทางบริษัทในการ

ไดรับเงินบางสวนจากผูซื ้อเพื ่อเปนหลักประกันกอนการโอน

กรรมสิทธิ์ และการรับชำระเงินมัดจำดวยแคชเชียรเช็ค บริษัท

สามารถนำฝากธนาคารแทนเงินสดได 

 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการที่ผู ซื ้อตกลงที่จะ

ชำระคาที ่ด ินสวนที ่เหลือทั ้งหมดในวันที ่ไปจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์นั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะไดรับชำระเงิน

ทั้งจำนวนจากผูซื้อแลว จึงมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเปนการ

ทำธุรกรรมการซื้อขายสินคาแบบปกติ 
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ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 
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เง่ือนไข ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เง่ือนไข

สำคัญอ่ืนๆ 

- ผ ู  ข ายตกลงจะ ไปทำการจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม

สัญญานี้ใหแกผูซื้อ ณ สำนักงาน

ที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม 

ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

- คาภาษีอากร คาภาษีเงินได คา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียม

ตางๆ ตลอดจนคาใชจายตางๆ 

ผู ขายเปนฝายออกเอง ยกเวน

คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน

การโอนกรรมส ิทธ ิ ์ท ี ่ด ินตาม

ส ั ญ ญ า น ี ้  ผ ู  ข า ย แ ล ะ ผ ู  ซื้ อ

รับผิดชอบคนละเทากัน 

- หากผู ซ ื ้อไมปฏิบัต ิตามสัญญา 

ผูขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ผูซื้อได

ชำระใหแกผูขาย และหากผูขาย

ไมปฏิบัติตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธ์ิ

ขอรับเงินคามัดจำคืนเต็มจำนวน

จากผูขาย 

- เงื ่อนไขสำคัญอื ่นๆภายใตคำเสนอขอซื ้อที ่ด ินนั ้น ที ่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขดังกลาวมีความเหมาะสม 

เนื่องจากเปนการตกลงการดำเนินธุรกรรมตามปกติ และบริษัท

ไมไดเสียประโยชนแตอยางใด นอกจากนี้หากผูซื้อไมสามารถทำ

ตามสัญญาได บริษัทมีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำตามเงื่อนไขท่ีตกลง

กันและบริษัทสามารถรักษาประโยชนจากเงื ่อนไขของสัญญา 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับชำระคาที่ดินดังกลาวเปนที่เรียบรอย

แลว ในเดือน ธันวาคม 2562 

 

 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของเง่ือนไขการเขาทำรายการ โดยพิจารณาจากสัญญาจะซื้อ

จะขายท่ีดินระหวาง CEC ในฐานะ “ผูซื้อ”  และ CRD ในฐานะ “ผูขาย” ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดรับสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มีเงื่อนไขที่สำคัญและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดให

ความเห็นในเง่ือนไขท่ีสำคัญตาง ๆ ดังน้ี  

เง่ือนไข ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

มูลคาการ

ซื้อขาย 

จำนวน 23.17 ลานบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาราคาซื้อขายดังกลาวมี

ความเหมาะสม เน่ืองจากเมื่อเทียบกับราคาประเมินมูลคาสินทรัพย

จากผูประเมินสินทรัพยทั ้งสองรายพบวาบริษัทขายสินทรัพยใน

ราคาระหวางราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดและเปนประโยชนตอบริษัท 

(โปรดพิจารณาความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใน

สวนท่ี 2.5 เรื่องความเหมาะสมของราคาท่ีจำหนายไปซึ่งสินทรัพย) 

เง่ือนไขการ

ชำระเงิน 

- ผูซื ้อตกลงที่จะซื้อแคชเชียรเช็ค

จำนวน 11.583 ลานบาท เพ่ือ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขในการชำระเงินมี

ความเหมาะสม เนื ่องจากมีการวางเงินมัดจำเปนแคชเชียรเช็ค

จำนวนครึ่งหนึ่งของมูลคาซื้อขายกอน และจะดำเนินการจายคา



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

33 

 

เง่ือนไข ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เปนเงินมัดจำในการซื ้อที ่ด ินใน

ครั้งน้ีในวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 

- ผูซื้อตกลงท่ีจะชำระคาท่ีดินสวนท่ี

เหล ื อท ั ้ งหมดในว ันท ี ่ ไ ปจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 

ที ่ดินสวนที ่เหลือในวันที ่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ จะเปน

ประโยชนกับบริษัทเปนการลดความเสี่ยงของบริษัทในการซื้อขาย

ที่ดินจากการไดรับเงินเงินมัดจำสวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันกอน

การโอนกรรมสิทธ์ิ 

เง่ือนไข

สำคัญอ่ืนๆ 

- ผ ู  ข ายตกลงจะ ไปทำการจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม

สัญญานี้ใหแกผูซื้อ ณ สำนักงาน

ที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม 

ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

- คาภาษีอากร คาภาษีเงินได คา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียม

ตางๆ ตลอดจนคาใชจายตางๆ 

ผู ขายเปนฝายออกเอง ยกเวน

คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน

การโอนกรรมส ิทธ ิ ์ท ี ่ด ินตาม

ส ั ญ ญ า น ี ้  ผ ู  ข า ย แ ล ะ ผ ู  ซื้ อ

รับผิดชอบคนละเทากัน 

- หากผู ซ ื ้อไมปฏิบัต ิตามสัญญา 

ผูขายมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำที่ผูซื้อได

ชำระใหแกผูขาย และหากผูขาย

ไมปฏิบัติตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธ์ิ

ขอรับเงินคามัดจำคืนเต็มจำนวน

จากผูขาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเงื่อนไขสำคัญอื่นๆภายใต

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากเปนการตก

ลงการดำเนินธุรกรรมการซื้อขายตามปกติ และบริษัทไมไดเสีย

ประโยชนแตอยางใด นอกจากนี้หากผูซื้อไมสามารถทำตามสัญญา

ได บริษัทมีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันและบริษัท

สามารถรักษาประโยชนจากเง่ือนไขของสัญญา อยางไรก็ตาม บริษัท

ไดรับชำระคาที่ดินดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว ในเดือนธันวาคม 

2562 

 

จากการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอเงื่อนไขของคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

พบวาราคาและเงื่อนไขสำคัญตางๆที่อยูในคำเสนอขอซื้อที่ดินและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนั้นเปนประโยชนตอบริษัท และ

เง่ือนไขตางๆท่ีอยูในเอกสารท้ังสองสวนน้ันเปนการปองกันความเสี่ยงของบริษัท เน่ืองจากมีเง่ือนไขในการวางเงินมัดจำกอนใน

วันลงนามในสัญญาจำนวนครึ่งหน่ึง และบริษัทมีสิทธิในการริบเงินมัดจำหากผูซื้อไมวสามารถดำเนินการตามเง่ือนไขในสัญญา

ได ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงสรุปความเห็นวาเง่ือนไขของการเขาทำรายการเปนเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ถึงแมวาการซื้อ

ขายที่ดินดังกลาวบริษัทจะไดรับการชำระเงินคาที่ดินเปนที่เรียบรอยแลว แตบริษัทมิไดปฏิบัติตามเงินไขการทำรายการกับ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จึงเปนท่ีมาของการเขาทำรายการขอสัตยาบันในครั้งน้ี 
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 ความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

ในการพิจารณาในดานความเปนธรรมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาจากวิธีราคาประเมินของผู

ประเมินอิสระ บริษัทแตงตั้งผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 รายเพื่อประเมินมูลคาของ

ท่ีดิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.5.1 สรุปการประเมินมูลคาท่ีดินโดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด (ผูประเมินราคาอิสระรายท่ี 1) 

โดยนายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ ซึ่งเปนผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำ

การประเมินราคายุติธรรมในการซื้อที่ดิน ในครั้งนี้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ไดเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach) เปนวิธีสรุปมูลคาทรัพยสิน เนื่องจากทรัพยสินที่ประเมินราคามีรูปแบบ ลักษณะเหมือนกัน หรือคลายคลึงกันกับ

ขอมูลเปรียบเทียบท่ีมี การซื้อขายหรือเสนอขายในบริเวณใกลเคียง สามารถเปรียบเทียบกันได จึงใชวิธีการเปรียบเทียบตลาด

เปนตัวกำหนดมูลคาทรัพยสิน 

ที่ดินของบริษัทตั้งอยูที่ ซอย หนองเขียว ซอย 2 ถนนวงแหวนรอบนอก (ทล.121) ตำบลเหมืองแกว อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 50180 แบงออกเปน 2 แปลงโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลำดับ เลขท่ีเอกสาร

สิทธิ ์

เลขท่ี

ดิน 

ระวาง หนาสำรวจ เลม หนา เนื้อท่ีดิน 

ไร งาน ตาราง

วา 

1 โฉนด 49400 86 4746 | 9886-

5 

7126 494 100 0 0 14.0 

2 โฉนด 22277 5 4746 | 9886-

5 

3825 223 77 12 3 48.0 

รวมเน้ือท่ีดิน 12 3 62.0 

       หรือ 5,162.0 ตารางวา 

 

ผ ู  ถ ื อ ก ร ร ม ส ิ ท ธ์ิ

ปจจุบัน 

:  โฉนดเลขท่ี 49400 ผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด 

  โฉนดเลขท่ี 22277 ผูถือกรรมสิทธ์ิ คือ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

ภาระผูกพัน :  ภาระผูกพันการจำนอง ฉ.49400 ไมมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใดๆ 

 :  ภาระผูกพันการจำนอง ฉ.22277 จำนองเปนประกันกับ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) 

ภาระผูกพันอ่ืน :  ไมม ี

ราคาประเมินราชการ :  รายแปลง กำหนดไวตารางวาละ 1,950 บาท (ท้ัง 2 โฉนด) 
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ผูประเมินราคาทรัพยสนิอิสระเลอืกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมลูคาของท่ีดิน โดยคัดเลือกขอมูลราคา

ตลาดที่ดินที่มีการเสนอขายหรือขาย โดยพิจารณาที่ดินที่สามารถเปรียบเทียบกันไดและทำการปรับปรุงความแตกตางของ

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคากับราคาขายจริงของทรัพยสินท่ีนำมาเปรียบเทียบได โดยไดพิจารณาขอมูลตลาดประเภทท่ีดินนำมา

เปรียบเทียบกันจำนวน 5 รายการ ไดแก 1.ซอยไมมีชื่อ ถนนวงแหวนรอบนอก (ทล.121) 2. ซอยหนองเขียว ซอย 1 ถนนวง

แหวนรอบนอก (ทล.121) 3. ซอยบานปาขอย-ดอนตัน ถนนวงแหวนรอบนอก (ทล.121)    4. ซอยไมมีช่ือ ถนนวงแหวนรอบ

นอก (ทล.121) 5. ซอยหนองเขียว ซอย 2 ถนนวงแหวนรอบนอก (ทล.121) ซึ่งมีราคาเสนอขาย/ราคาขายระหวาง 8.05 – 

600.00 ลานบาท 
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ขอมูลตลาดเปรียบเทียบ 

ขอมูลเปรียบเทียบ ขอมูล 1 ขอมูล 2 ขอมูล 3 ขอมูล 4 ขอมูล 5 ทรัพยสินที่

ประเมินราคา 

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา 

ช ื ่อโครงการ/ท ี ่ ต้ั ง

โครงการ 

- - - - - - 

ทำเลที่ต้ัง/ซอย ซอยไมมีชื่อ ซอยหนองเขียว 

ซอย 1 

ซอยบานปา

ขอย-ดอนตัน 

ซอยไมมีชื่อ ซอยหนองเขียว 

ซอย 2 

ซอยหนองเขียว 

ซอย 2 

ทำเลที่ต้ัง/ถนน ถนนวงแหวนรอบ

นอก (ทล.121) 

ถนนวงแหวนรอบ

นอก (ทล.121) 

ถนนวงแหวน

รอบนอก (ทล.

121) 

ถนนวงแหวน

รอบนอก (ทล.

121) 

ถนนวงแหวน

รอบนอก (ทล.

121) 

ถนนวงแหวน

รอบนอก (ทล.

121) 

การเข  าถ ึ ง /ระยะ

ทางเขาซอย (ม.) 

เขาซอยประมาณ 

1,200 ม. 

เขาซอยประมาณ 

2,200 ม. 

เขาซอย

ประมาณ 850 

ม. 

เขาซอย

ประมาณ 650 

ม. 

เขาซอย

ประมาณ 

2,500 ม. 

เขาซอย

ประมาณ 

1,800 ม. 

คาพิกัดที่ต้ัง Lat : 18.87734 

Lon : 98.98270 

Lat : 18.88349 

Lon : 98.98038 

Lat : 

18.87317 

Lon : 

98.97884 

Lat : 

18.87252 

Lon : 

98.98377 

Lat : 

18.88081 

Lon : 

98.98629 

Lat : 

18.88026 

Lon : 

98.98104 

ร ะ ย ะ ห  า ง จ า ก

ทรัพยสิน (ม.) 

หางประมาณ 

400.00 ม. 

หางประมาณ 

500.00 ม. 

หางประมาณ 

650.00 ม. 

หางประมาณ 

900.00 ม. 

หางประมาณ 

600.00 ม. 

- 

เนื้อที่ดิน (ตร.ว.) 4-2-00.0 ไร 

(1,800 ตร.ว.) 

18-3-87.0 ไร 

(7,587 ตร.ว.) 

20-0-00.0 ไร 

(80,000 ตร.ว.) 

8-3-75.0 ไร 

(3,575 ตร.ว.) 

5-1-75.0 ไร 

(2,175 ตร.ว.) 

5,162 ตร.ว. 

ทำเลที่ต้ังแปลงที่ดิน แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง แปลงกลาง 

ขนาดท ี ่ ด ิ น /หน า

กวาง-ลึก (ม.) 

หนากวาง

ประมาณ 60 ม. 

หนากวาง

ประมาณ 125 ม. 

หนากวาง

ประมาณ 80 ม. 

หนากวาง

ประมาณ 85 ม. 

หนากวาง

ประมาณ 80 ม. 

- 

ผิวจราจร/กวาง-เขต

ทาง (ม.) 

ลาดยาง 5(12) ม. ลาดยาง 5(12) ม. ลาดยาง 6(8) 

ม. 

ลาดยาง 5(12) 

ม. 

ลาดยาง 4(6) 

ม. 

ลาดยาง 4(6) 

ม. 

ระดับที่ดิน ต่ำกวาระดับถนน 

0.50 ม. 

ต่ำกวาระดับถนน 

0.30 ม. 

ต่ำกวาระดับ

ถนน 0.20 ม. 

ต่ำกวาระดับ

ถนน 0.30 ม. 

ต่ำกวาระดับ

ถนน 0.50 ม. 

ต่ำกวาระดับ

ถนน 0.30 ม. 

ส า ธ า ร ณ ู ป โ ภ ค

พื้นฐาน 

ไฟฟา ไฟฟา ไฟฟา, ประปา, 

ไฟถนน, 

โทรศัพท 

ไฟฟา ไฟฟา ไฟฟา, ประปา, 

ไฟถนน, 

โทรศัพท 

ผังเมืองโชนสี สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีเขียว 

ขอกฎหมายอื่นๆ เขตควบคุม

อาคาร 

เขตควบคุม

อาคาร 

เขตควบคุม

อาคาร 

เขตควบคุม

อาคาร 

เขตควบคุม

อาคาร 

เขตควบคุม

อาคาร 

สภาพแวดลอม ที่อยูอาศัยและ

เกษตรกรรม 

ที่อยูอาศัยและ

เกษตรกรรม 

ที่อยูอาศัยและ

เกษตรกรรม 

ที่อยูอาศัยและ

เกษตรกรรม 

ที่อยูอาศัยและ

เกษตรกรรม 

ที่อยูอาศัยและ

เกษตรกรรม 

ร า ค า เ ส น อ ข า ย 

(บาท/ตร.ว.) 

5,555 3,500 7,500 6,000 3,700 - 
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ขอมูลเปรียบเทียบ ขอมูล 1 ขอมูล 2 ขอมูล 3 ขอมูล 4 ขอมูล 5 ทรัพยสินที่

ประเมินราคา 

เ ง ื ่ อน ไขประกอบ

ขอเสนอ 

ราคาตอรองได ราคาตอรองได ราคาตอรองได ราคาตอรองได ราคาตอรองได - 

ราคาตอรองปรับแก 5,000 3,300 7,000 5,500 3,500 - 

ขอมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 

2562 

18 ธันวาคม 

2562 

18 ธันวาคม 

2562 

18 ธันวาคม 

2562 

18 ธันวาคม 

2562 

ปจจุบัน 

หมายเหตุ ขอมูล 1 : ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน เปนที่นา แปลงมีขนาดเล็กกวาทรัพยสิน ระบบสาธารณูปโภคดอยกวา

ทรัพยสิน 

 ขอมูล 2 : ทำเลที่ตั ้งและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน เปนสวนดอกและสวนผัก แปลงมีขนาดใหญกวาทรัพยสิน ระบบ

สาธารณูปโภคดอยกวาทรัพยสิน 

 ขอมูล 3 : ทำเลที่ต้ังดีกวาทรัพยสิน สภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน แปลงมีขนาดใหญกวาทรัพยสิน ติดถนนซอยหลักในหมูบาน 

 ขอมูล 4 : ทำเลที่ต้ังและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน เปนที่สวน ระบบสาธารณูปโภคดอยกวาทรัพยสิน 

 ขอมูล 5 : ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับทรัพยสิน เปนที่นา แปลงมีขนาดเล็กกวาทรัพยสิน ระบบสาธารณูปโภคดอยกวา

ทรัพยสิน 

 

วิธีเปรียบบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอมูลซื้อ-ขาย หรือขอมูลเสนอขายท่ีสืบได โดยใชวิธีถวงน้ำหนักคะแนน

คุณภาพ Weighted Quality Score (WQS) 

ท่ีดินจำนวน 1 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49400 เน้ือท่ีดิน 14.0 ตารางวา 

ปจจัย น้ำหนัก 

% 

ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 ขอมูลท่ี 4 ขอมูลท่ี 5 ทรัพยสินท่ีประเมิน

ราคา 

ทำเลท่ีตั้ง 15 5 4 8 5 3 5 

ความสะดวกในการ

เขาถึง 

10 6 4 8 6 4 3 

ระบบสาธารณูปโภค 10 3 3 7 5 3 6 

ขนาดและรูปรางท่ีดิน 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

ไดเปรียบ 

25 7 4 8 6 4 2 

รวม 100 595 415 680 550 460 330 

 

ขอมูลเปรียบเทียบ  ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 ขอมูลท่ี 4 ขอมูลท่ี 5 ทรัพยสิน 

ราคาเสนอขาย บาทตอ 

ตร.ว. 

5,555 3,500 7,500 6,000 3,700  

ราคาตอรอง/ปรับแก  5,000 3,300 7,000 5,500 3,500  

คะแนนถวงน้ำหนัก  595 415 680 550 460 330 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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ปจจัย น้ำหนัก 

% 

ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 ขอมูลท่ี 4 ขอมูลท่ี 5 ทรัพยสินท่ีประเมิน

ราคา 

อัตราสวนท่ีถูกปรับแก  0.5546 0.7952 0.4853 0.6000 0.7174 1.0000 

มูลคาท่ีถูกปรับแก  2,773 2,624 3,397 3,300 2,511  

การให ความสำคัญ

ของขอมูล 

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 

มูลคาท่ีเหมาะสม  555 525 679 660 502 2,921 

มูลคาตลาดท่ีเหมาะสม บาทตอตารางวา 3,000 

 

รวมราคาท่ีดิน เนื้อท่ีดิน 14.0 ตารางวา @ 3,000 บาท รวม 42,000 บาท 

ท่ีดินจำนวน 2 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277 เน้ือท่ีดิน 5,148.0 ตารางวา 

ปจจัย น้ำหนัก 

% 

ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 ขอมูลท่ี 4 ขอมูลท่ี 5 ทรัพยสินท่ีประเมิน

ราคา 

ทำเลท่ีตั้ง 15 5 4 8 5 3 5 

ความสะดวกในการ

เขาถึง 

15 6 4 8 6 4 3 

ระบบสาธารณูปโภค 20 3 3 7 5 3 6 

ขนาดและรูปรางท่ีดิน 15 8 5 5 6 8 2 

ระดับการถมดิน 10 3 4 5 4 3 4 

สภาพแวดลอม 10 5 4 7 5 3 5 

ป ร ะ โ ย ช น  แ ล ะ ข อ

ไดเปรียบ 

15 7 4 8 6 4 4 

รวม 100 530 395 695 535 405 420 

 

ขอมูลเปรียบเทียบ  ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 ขอมูลท่ี 4 ขอมูลท่ี 5 ทรัพยสิน 

ราคาเสนอขาย บาทตอ 

ตร.ว. 

5,555 3,500 7,500 6,000 3,700  

ราคาตอรอง/ปรับแก  5,000 3,300 7,000 5,500 3,500  

คะแนนถวงน้ำหนัก  530 395 695 535 405 420 

อัตราสวนท่ีถูกปรับแก  0.7925 1.0633 0.6043 0.7850 1.0370 1.0000 

มูลคาท่ีถูกปรับแก  3,962 3,509 4,230 4,318 3,630  

การให ความสำคัญ

ของขอมูล 

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 

มูลคาท่ีเหมาะสม  792 702 846 864 726 3,930 

มูลคาตลาดท่ีเหมาะสม บาทตอตารางวา 4,000 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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รวมราคาท่ีดิน เนื้อท่ีดิน 5,148.0 ตารางวา @ 4,000 บาท รวม 20,592,000 บาท 

 

สรุปมูลคาทรัพยสินประเมินโดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด 

รายการ เนื้อท่ีดิน (ตร.ว.) ราคาประเมิน (บาท/ตร.ว.) ราคาประเมินรวม (บาท) 

มูลคาท่ีดิน กลุมท่ี 1 14.0  3,000 บาท 42,000 

มูลคาท่ีดิน กลุมท่ี 2 5,148.0  4,000 บาท 20,592,000 

มูลคาทรัพยสินท่ีประเมินให (-ยี่สิบลานหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถวน-) 20,634,000 

 

 

2.5.2 สรุปการประเมินมูลคาท่ีดินโดย บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด (ผูประเมินราคาอิสระรายท่ี 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 

ที่ดินของบริษัทตั้งอยูท่ี หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบานตนผึ้ง-บานปาขอยใต(ชม.5138) ตำบลเหมืองแกว 

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 จำนวน 1 แปลง มีดานติดถนนดานทิศใต กวางประมาณ 116.00 เมตร ดานขางท่ีดินลึก

สุด ประมาณ 196.50 เมตร มีลักษณะรูปแปลงท่ีดินเปนรูปรางหลายเหลี่ยม สภาพท่ีดินเปนท่ีวางเปลา ท่ีดินไดรับการปรับปรุง

ถมท่ีดินแลว ท่ีดินมีระดับสูงเสมอถนนผานหนา 

ลำดับ โฉนดท่ีดินเลขท่ี เลขท่ี

ดิน 

หนาสำรวจ เน้ือท่ีดิน ผูถือกรรมสิทธ์ิ 

ไร งาน ตร.ว. 

1 22277 5 3825 12 3 48.0 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

เน้ือท่ีดินรวม 12 3 48.0 (5,148.0 ตารางงวา) 

  

ภาระผูกพัน  : จำนองเปนประกันกับ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ระวาง   : 4746 | 9886-5 

ราคาประเมินราชการ : รายแปลง กำหนดไวตารางวาละ 1,950 บาท 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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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 ทรัพยสินที่

ประเมินราคา 

ประเภททรัพยสิน ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา ที่ดินวางเปลา 

ชื ่อโครงการ/ที ่ ต้ัง

โครงการ 

- - - - - 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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ขอมูลเปรียบเทียบ ขอมูล 1 ขอมูล 2 ขอมูล 3 ขอมูล 4 ทรัพยสินที่

ประเมินราคา 

ทำเลที่ต้ัง ติดถนนบานตนผ้ึง-

บานปาขอยใต (ชม.

5138) 

ติดซอยเลียบคลอง

ชลประทาน 

ติดหนองเขียวซอย 1 ซอยไมมีชื่อ ซอยหนองเขียว 

ซอย 2 

คาพิกัดที่ต้ัง Lat : 18.872452 

Lon : 98.979817 

Lat : 18.875555 

Lon : 98.983343 

Lat : 18.883457 

Lon : 98.980671 

Lat : 18.893077 

Lon : 98.986060 

Lat : 18.88026 

Lon : 98.98104 

ร ะ ย ะ ห  า ง จ า ก

ทรัพยสิน (ม.) 

หางประมาณ 

1,000.00 ม. 

หางประมาณ 

600.00 ม. 

หางประมาณ 

500.00 ม. 

หางประมาณ 

2,780.00 ม. 

- 

เนื้อที่ดิน (ตร.ว.) 20-0-00.0 ไร (8,000 

ตร.ว.) 

7-1-00.0 ไร (2,900 

ตร.ว.) 

18-3-87.0 ไร (7,587 

ตร.ว.) 

10-0-00.0 ไร 

(4,000 ตร.ว.) 

5,148 ตร.ว. 

ขนาดท ี ่ด ิน/หน า

กวาง-ลึก (ม.) 

หนากวางประมาณ 20 

ม. 

หนากวางประมาณ 

40 ม. 

หนากวางประมาณ 

90 ม. 

หนากวางประมาณ 

100 ม. 

- 

สภาพทรัพยสิน ไดรับการพัฒนาปรับ

ถมดินแลว ระดับดินสูง

เสมออถนนผานหนา 

ยังไมไดรับการพัฒนา

ปรับถมดิน ระดับดิน

ต่ำกวาถนนผานหนา 

0.20 เมตร 

ยังไมไดรับการพัฒนา

ปรับถมดิน ระดับดิน

ต่ำกวาถนนผานหนา 

0.20 เมตร 

ยังไมไดรับการ

พัฒนาปรับถมดิน 

ระดับดินต่ำกวา

ถนนผานหนา 0.20 

เมตร 

- 

ผังเมืองโชนสี สีเขียว สีเขียว สีเขียว สีสม สีเขียว 

สภาพแวดลอม ชนบทและเกษตรกรรม ชนบทและ

เกษตรกรรม 

ชนบทและ

เกษตรกรรม 

ที่อยูอาศัยหนาแนน

ปานกลาง 

ชนบทและ

เกษตรกรรม 

ร า ค า เ ส น อ ข า ย 

(บาท/ตร.ว.) 

7,500 8,000 3,500 5,000 - 

ขอมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 2 ธันวาคม 2562 2 ธันวาคม 2562 2 ธันวาคม 2562 ปจจุบัน 

หมายเหตุ ขอมูล 1 : ทำเลที่ต้ังดีกวาทรัพยสิน สภาพแวดลอมดีกวาทรัพยสิน เนื้อที่ดินมากกวาสทรัพยสิน รูปรางใกลเคียงทรัพยสิน ศักยภาพใน

การพัฒนาใกลเคียงทรัพยสิน 

 ขอมูล 2 : ทำเลที่ต้ังดีกวาทรัพยสิน สภาพแวดลอมใกลเคียงทรัพยสิน เนื้อที่ดินนอยกวาทรัพยสิน รูปรางดีกวาทรัพยสิน ศักยภาพใน

การพัฒนาใกลเคียงทรัพยสิน 

 ขอมูล 3 : ทำเลที่ต้ังใกลเคียงทรัพยสิน สภาพแวดลอมใกลเคียงทรัพยสิน เนื้อทีดิ่นมากกวาทรัพยสิน รูปรางดอยกวาทรัพยสิน ศักยภาพ

ในการพัฒนาใกลเคียงทรัพยสิน 

 ขอมูล 4 : ทำเลที่ต้ังใกลเคียงทรัพยสิน สภาพแวดลอมใกลเคียงทรัพยสิน เนื้อทีดิ่นนอยกวาทรัพยสิน รูปรางใกลเคียงทรัพยสิน 

ศักยภาพในการพัฒนาใกลเคียงทรัพยสิน 

 

การประเมินมลูคาท่ีดินโดยการปรบัแกขอมูลตามวิธีการใหคะแนนคณุภาพ (Weighted Quality Score) 

รายละเอียด ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 ขอมูลท่ี 4 ทรัพยสิน 

ปรับแกราคาขาย      

ขนาดเน้ือท่ี (ตร.ว.) 8,000.0 2,900.0 7,587.0 4,000.0 5,148.0 

ระดับการถมดินจากระดับถนนผานหนา

ท่ีดิน (เมตร) 

0.00 -0.20 -0.20 -0.20 0.00 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 
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รายละเอียด ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 ขอมูลท่ี 4 ทรัพยสิน 

ปรับแกราคาขาย      

ราคาเสนอขายหรือซื้อขาย (บาท/ตร.ว.)  7,500 8,000 3,500 5,000 - 

ราคาปรับแก (บาท/ตร.ว.) -500 -1,500 -500 -500 - 

ปรับแกราคาขายเบ้ืองตน (บาท/ตร.วว.) 7,000 6,500 3,000 4,500 - 

ปรับระยะเวลา      

จำนวน(ป) กรณีขอมูลท่ีมีการซื้อขาย 0 0 0 0 - 

เปอรเซ็น (%) 0 0 0 0 - 

รวมปรับระยะเวลา (บาท/ตร.ว.) 0 0 0 0 - 

ราคาหลังปรับแก (บาท/ตร.ว.) 7,000 6,500 3,000 4,500 - 

 

การเปรียบเทียบและใหคุณภาพ 

ปจจัย น้ำหนัก 

(%) 

คะแนน ขอมูลท่ี 

1 

ขอมูลท่ี 

2 

ขอมูลท่ี 

3 

ขอมูลท่ี 

4 

ทรัพยสิน 

ทำเลท่ีตั้ง 20 10 7 5 5 5 5 

สภาพแวดลอม 20 10 7 5 4 5 5 

ขนาดเน้ือท่ีดิน 10 10 5 7 5 6 6 

รูปแปลงท่ีดิน 10 10 5 5 4 5 4 

ระดับของที่ดิน (การปรับ

ถม) 

10 10 5 4 4 4 5 

ไฟฟ า  น ้ ำประปา และ

โทรศัพท 

10 10 7 5 4 5 5 

ล ักษณะผ ิวจราจร และ

ความกวางถนน 

10 10 7 7 6 6 6 

ขอบังคับดานกฎหมาย 0 10 5 5 5 5 5 

ศักยภาพในการพัฒนา 5 10 7 7 6 6 5 

ความนิยมตลาด สภาพ

คลองในการซื้อ-ขาย 

5 10 7 6 6 6 5 

ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ถ  ว ง

น้ำหนัก 

100  6.40 5.45 4.70 5.20 5.10 

ส ั ด ส  ว น ค ะ แ น น

เปรียบเทียบกับทรัพยสิน 

- - 0.80 0.94 1.09 0.98 - 

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

การถ  ว งน ้ ำหน ักความ

นาเช่ือถือ (%) 

100 - 5 18 16 62 - 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

43 

 

ปจจัย น้ำหนัก 

(%) 

คะแนน ขอมูลท่ี 

1 

ขอมูลท่ี 

2 

ขอมูลท่ี 

3 

ขอมูลท่ี 

4 

ทรัพยสิน 

มูลคาจากการใหน้ำหนัก 

(บาท/ตร.ว.) 

- - 266 1,078 505 2,737 - 

มูลคาตลาด (บาท/ตร.ว.) 4,585 

ปดเศษ 4,500 

สรุปราคาประเมินท่ีดินโดย บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด 

รายการ เนื้อท่ีดิน (ตร.ว.) ราคาประเมิน (บาท/ตร.ว.) ราคาประเมินรวม (บาท) 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 22277  5,148.0  4,500 บาท 23,166,000 

มูลคาทรัพยสินท่ีประเมินให (-ยี่สิบสามลานหน่ึงแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน-) 23,166,000 

 นอกจากที่ผูประเมินราคาอิสระไดใหความเห็นวาที่ดินโฉนดเลขที่ 49400 เลขที่ดิน 86 ที่บริษัทไดซื้อเพิ่มเติมเพ่ือ

เปนทางเขาออกใหแกทรัพยสินโดยตำแหนงของที่ดินดังกลาวไมสามารถนำมาประเมินรวมมูลคาได เนื่องจากมีลำเหมือง

สาธารณประโยชนและที่ดินบุคคลอื่นคั่นระหวางที่ดินทรัพยสินและแปลงที่ดินซื้อเพิ่มดังกลาว ดังนั้นจึงไมมีผลตอการปรับ

ราคาประเมินท่ีดินของทรัพยสิน 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากการสอบทานรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินและสัมภาษณผูประเมินราคาอิสระ 2 รายที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระพบวาผูประเมินราคาอิสระทั้งสองรายใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยใหเหตุผลที่เลือกใชวิธี

ดังกลาววา ท่ีดินท่ีทำการประเมินเปนท่ีดินวางเปลา และไมมีสิ่งปลูกสราง ดังน้ันการใชวิธีดังกลาวจึงเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน

การประเมินราคาในครั้งนี้ โดยผูประเมินราคาอิสระที่ดินทั้งสองรายไดทำการวิเคราะหเปรียบเทียบและปรับแกปจจัยตางๆ 

ดวยทรัพยสินที่มีลักษณะและคุณประโยชนคลายกัน เชน ทำเลที่ตั ้ง ขนาดเนื้อที ่ดิน ความสะดวกในการเขาถึง ระบบ

สาธารณูปโภค และสภาพแวดลอม เพ่ือคำนวณหามูลคาของทรัพยสินดวยการคำนวณจากราคาตลาดปจจุบันของท่ีดินเปลาใน

บริเวณใกลเคียง  ซึ่งมีมูลคาประเมินราคาต่ำสุดเทากับ 20.63 ลานบาท หรือตารางวาละ 4,000 บาท และมีมูลคาประเมิน

ราคาสูงสุดเทากับ 23.17 ลานบาท หรือตารางวาละ 4,500 บาท ซึ่งราคาประเมินดังกลาวไมไดรวมราคาของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 

49400 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา หากบริษัทจะดำเนินการจำหนายที่ดินดังกลาวควรคำนึงถึงมูลคาของ

ที่ดินแปลงดังกลาวดวย โดยหากใชขอมูลที่ประเมินไดจากผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 เปนราคากลางในการคำนวนมูลคา

ที่ดินแปลงดังกลาว ราคาของสินทรัพยที่จำหนายไปทั้ง 2 แปลงจากผูประเมินราคาอิสระรายที่ 2 ควรเพิ่มขึ้น 0.06 ลานบาท

รวมเปนมูลคาท้ังสิ้น 23.23 ลานบาท ซึ่งการปรับปรุงราคาเพ่ิมเติมจำนวน 0.06 ลานบาท สำหรับท่ีดิน 14 ตาราวาน้ัน อางอิง

จากรายงานประเมินของผูประเมินราคาอิสระรายท่ี 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 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานประเมินพบวาโฉนดที่ดินเลขท่ี

22277 มีมูลคาทางบัญชีต่ำกวารายงานประเมินทั้ง 2 ราย ในขณะที่โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 มีมูลคาทางบัญชีสูงกวารายงาน

ประเมิน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาราคาตลาดชวงเวลาที่ทำรายการนั้น ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาราคา

ตามมูลคาทางบัญชีไมสะทอนมูลคาที่แทจริง และรายงานประเมินจากผูประเมินราคาอิสระจะสะทอนกับมูลคาที่แทจริง

มากกวามูลคาทางบัญชี 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

44 

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาวิธีดังกลาวเปนวิธีท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจาก บริษัทไมไดใชประโยชนบนสินทรัพยท่ี

จำหนายไปในการดำเนินธุรกิจ และจากสภาพแวดลอม สินทรัพยท่ีจำหนายไปของบริษัทมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ

ไดนอย โดยพ้ืนท่ีรอบขางโดยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท่ีดินตัวอยางท่ีนำมาเปรียบเทียบของผูประเมินราคาอิสระท้ังสอง

ราย มีทำเลท่ีตั้งใกลกับสินทรัพยท่ีจำหนายไปและมีเน้ือท่ีไมแตกตางกับสินทรัพยท่ีจำหนายไปของบริษัทมากจนเกินไป รวมถึง

การเปรียบเทียบโดยใชวิธีถวงน้ำหนักคะแนนคุณภาพจากขอมูลเสนอขายที่สืบได มีการปรับคะแนนในปจจัยที่มีผลตอมูลคา

ที่ดิน โดยเทียบเคียงกับสินทรัพยของบริษัท เชน ทำเลที่ตัง้ สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค ศักยภาพในการพฒันา และ

ความนิยมของตลาด สภาพคลองในการซื้อขาย เปนตน สงผลใหมูลคาของสินทรัพยที่จำหนายไป มีความเหมาะสมแลวตาม

สภาวะปจจุบัน เทากับ 20.63 - 23.23 ลานบาท 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2562 มีมติอนุมัติใหบริษัทสามารถจำหนายท่ีดินในราคาท่ีตั้งขายไมต่ำกวา 

ตารางวาละ 4,500 บาท และมอบหมายใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารดำเนินการตอ ในการจำหนายไปซึ่งที่ดินดังกลาว 

โดยในกรณีที่มีผูเสนอซื้อในราคาที่ต่ำกวาราคาที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารเปนผู

พิจารณาอนุมัติราคาขายโดยใหคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน ทั้งน้ี 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 ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC ดังกลาวมีความ

เหมาะสม เน่ืองจาก มีมูลคาต่ำกวามูลคาประเมินสูงสดุเลก็นอยและสงูกวามูลคาประเมนิต่ำสดุ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหารไดพิจารณารายการจำหนายไปของท่ีดินโดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนเปนสำคัญ 

 

 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

2.6.1 ขอดีของการเขาทำรายการ 

ก. เปนแหลงเงินทุนหมนุเวียนและเสริมสภาพคลองทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

จากการคำนวณเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการดำเนินกิจการ พบวาบริษัทมีความเสี่ยงดานสภาพคลองทาง

การเงิน เน่ืองจากในป 2562 บริษัทขาดทุนจากโครงการกอสรางหลายโครงการ ซึ่งมีตนทุนจากการดำเนินงานสูงกวา

ประมาณการที่ตั้งไวและสัญญากอสรางที่ทำกับลูกคามีระยะเวลาสั้น บริษัทจึงใชเงินทุนหมุนเวียนในบางโครงการ

คอนขางมากกวาประมาณการ ประกอบกับมีบางโครงการท่ีบริษัทรับเงินคางานลาชากวาท่ีประมาณการ ทำใหบริษัทมี

เงินกูยืมเงินระยะสั้นมาสำหรับเสริมสภาพคลองเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจำหนายท่ีสินทรัพยที่จำหนายไป ทำใหบริษัท

สามารถชำระคืนหน้ีเงินกูยืม ทำใหบริษัทลดภาระตนทุนทางการเงิน สามารถนำเงินดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือสามารถนำไปลงทุนในสินทรัพยอ่ืน ๆ ท่ีมีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีดีกวา ซึ่งจาก

การพิจารณาการใชเงินสดที่ไดรับจากการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยพบวาบริษัทไดชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจำนวน 

23.00 ลานบาท นอกจากน้ีการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ สงผลใหบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มข้ึน

จำนวน 23.17 ลานบาท และสภาพคลองทางการเงินของบริษัทเพ่ิมข้ึน  

จากตารางดานลาง บริษัทเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุน

จากการดำเนินโครงการบางโครงการและมีความลาชาในการรับชำระคางาน บริษัทจึงตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้นทำใหบริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนสูงถึง 110.78 ลาน
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บาท โดยบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 19.51 ลานบาท เมื่อเทียบ

กับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 22.25 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการขายสินทรัพยท่ีจำหนายไป ดังน้ัน 

หากบริษัทไมสามารถขายสินทรัพยที่จำหนายไปได บริษัทอาจตองกูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใหมีกระแสเงินสดเพียงพอตอ

การดำเนินธุรกิจ 

หนวย : ลานบาท 2561 2562 2563 

ลูกหน้ีการคา 66.27 178.26 119.51 

รายไดท่ียังไมไดเรียกชำระ 344.53 243.35 128.56 

วัสดุคงเหลือ 58.09 47.40 29.52 

เจาหน้ีการคา 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)ไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (23.04) 110.78 (49.31) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (26.75) (14.99) 10.74 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 61.25 34.51 19.51 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 34.51 19.51 30.26 

 

ข. เปนการจำหนายท่ีดินท่ีไมมีการใชประโยชนเพ่ือลดภาระภาษ ี

เน่ืองจากบริษัทไดพิจารณาแลววาสินทรัพยท่ีจำหนายไป เปนท่ีดินเปลาและไมมีความจำเปนตองใชงาน อีกท้ัง

ยังคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีจะมีการบังคับใชในป 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 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563 ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระ ไดประเมินภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง หากบริษัทยังคงถือครองท่ีดิน โดยอางอิงราคาท่ีดิน

จากราคาประเมินราชการที่ตารางวาละ 1,950 บาท (อางอิงขอมูลจากผูประเมินราคาอิสระทั้งสองราย) หรือเทากับ 

10.07 ลานบาท ซึ่งการคำนวณภาระภาษีเปนดังน้ี 

กรณ ี อัตราภาษี (รอยละ) มูลคาภาษี (บาท) 

ท่ีรกรางวางเปลา (2563 - 2565) 0.30 30,197.70 

ท่ีรกรางวางเปลา (ป 2563) 1/ 0.03 3,019.77 

ท่ีรกรางวางเปลา (อัตราสูงสุด) 2/ 3.00 301,977.00 

บริษัทนำท่ีดินไปใชประโยชนดานเกษตรกรรม 0.01 1,006.59 
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1/ ป 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดปรับลดอัตราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางรอยละ 90.00 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและส่ิง

ปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563 

2/ อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 0.30 ทุก ๆ 3 ป ถาบริษัทไมใชประโยชนเพื่อการประกอบธุรกิจ และต้ังแตป 2593 เปนตนไป บริษัทจะมีอัตรา

ภาษีสูงสุดเทากับรอยละ 3.00 ตอป 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา การจำหนายที่ดินที่บริษัทไมไดใชประโยชนเพื่อการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทจะทำใหบริษัทสามารถลดภาระภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จะเปนประโยชนกับบริษัท

มากกวาการถือครองท่ีดินโดยไมไดใชประโยชนหรือการบริหารจัดการเพ่ือใชประโยชนบนท่ีดินเชนการทำเกษตรกรรม

ซึ่งไมไดเปนธุรกิจหลักของบริษัท  

 

2.6.2 ขอดอยและความเสี่ยงในการเขาทำรายการ 

ก. มีภาระคาใชจายและระยะเวลาท่ีตองใชในการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามเกณฑรายการท่ีเกี่ยวโยง 

เนื่องจาก CEC ซึ่งเปนบริษัทที่ซื้อที่ดินที่ทำการจำหนายในครั้งนี้ มีกรรมการและผูถือหุนเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง

กับบริษัท อีกท้ัง ขนาดรายการมีมูลคารายการสูงกวา 20 ลานบาท และมากกวารอยละ 3.00 ของมูลคาสินทรัพยที่มี

ตัวตนของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผานการตรวจสอบแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จึงทำใหบริษัทมีหนาที่ตอง

เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติการเขาทำรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันตอที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูมอบ

ฉันทะ (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย บริษัทตอง

ดำเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือหุนเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอวันประชุมผูถือหุนพรอม

ท้ังระบุช่ือและจำนวนหุนของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมท้ังจัดให

มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของ

รายการ เพ่ือเสนอตอผูถือหุนของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 

เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 ซึ่งการดำเนินการ

ดังกลาวทำใหบริษัทมีภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนและใชระยะเวลาในการพิจารณาเพ่ือเขาทำรายการดังกลาว 

 

2.6.3 ขอดีของการไมเขาทำรายการ 

ก. บริษัทไมมีความเสี่ยงจากความขดัแยงทางผลประโยชน 

หากบริษัทไมเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC ซึ่งถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทอาจมี

โอกาสในการจำหนายสินทรัพยใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลภายนอก 

บริษัทจะไมตองดำเนินการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนจากการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งความขัดแยงทางผลประโยชนในการกำหนดราคาขาย

สินทรัพยที่เปนประโยชนกับ CEC หรือการกำหนดเงื่อนไขที่ทำใหบริษัทเสียประโยชน ซึ่งการดำเนินการตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและท่ี

ประชุมผูถือหุนไดมีโอกาสในการพิจารณาอนุมัติรายการท่ีสำคัญ รวมถึงการแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเปนผูให

ความเห็นตอการเขาทำรายการแกผูถือหุน โดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี

ความเห็นวา หากบริษัทไมเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ บริษัทจะไมเกิดโอกาสที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 

CEC หรือผูท่ีเก่ียวของของ CEC 
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อยางไรก็ตาม เพ่ือขจัดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ CEC เพ่ิมเติมในอนาคต ในวันท่ี 29 มกราคม 2564 ท่ี

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุนของ CEC จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันท้ังสิ้น 8 ราย 

รวมเปนจำนวนหุนท้ังสิ้น 7,000 หุน คิดเปนรอยละ 70 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC โดยจะชำระเปนเงินสดมูลคา 

23.10 ลานบาท โดยบริษัทคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วันหลังจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเขาทำ

รายการซื้อหุนดังกลาว  

2.6.4 ขอดอยของการไมเขาทำรายการ 

ก. บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน 

หากบริษัทไมไดขายสินทรัพยท่ีจำหนายไปใหแก CEC บริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะขาดสภาพคลอง เน่ืองจากบริษัท

ขาดทุนจากโครงการกอสรางหลายโครงการ ซึ่งมีตนทุนจากการดำเนินงานสูงกวาประมาณการที่ตั้งไว ประกอบกับมี

บางโครงการท่ีบริษัทรับเงินคางานลาชากวาท่ีประมาณการ  และบริษัทมีความจำเปนท่ีจะตองจัดหาเงินกูเพ่ิมเติมเพ่ือ

มาชดเชยในสวนของกระแสเงินสดท่ีบริษัทจะไดรับจากการขายสินทรัพยท่ีจำหนายไป ซึ่งมีความเสี่ยงวาบริษัทอาจจะ

ไมไดรับความชวยเหลือจากสถาบันการเงินหรือสามารถจัดหาแหลงเงินทุนอื่นจากสถานการณเศรษฐกิจและสถานะ

การเงินของบริษัท  

 

2.6.5 ขอดีของการเขาทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก 

ก. บริษัทสามารถพิจารณาความสามารถในการชำระเงินไดงายขึ้น 

เนื่องจากการเขาทำรายการซื้อขายที่ดินในครั้งนี้เปนการเขาทำรายการกับ CEC ซึ่งมีผูถือหุนใหญของบริษัท

เปนผูถือหุนและเปนผูบริหารอยู ทำใหบริษัทสามารถพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของ CEC ได อีกท้ังการ

ทวงถามหรือการติดตามความคืบหนาในการเตรียมตัวซื้อขายท่ีดินในครั้งน้ีสามารถกระทำการไดอยางรวดเร็ว 

ข. บริษัทสามารถเจรจาเง่ือนไขในการจำหนายสินทรัพยไดรวดเร็ว 

การเขาทำรายการในครั้งนี้ CEC ไดสงคำเสนอซื้อพรอมเงื่อนไขใหแกบริษัท และบริษัทเขาทำสัญญาจะซื้อจะ

ขายกับ CEC ในลำดับตอมา ซึ่งบริษัทสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขของคำเสนอซื้อและสัญญาจะซื้อจะขายไดรวดเร็ว 

จากการท่ี CEC มีผูบริหารซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทดวยเชนกัน ซึ่งมีความเขาใจในการดำเนินการของบริษัท ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงเห็นวาการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว ทำใหบริษัทสามารถเจรจาตกลงเง่ือนไข

ไดรวดเร็ว 
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2.6.6 ขอดอยของการเขาทำรายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันเทียบกับบุคคลภายนอก 

ก. การเขาทำรายการทำใหเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ถึงแมวาการเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพยขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน มีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไม

มีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไมไดมีหนาที่ตอง

ดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ขนาดรายการไมถึงเกณฑท่ีจะตองขออนุมัติผูถือหุน

เพื่อขออนุมัติการเขาทำรายการ แตเปนการเขาทำรายการกับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันและมีขนาดรายการเกิน 

20 ลานบาทหรือเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนของบริษัทตามงบการเงินรวมท่ีผานการตรวจสอบแลว 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเปนที่จะตองขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัท อีกทั้งตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอการเขาทำรายการซึ่งในการจัดประชุมผูถือหุน

แตละครั้งและการจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอรายการ ยอมเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

การทำรายการกับบุคคลภายนอกท่ีจะไมเกิดรายการคาใชจายดังกลาว  

 

 ผลกระทบหากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันหรือไมใหสัตยาบัน 

2.7.1 กรณีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหสัตยาบัน 

หากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการในครั้งน้ี แสดงถึงผูถือหุนใหความเห็นชอบกับ

การเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงกัน 

อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัท และผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ ยังคงมีความรับผิดชอบในการเขาทำ

รายการในครั้งนี้ ซึ่งไมเปนไปตามขอบังคบัของบริษัท นโยบายการทำรายการระหวางกัน และประกาศรายการที่เกี่ยง

โยงกัน อางอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดังน้ี 

- 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 กรณีท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน 

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน แสดงถึง ที่ประชุมผูถือหุนไมเห็นดวยกับการดำเนินการของบริษัท 

ซึ่งไมเปนไปตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยบริษัทจะตองยกเลิกรายการ และติดตามให CEC โอนกรรมสิทธิคืน

ที่ดินใหแกบริษัท และบริษัทดำเนินการจัดหาแหลงเงินเพื่อชำระคืนตอ CEC สำหรับคาที่ดินดังกลาว โดยกรรมการ

บริษัทและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติการเขาทำรายการ ตองรับผิดชอบอางอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ตามท่ี

ระบุในขอ 2.7.1 ขางตน 

ถึงแมวาที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติหรือไมอนุมัติการใหสัตยาบันในครั้งนี้ กรรมการบริษัทและผูบริหารของ CRD 

ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติรายการดังกลาว ยังอาจมีความรับผิดในการเขาทำรายการในครั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ 

แมวาบริษัทจะไดรับชำระเงินคาท่ีดินเปนท่ีเรียบรอยแลว หากการดำเนินการของกรรมการ และผูบริหารไมเปนไปตาม 
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พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ หมวดท่ี 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย สวนท่ี 2 : หนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียน ตอรายการท่ีเก่ียวโยงกัน : มาตรา 89/7 - 89/24 

กรรมการและผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการอนุมัติรายการดังกลาวอาจไดรับโทษ 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

บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากการใหจำหนายท่ีดินดังกลาวดังกลาว  

จากเหตผุลดังกลาวขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครั้งน้ีของบริษัทมีความ 

สมเหตุสมผล 
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สวนท่ี 3 ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอการลงมติของผูถือหุน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทำรายการใหสัตยาบันการเขาทำรายการจำหนายไป

ซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใช

ในการดำเนินธุรกิจ โดยในขณะที่บริษัทเขาทำรายการนั้น ฝายบริหารของ CRD มีนโยบายใหทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิด

ประโยชนเพื่อเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ โดยบริษัทไดประกาศเสนอขายที่ดินจำนวน 2 แปลง

ดังกลาว เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทางสื่อและหนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจ

ท่ัวไปเขาเสนอราคา ตั้งแตวันท่ี 1 ถึง 22 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกลาวปรากฏวามีเพียง CEC เพียง

ผูเดียวทีเ่สนอซื้อที่ดินเขามา 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 หากบริษัทจำหนายท่ีดิน 2 แปลง จึงควรคำนึงถึงมูลคาท่ีดินท้ัง 2 แปลง มูลคาของสินทรัพย

ท่ีจำหนายไปผูประเมินอิสระรายท่ี 2 ควรเพ่ิมข้ึน 0.06 ลานบาทรวมเปนมูลคาท้ังสิ้น 23.23 ลานบาท ดังน้ันมูลคาสินทรัพยท่ี

ประเมินไดมีมูลคาประเมินต่ำสุดและสูงสุดเทากับ 20.63 – 23.23 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC ดังกลาวมีความเหมาะสม 

เน่ืองจาก มีมูลคาต่ำกวามูลคาประเมินสูงสุดเล็กนอยและสูงกวามูลคาประเมินต่ำสุด 

โดยฝายบริหารเห็นวา การขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุน

หมุนเวียน เพื่อใชในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน

กิจการ ซึ่งชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทตอไป 

จากการพิจารณาคำเสนอซื้อท่ีดินและสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพบวา มูลคาท่ีทำการซื้อขาย

รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินคาที่ดินทั้งสองแปลงมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเงื่อนไขเปนประโยชนตอบริษัทหรือไมไดทำ

ใหบริษัทเสียประโยชน และเปนการปองกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากผูซื้อซึ่งไดแก CEC นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระพิจารณาถึงราคาที่บริษัทตกลงเขาทำรายการขายสินทรัพยที่จำหนายไป พบวา ราคาที่ขายสินทรัพยที่จำหนายไป

ใหแก CEC น้ันมีความเหมาะสม เน่ืองจากเปนราคาท่ีอางอิงจากราคาประเมนิจากผูประเมินราคาอิสระซึ่งอยูในรายช่ือท่ีไดรับ

รองจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 ราย และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณาถึงวิธีการประเมินราคา ขอมูลเปรียบเทียบ 

และสมมติฐานในการไดมาซึ่งมูลคาสินทรัพยท่ีจำหนายไปของผูประเมินราคาอิสระท้ังสองรายพบวามีความเหมาะสม  

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา CRD มีความจำเปนในการขายที่ดินเปลาที่ไมไดใชประโยชน เนื่องจากในป 

2562 บริษัทมีความเสี่ยงจากสภาพคลองทางการเงินเน่ืองจากผลขาดทุนจากบางโครงการท่ีบริษัทมีตนทุนจากการดำเนินงาน

สูงกวาประมาณการท่ีตั้งไว และความลาชาในการชำระเงินของบางโครงการท่ีบริษัทดำเนินการอยู ฝายบริหารจึงตองการแปลง

สินทรัพยท่ีไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือใชในการชำระภาระหน้ีสินท่ีมีอยู ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสรางความมั่นคงทางการเงินและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทตอไป 

ท้ังน้ี การเขาทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหแก CEC เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำเสนอความสมเหตุสมผลของเง่ือนไขคำเสนอซื้อท่ีดินและสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน 

ความสมเหตุสมผลของราคาขายที่ดิน ขอดี ขอดอย ของการเขาทำรายการ ขอดี ขอดอย ของการไมเขาทำรายการ และขอดี 

ขอดอย ของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสัตยาบันในการเขาทำ



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

51 

 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังน้ี และที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาการเขาทำรายการดังกลาว มีความสมเหตุสมผล ในเรื่อง

ดังตอไปน้ี 

• นโยบายการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

• ความสมเหตสุมผลของเง่ือนไขของคำเสนอขอซื้อท่ีดิน 

• ความสมเหตสุมผลของเง่ือนไขของสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน 

• ความเหมาะสมของราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย 

ในขณะเดียวกัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดีของการเขาทำรายการท่ีผูถือหุนควรพิจารณาดังน้ี 

• เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองทางการเงินในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

• เปนการจำหนายท่ีดินท่ีไมมีการใชประโยชนเพ่ือลดภาระภาษี 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดอยของการเขาทำรายการท่ีผูถือหุนควรพิจารณาดังน้ี 

• มีภาระคาใชจายและระยะเวลาท่ีตองใชในการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามเกณฑรายการท่ีเก่ียวโยง 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดีของการไมเขาทำรายการท่ีผูถือหุนควรพิจารณาดังน้ี 

• บริษัทไมมคีวามเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชน 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดอยของการไมเขาทำรายการท่ีผูถือหุนควรพิจารณาดังน้ี 

• บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน 

นอกจากการพิจารณาการเขาทำรายการแลว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังไดพิจารณาถึงขอดีหากทำรายการกับบุคคล

เก่ียวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดสรุปดังน้ี 

ขอดีหากทำรายการกับบุคคลเก่ียวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก 

• บริษัทสามารถพิจารณาความสามารถในการชำระเงินไดงายข้ึน 

• บริษัทสามารถตกลงเง่ือนไขของการเขาทำรายการไดรวดเร็ว 

 ขอดอยหากทำรายการกับบุคคลเก่ียวโยงเทียบกับบุคคลภายนอก 

• การเขาทำรายการทำใหเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

นอกจากขอดี ขอดอย รวมท้ังประโยชนจากการเขาทำรายการกับบุคคลเก่ียงโยงแลว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยังได

พิจารณาผลกระทบหากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันหรือไมใหสัตยาบัน ดังน้ี 

• กรณีท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหสตัยาบัน 

หากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการในครั้งน้ี แสดงถึงผูถือหุนใหความเห็นชอบกับการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงกัน 

อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัท และผูบริหารที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ ยังคงมีความรับผิดชอบในการเขาทำรายการใน

ครั้งน้ี ซึ่งไมเปนไปตามขอบังคับของบริษัท นโยบายการทำรายการระหวางกัน และประกาศรายการท่ีเก่ียงโยงกัน อางอิงตาม 

พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดังน้ี 
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o หมวดท่ี 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย สวนท่ี 2: หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ

และผูบริหาร มาตรา 89/7 – 89/24 

o หมวด 12 โทษทางอาญา มาตรา 281/1 – 281/10 

o หมวด 12/1 มาตรการลงโทษทางแพง มาตรา 317/1 – 317/14 

 

• กรณีท่ีประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน 

หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหสัตยาบัน แสดงถึง ที่ประชุมผูถือหุนไมเห็นดวยกับการดำเนินการของบริษัท ซึ่งไม

เปนไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะตองยกเลิกรายการ และติดตามให CEC โอนกรรมสิทธิคืนที่ดินใหแก

บริษัท และบริษัทดำเนินการจัดหาแหลงเงินเพ่ือชำระคืนตอ CEC สำหรับคาท่ีดินดังกลาว โดยกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ี

เก่ียวของกับการอนุมัติการเขาทำรายการ ตองรับผิดชอบอางอิงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ตามท่ีระบุในขอ 2.7.1 ขางตน 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับชำระคาท่ีดินท้ังสองแปลงเปนท่ีเรียบรอยมนวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทำใหบริษัทไมมีความ

เสี่ยงจากการผิดนัดชำระจากการใหจำหนายท่ีดินดังกลาวดังกลาว  

 

จากเหตผุลดังกลาวขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา การเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครั้งน้ีของบริษัทมีความ 

สมเหตุสมผล 

ดังนั ้น ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการใหสัตยาบันในรายการจำหนายไปซ่ึง

สินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ เนื่องจากมีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมในเรื่องวัตถุประสงค และ

เงื่อนไขในการเขาทำรายการอยางไรก็ตาม การที่บริษัทมิไดเปดเผยขอมูลในทันทีที่มีการเขาทำรายการ (เปดเผยขอมูล

สารสนเทศลาชา) แตไดมีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในสวนของ

การจำหนายไปซึ่งสินทรัพย แตมิไดมีการพิจารณาถึงเกณฑตามประกาศรายการเก่ียวโยง รวมท้ัง มิไดดำเนินการขออนุมัติจาก

ที่ประชุมผูถือหุนใหถูกตองตามกฎเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ สงผลใหผูถือหุนของบริษัทไดรับความ

เสี่ยงจากการตัดสินใจ ซึ่งไมเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล ดังนั้น ผูถือหุนของบริษัทควรพิจารณาประเดน็ความเสี่ยงจากการ

ดำเนินการดังกลาว และบริษัทควรปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหดีข้ึนตอไป  

ท้ังน้ี การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 มีวาระพิจารณาอนุมัติท่ีสำคัญอันไดแก วาระท่ี 9 การพิจารณาอนุมัติ

การใหสัตยาบันการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดิน

ใหแก CEC 

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติสำหรบัการทำรายการในครั้งน้ี อยูในดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ ซึ่งผูถือหุนควร

ศึกษาขอมูลและพิจารณาเหตุผล ขอดี ขอดอย ปจจัยความเสี่ยง และความเห็นในประเด็นพิจารณาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

เขาทำรายการดังกลาวที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในครั้งนี้ดวยความรอบคอบ

ระมัดระวังกอนลงมติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาวอยางเหมาะสม 
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ภาคผนวกท่ี 1 : ขอมูลบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

1. ขอมูลบริษัท 

1.1. รายละเอียดบริษัท 

ช่ือยอ : CRD 

ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว : 250,000,000.00 บาท 

จำนวนหุน : 500,000,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไว : 0.50 บาทตอหุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทดำเนินกิจการในดานรับเหมากอสรางงานอาคารทั่วไป เชน 

โรงงานและงานระบบสาธารณูบริโภค/คลังสินคา โรงแรม/รีสอรท 

โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบประปา ระบบ

ไฟฟาแรงสูง โครงการไฟฟาพลังานน้ำและงานโยธาอ่ืน ๆ 

1.2. รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังน้ี 

 ชื่อ ตำแหนง 

1. นาย เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

2. นาย ประวัติ สิรภิัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการผูอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นาย ธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจดัการ / กรรมการ 

4. นาย สุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ 

5. นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการ 

6. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 

7. นาย สุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการ 

8. น.ส. ฐิดา จำเริญพฤกษ กรรมการ 

9. นาย อนันต สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นาย พงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ 

11. นาง นฤมล กิมภากรณ 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 กอนขยายขอบเขตเพ่ิมเติมงานรับเหมากอสรางอาคารสิง่ปลูกสราง

ประเภทตาง ๆ ใหกับลูกคาหนวยงานราชการและเอกชนในเวลาตอมา  
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บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู เลขที่ 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

เปนสายเคเบ้ิลใตดิน งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานน้ำขนาดเล็กและระบบงานชลประทาน งานกอสรางอาคาร

โรงไฟฟาและระบบสงน้ำ โครงการไฟฟาพลังน้ำ งานติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานน้ำพรอม

อุปกรณ ตามแบบที่ลูกคากำหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในสวนงานวิศวกรรมโยธา สำหรับงานระบบ อื่น อาทิ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟาแรงสูง และงาน ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใชการวาจาง

ผูรับเหมาที่ีมีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดย

วิศวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ อยางใกลชิด ซึ่งบริษัทสามารถเขา

รับงานไดโดยตรง ซึ ่งบริษัทจะเปนผู รับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main 

Contractor) หรือเขารับงานในนามกิจการรวมคา (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคา

เจาของโครงการตามสัดสวนการรวมลงทุน หรือในนามกิจการคารวม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเปน

ผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการตามสวนงานท่ีทำโดย 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.”) ซึ่งเปนการจัดตั้งข้ึน

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 

เปนบริษัทท่ีมีกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดย

บริษัทลงทุนรอยละ 5 และ CEC ลงทุนรอยละ 95 เพื่อการเขาประมูลงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน
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เขตเทศบาลเชียงใหมจำนวน 4 แขวง สัญญางานของกิจการรวมคาดังกลาวจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 

2563 

 

วิสัยทัศน : เปนบริษัทท่ีมีการจัดการอยางมีคุณภาพ เพ่ือการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน 

พันธกิจ : มีการบริหารงานท่ีดีตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอลูกคา

และสังคม 

คุณคา: พันธมิตรทางกลยุทธดานกอสรางท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธการดำเนินงาน: 

• รักษาฐานลูกคาเดิม ควบคูไปกับการสรางฐานลูกคาใหม ดวยการสงมอบงานท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ในเวลาท่ี

กำหนด  

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานสากล  

• พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรภายในองคกร ผูรับเหมา และแรงงานใหไดมาตรฐาน  

• ใสใจลูกคา ดวยการสงมอบบริการท่ีดี และรวดเร็ว 

 

3. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมรีายช่ือดังน้ี  

  รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

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 

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 เลาหเจรญิยศ 6,926,800 1.39 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 4,739,300 0.95 

10 นาย พงศกร พานิชยะมนตร ี 4,424,400 0.88 

11 นาย ปรีชา เลาหเจรญิยศ 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 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

57 

 

  รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

16 นาย เชาว โลหสถาพรพิพิธ             2,650,000 0.53 

  ผูถือหุนอ่ืนๆ 96,809,774 19.34 

  รวม 500,000,000 100.00 

หมายเหตุ: ขอจำกัดการถือหุนของชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัท รวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจำนวนหุนท่ี

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 

ลูกหนี้การค้า 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 

วัสดุคงเหลือ 58.09 6.41 47.40 4.95 29.52 3.53 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 633.96 69.91 675.32 70.57 472.11 56.53 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน 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 

ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย 27.39 3.02 49.60 5.18 52.02 6.23 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.21 0.02 0.11 0.01 0.24 0.03 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 272.89 30.09 281.67 29.43 363.10 43.47 
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 2561 % 2562 % 2563 % 

รวมสินทรัพย ์ 906.85 100.00 956.98 100.00 835.21 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 84.22 9.29 173.97 18.18 128.14 15.34 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน 0.00 0.00 39.58 4.14 9.81 1.17 

เจ้าหนี้การค้า 114.33 12.61 102.52 10.71 38.25 4.58 

เจ้าหนี้อื่น 91.57 10.10 61.07 6.38 37.92 4.54 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 0.00 7.00 0.73 0.00 0.00 

เจ้าหนี้ตามสัญญาเชา่การเงินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป� 2.31 0.25 0.55 0.06 7.20 0.86 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเชา่ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.07 

เงินรับล่วงหน้าจากผู้วา่จา้ง 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 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.16 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 11.35 1.25 6.23 0.65 19.45 2.33 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 404.35 44.59 489.90 51.19 419.19 50.19 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาว 0.00 0.00 0.00 0.00 41.25 4.94 

เจ้าหนี้ตามสัญญาเชา่การเงิน 0.55 0.06 0.00 0.00 0.50 0.06 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 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 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 16.83 1.86 19.06 1.99 68.19 8.16 

รวมหน้ีสิน 421.18 46.44 508.96 53.18 487.37 58.35 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

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 

กำไร(ขาดทุน)สะสม       

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) 
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 2561 % 2562 % 2563 % 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 485.68 53.56 448.03 46.82 347.83 41.65 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 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 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจรบัเหมากอสราง การรับเงินคาจางจะเปนไปตามงวดงามที่ระบุไวในสัญญา โดยบริษัทจะไดรับ

คาจางแตละงวดจะตองทำการสงมอบงวดงานใหเจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับมอบงาน จึงสามารถสงใบแจงหนี้ไปยัง

เจาของโครงการเพื่อขอรับเงินคางวดงานได ซึ่งในป 2562 บริษัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับรายไดจากการรับเหมา

กอสรางที่เพิ่มขึ้น และบริษัทรับงานจากภาคเอกชนที่มีระยะเวลาสัญญาการกอสรางเร็วกวางานของภาครัฐ จึงทำใหการสง

มอบงานแตละครั้งมีมูลคาสูง และสงผลใหบริษัทมีลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 56.23 ลานบาท และภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายเพิ่มข้ึน 

22.21 ลานบาท อยางไรก็ตามในระหวางปบริษัทมีการจำหนายทีด่ินซึ่งมีมูลคาทางบัญชีเทากับ 4.07 ลานบาท และลงทุนซื้อ

เครื่องจักรและอุปกรณ เชน เทเบ้ิลฟอรม อุปกรณน่ังราน กลอง Total station รถดั๊มเปอร เครื่องตัดเหล็ก เครื่องเลเซอร เปน

ตน เทากับ 13.78 ลานบาท เพ่ือใชในงานกอสราง และลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสำรองไฟ เทากับ 2.90 

ลานบาท สำหรับป 2563 บริษัทมีสินทรัพยลดลงเทากับ 121.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.72 สาเหตุหลักมาจาก

บริษัทลูกหนี้การคาและรายไดท่ียังไมไดเรียกชำระลดลง เนื่องจากผลกระทบการแพรบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหบริษัทมี

รายไดจากการรับเหมากอสรางลดลง 

หน้ีสิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561-2563 บริษัทมีหน้ีสินรวมเทากับ 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 นอกจากน้ีบริษัทยังมีการชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 

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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และสำหรับป 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวมลดลงเทากับ 100.20 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการ

ดำเนินธุรกิจ จึงทำใหบริษัทมีกำไรสะสมลดลง และมีการจายเงินปนผลจำนวน 6.00 ลานบาท 

(หนวย : ลานบาท) 

งบกำไรขาดทุน 2561 % 2562 % 2563 % 

รายได ้       

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,251.00 98.82 1,348.00 97.07 764.87 95.86 

รายได้จากการให้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 26.59 3.33 

รายได้อื่น 15.00 1.18 40.70 2.93 6.47 0.81 

รวมรายได ้ 1,266.00 100.00 1,388.71 100.00 797.92 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง 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 

รวมค่าใช้จา่ย 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)สำหรบัป� 30.02 2.37 (22.24) (1.60) (90.98) (11.40) 

 

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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รายไดจากการรับเหมากอสราง    

(หนวย : ลานบาท) 

โครงสรางรายไดจากการ

รับเหมากอสราง 

2561 2562 2563 

ลานบาท รอยละ 
จำนวน

โครงการ 
ลานบาท รอยละ 

จำนวน

โครงการ 
ลานบาท รอยละ 

จำนวน

โครงการ 

1. รายไดจากโครงการตอเน่ือง 817.18 65.32 14 580.17 43.04 20 625.45 81.77 17 

หนวยงานราชการ 539.83 43.15 9 66.57 4.94 9 278.76 36.45 5 

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 

รายไดที่ไมไดรับรูตามสัญญา1/ 1.35 0.11 0 0.33 0.02 0 0.85 0.11 0 

รวม 1,251.00 100.00 33 1,348.00 100.00 37 764.87 100.00 25 

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 นอกจากน้ีบริษัทกำหนดใหมีการทบทวนประมาณการตนทุนกอสรางใหสอดคลองกับตนทุนจริงทุก

ไตรมาส หรือเมื่อมีปจจัยใดท่ีสงผลกระทบตอตนทุนงานน้ันอยางมีนัยสำคัญ 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 เน่ืองจากในปลายป 2561 บริษัทมีจำนวนโครงการใหมเพ่ิมข้ึน 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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ลูกคาของบริษัทหลายโครงการชะลอแผนงานกอสรางออกไป ทำใหบริษัทไมสามารถเขาดำเนินการกอสรางและรับรูรายไดของ

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 

รายไดอ่ืน 

 รายไดอื่นของบริษัทประกอบดวย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดจากการใหเชาสำนักงาน รายไดดอกเบี้ยรับ 

รายไดจากการใหเชาเครื่องมือ เครื่องจักร รายไดจากการชนะคดีฟองรอง รายไดคาบริหารโครงการ ดอกเบ้ียรับ และกำไรจาก

การขายทรัพยสิน ในป 2561-2563 บริษัทมีรายไดอ่ืนเทากับ 15.00 ลานบาท 40.70 ลานบาท และ 6.47 ลานบาท ตามลำดบั 

หรือคิดเปนรอยละ 1.18 รอยละ 2.93 และรอยละ 0.81 ของรายไดรวม ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีรายไดอื่นเพิ่มข้ึน 

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 และดอกเบ้ียรับ 

ตนทุนและกำไรขั้นตน 

ตนทุนในการรับเหมากอสราง 

รายการ 
2561 2562 2563 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ตนทุนในการรับเหมากอสราง 1,156.21 92.421/ 1,340.69 99.461/ 823.48 107.661/ 

ตนทุนจากการใหบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 25.27 95.042/ 

รวมตนทนุรับเหมากอสรางและใหบริการ 1,156.21 92.42 1,340.69 99.46 848.75 94.16 

กำไรขั้นตนและอัตรากำไรขั้นตน 94.79 7.49 7.32 0.53 (58.61) (7.35) 

1/ รอยละคำนวณจากรายไดจากการรับเหมากอสราง 
2/ รอยละคำนวณจากรายไดจากการใหบริการ 

ตนทุนในการรับเหมากอสรางของบริษัท ประกอบดวยคาวัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชไปในงานกอสราง และ

คาจางผูรับเหมาท่ีมีประสบการณเขามาดำเนินการตั้งแตงานกอสรางอาคาร 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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(7.35) ตามลำดับ ในป 2562 บริษัทมีตนทุนในการรับเหมากอสรางเพิ่มขึ้นเทากับ 184.48 หรือคิดเปนรอยละ 15.96 เมื่อ

เทียบกับป 2561 สาเหตุหลักมาจากงานกอสรางบางโครงการมีความลาชาและลูกคาเจาของโครงการขยายเวลาออกไป ทำให

คาใชจายโครงการสูงขึน้ โดยเฉพาะคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาโสหุย บริษัทจึงมีการปรับปรุงงบประมาณตนทนุในการ

รับเหมากอสรางตามการประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนลดลงจากป 2561 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมกอสรางมีสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน ในป 2563 บริษัทมีตนทุนในการรับเหมากอสรางลดลงเทากับ 

(517.21) ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 38.58 เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการรับเหมากอสรางที่ลดลง 

รวมถึงบริษัทมีการปรับเพ่ิมประมาณการตนทุนโครงการตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตนทุนจากการใหบริการ 

 ตนทุนจากการใหบริการ ประกอบดวย คาจางพนักงานและคาใชจายเกี่ยวกับรถเก็บขนขยะ ซึ่งในป 2563 บริษัทมี

ตนทุนจากการใหบริการเพิ่มขึ้น 25.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.17 เมื่อเทียบกับป 2562 สาเหตุหลักมาจาก ในเดือน

ธันวาคม 2562 บริษัทไดเขารวมประมูลงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลลำปางและชนะการประมูลดังกลาว โดยบริษัท

เริ่มธุรกิจดังกลาวในชวงเดือนมกราคมป 2563 ทำใหบริษัทมีตนทุนจากการใหบริการเพ่ิมข้ึน 

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย คาธรรมเนียม คาสาธารณูปโภค คาเสื ่อมราคาทรัพยสิน เงินเดือนและ

สวัสดิการพนักงาน คาซอมแซมและบำรุงเครื่องใชสำนักงาน ยานพาหนะ คาท่ีปรึกษา และคาใชจายอ่ืน 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 สาเหตุหลักมาจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงานลดลง  

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 บริษัทมีตนทุนทางการเงินเพิ่มข้ึน 

3.88 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 85.00 เมื่อเทียบกับป 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการกูยืมเงินระยะสั้นเพ่ิมข้ึน เพ่ือใช

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)ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 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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คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นเทากับ 13.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 136.11 เมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจาก

บริษัทมีผลกำไรขาดทุน แตทางฝายบริหารคาดวาจะสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุนดังกลาวได จึงตั้งรายการ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน พรอมกับรายการรายไดภาษี ท้ังน้ี 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 นอกจากน้ีอุตสาหกรรมกอสรางมีสภาวะการแขงขันท่ี

รุนแรงขึ้นและบริษัทมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น สำหรับป 2563 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิลดลงเทากับ 68.74 ลานบาท 

สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสรางท่ีลดลงมาก 

(หนวย : ลานบาท) 

งบกระแสเงินสด 2561 2562 2563 

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมดำเนินงาน (4.47) (148.02) 133.02 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 0.76 22.25 (72.96) 

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงิน (23.04) 110.78 (49.31) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สทุธ ิ (26.75) (14.99) 10.74 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดณวนัที ่1 มกราคม 61.25 34.51 19.51 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดณวนัที ่31 ธันวาคม 34.51 19.51 30.26 

 

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 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน 

เจาหน้ีการคาลดลง และรายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมข้ึน สำหรับป 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรม

ดำเนินงานเทากับ 133.02 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 

และรายไดท่ียังไมไดเรียกชำระลดลง 
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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 

สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินสดรับจากเงินลงทุนช่ัวคราวท่ีลดลง และมีเงินสดรับจากการจำหนายท่ีดินและอุปกรณ และในป 

2562 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 22.25 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไถถอนเงินที่ฝากจากบัญชีเงิน

ฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน มีการจำหนายที่ดิน และอุปกรณมากกวาการลงทุนสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินสดรับจาก

การจำหนายท่ีดินและอุปกรณ และเงินสดรับจากเงินฝากประจำท่ีติดภาระค้ำประกันลดลง สำหรับป 2563 บริษัทมีกระแสเงิน

สดใชไปจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 72.96 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทลงทุนซื้ออาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 

กระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บริษัทมีกระแสเงินสดไดมา/(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรบัป 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

จากสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพ่ิมขึ้น และสำหรับป 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เทากับ 49.31 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและตั๋ว

แลกเงิน 

อัตราสวนโครงสรางทางการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีอัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.87 เทา 1.14 เทา และ 1.40 

เทา ตามลำดับ ตั้งแตป 2561 อัตราสวนหน้ีตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 

และสวนของผูถือหุนลดลงจากผลขาดทุนสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปและมีการจายปนผลในป 2562  

อัตราสวนสภาพคลอง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 633.96 ลานบาท 675.32 ลานบาท และ 

472.11 ลานบาท ตามลำดับ ในขณะท่ีมีหน้ีสินหมุนเวียนเทากับ 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

หมุนเวียนรวมเพ่ิมข้ึน 41.35 ลานบาท ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 85.55 ลานบาทจากการเพ่ิมข้ึนของเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา และตั๋วแลกเงินระยะสั้น สำหรับป 2563 บริษัทมีอัตราสวนสภาพ

คลองลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนลดลงมากกวาหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง สาเหตุหลักมา

จากบริษัทมีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากผลกระทบการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหบริษัทมีรายไดจากการ
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รับเหมากอสรางลดลง ในขณะท่ีบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวและเงินรับลวงหนาจากผูวาจางเพ่ิมข้ึน 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 ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท 

บริษัทไดทำสัญญาเชาที่ดิน ระยะเวลา 5 ป 4 เดือน โดยสัญญามีผลบังคับ นับจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 

เมษายน 2569 ท้ังน้ีรายการดังกลาวจะมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 สงผลใหสินทรัพยและ

หน้ีสินของบริษัทมีจำนวนเพ่ิมข้ึนประมาณ 2.2 ลานบาท เทากัน 

ขอมูลสำคญัอ่ืน 

- ขอพิพาททางกฎหมาย  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีเขาขาย ดังตอไปน้ี  

1) คดีความท่ีจะมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทท่ีมีจานวนมากกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชี

ลาสุด  

2) คดีท่ีกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสาคัญแตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได  

3) คดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท  

4) คดีหรือขอพิพาทท่ีบริษัทถูกฟองรองภายหลังวันสิ้นงวดบัญชีป 2563 แตเกิดกอนสงแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2563 

(แบบ 56-1) ท่ีเปนคดีท่ีมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสำาคัญ 

5. ภาวะอุตสาหกรรม 

5.1. ภาวะอุตสาหกรรมการกอสราง ในประเทศไทยป 2563 

ธุรกิจรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในไทยทั้งหมดมีจำนวนประมาณ 80,000 ราย (กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา, 2563) โดยผูประกอบการรายใหญมีจำนวนนอย (ราว 55 ราย) แตมีสวนแบงตลาดสูงมากกวา 50% ของ

มูลคาตลาดรวม ซึ่งผูประกอบการรายใหญท่ีมูลคาตามราคาตลาดสูงสดุ 5 อันดับ ไดแก บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสทีพี แอนด ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตา

เลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จำกัด (มหาชน) 
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มูลคาตามราคาตลาดของอุตสาหกรรมกอสราง 

 

ท่ีมา : Chulalongkorn University 

สถานการณโควิด-19 ทำใหอุตสาหกรรมกอสรางตองปรับตัวในการทำงาน และเกิดตนทุนฉับพลันในไซต

กอสราง ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการปองกันเพื่อลดการแพรของโรคระบาด ทำใหตนทุนที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

เชน คาเดินทางรับสงแรงงาน คาที่พักคนงาน และคาใชจายอุปกรณปองกันโรค มาตรการปองกันโรคระบาดจะสงผลให

ตนทุนการกอสรางของผูรับเหมาเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.2-0.5% นอกจากน้ียังมีตนทุนจากการเพ่ิมรอบการทำงานของคนงาน

เพื่อลดความหนาแนนในไซตกอสรางและคาแรงที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนแรงงานกอสราง ทำใหผูประกอบการมีตนทุน

กอสรางที่สูงขึ ้นอีกประมาณ 0.83% โดยรวมในป 2563 ตนทุนรวมอาจจะเพิ่มขึ้นอยูที ่ประมาณ 1.03-1.33% ตอ

โครงการ นอกจากน้ีปจจัยลบท่ีรุมเรากอนหนาไดสงผลตออุตสาหกรรมกอสรางใน 3  

ชองทางท่ี 1 อุปสงสการกอสรางโดยเฉพาะโครงการภาคเอกชนมีการหดตัวลง  

ทั้งจากโครงการกอสรางที่อยูอาศัย อาคารพาณิชยกรรม และโรงงาน โดยกอนหนานี้ โครงการกอสรางที่อยู

อาศัยถูกกดดันจากมาตรการ Loan to Value (LTV) ที ่บังคับใชตั ้งแตเดือนเมษายน 2019 ซึ ่งแมจะมีการผอนปรน

ภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แตไดมีสวนทำใหการกอสรางที่อยูอาศัยใหมมีการชะลอตัวลง โดยการกอสราง

ภาคเอกชนในชวง 9 เดือนแรก มีมูลคา 4.310 แสนลานบาท หดตัว 2.9% YoY จากการชะลอการเปดตัวโครงการที่อยู

อาศัยทั้งแนวราบและคอนโดตามกำลังซื้อที่ซบเซา อีกทั้งสถาบันการเงินเขมงวดในการปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 

นอกจากนี้ การกอสรางโครงการอาคารพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรมเผชิญภาวะซบเซาตามสถานการณการคาและ

การลงทุนของภาคเอกชน และที่สำคัญสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 เริ ่มรุนแรงขึ ้นตั ้งแตราวเดือน

กุมภาพันธจะกระทบตอการจางงานและรายไดของผูบริโภคสงผลใหกำลังซื้อภายในประเทศลดลงและจะทำใหการ

ตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยเลื่อนออกไป รวมถึงกำลังซื้ออสังหาริมทรัพยจากตางชาติมีการแผวลงโดยเฉพาะชาวจีนที่ไม

สามารถเดินทางมาซือ้หรือโอนอสังหาริมทรัพยได อีกทั้งเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมชะลอตัวลงมาก ทำใหผูประกอบการ

อสังหาริมทรัพยบางสวนเลื่อนการเปดตัวโครงการใหมออกไป ซึ่งจะทำใหการขอใบอนุญาตกอสรางหดตัวอยางตอเนื่อง

ในชวงปน้ี  
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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

โอนงบประมาณจากหนวยงานรัฐผูรับงบประมาณไปเปนงบกลางทำใหงบประมาณในการกอสรางโครงการรัฐลดลงเพยีง

เล็กนอย สำหรับการกอสรางโครงการกอสรางภาครัฐ ไดแก โครงการกอสรางที่ลงทุนโดยหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

รวมถึงโครงการที่รัฐรวมลงทุนกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) หลังจากการบังคับใช พ.ร.บ.งบประมาณ

ประจำป พ.ศ. 2563 (2020) โครงการกอสรางภาครัฐ ยกตัวอยางเชน การกอสรางโครงสรางพื้นฐานคมนาคม 

สาธารณูปโภค ยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง สะทอนไดจากงบลงทุนรวมของหนวยงานรัฐ 4 หนวยงานหลัก ไดแก 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ีราว 2.34 แสนลานบาท ประกอบ

กับการกอสรางโครงการเมกะโปรเจกตตอเนื่อง เชน โครงการรถไฟฟา โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการสนามบิน 

โครงการทาเรือ โครงการมอเตอรเวย ซึ่งโครงการกอสรางเหลานี้จะเปนแรงผลักดันสำคัญใหมูลคาการกอสรางภาครัฐ

เติบโตในป 2020 และในระยะกลาง 

ชองทางท่ี 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

ระยะวลาในการขนสงสินคาท่ีจะมากข้ึนอีกดวย  

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 สวนโครงการท่ีไมสามารถดำเนินการได เชน โครงการซอมแซมสาธารณูปโภคท่ีตองทำ

ในเวลากลางคืนมีโอกาสท่ีจะชะงักงัน รวมถึงการขนสงวัสดุกอสรางท่ีตองขนสงและช้ินงานคอนกรีตขนาดใหญ เชน คาน

สำเร็จรูป (Girder) ซึ่งเดิมสามารถขนสงไดในเวลากลางคืน ที่หากผูรับเหมาไมมีแผนรองรับในชวง curfew  โครงการ

เหลาน้ีจะมีแนวโนมลาชาในการกอสรางโครงการอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ชองทางท่ี 3 ดานแรงงาน  

ในระยะสั้น ผูประกอบการรับเหมากอสรางมีความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบทั้งทางตรงจากการที่แรงงานติด

เชื ้อไวรัสและความเสี ่ยงทางออมจากการที่แรงงานตางดาวที่อพยพกลับประเทศ โดยในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา 

กระทรวงมหาดไทยไดประเมินวา การระบาดของเช้ือ Covid-19  ทำใหแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว 

อพยพกลับประเทศแลว ราว 60,000 คน ซึ่งไดสงผลกระทบตอโครงการกอสรางแลว เชน โครงการปรับปรุงทางตาง

ระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรมทางหลวงเปดเผยวาไดรับผลกระทบจากแรงงานตางดาวที่ไดขอลากลับ

ประเทศเนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อ Covid-19  ทำใหแรงงานลดลงประมาณ 50% ขณะที่แรงงานสวนท่ี

เหลือ ซึ่งเปนแรงงานคนไทยยังทำงานตามปกติ แตหากสถานการณการระบาดของ Covid-19  ยังไมสามารถควบคุมได

และลุกลามมากข้ึน จะสงผลใหความตองการในการกอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสรางภาคเอกชนลดลง สงผลใหทำให

แรงงานในภาคกอสรางมีโอกาสตกงานมากข้ึน 

5.2. ภาวะอุตสาหกรรมการกอสราง ในประเทศไทยป 2564 

สำหรับทิศทางตลาดในป 2564 มูลคาการลงทุนกอสรางโดยรวมมีแนวโนมขยายตัว 4.5-5.0% แตยังคงเผชิญ

กับความทาทายตางๆ อาทิ การฟนตัวของเศรษฐกิจ กำลังซื้อ และสถานการณโควิด-19 ทั้งในและตางประเทศ และยังมี

แรงกดดันจากจำนวนที่อยูอาศัยสะสมรอขายที่ทรงตัวอยูในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูอาศัยประเภททาวนเฮาสที่มี

จำนวนสะสมเรงตัวสูงข้ึน สงผลทำใหผูประกอบการยังระมัดระวังในการเปดโครงการเพ่ิมเติม 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

ตองการเหล็กท่ัวโลกสูงข้ึนและนำไปสูราคาเหล็กท่ีสูงข้ึนตาม โดยสถานการณดังกลาวนาจะคลี่คลายในชวงไตรมาสท่ี 2 ป 

2564 เน่ืองจากทางการจีนไดออกนโยบายเพ่ือลดภาวะการขาดแคลนแรเหล็กโดยการอนุญาตใหนำเขาเศษเหล็ก (Scrap) 

เพื่อมาเปนวัตถุดิบในการหลอเหล็กควบคูไปกับการใชแรเหล็ก สงผลใหในชวงครึ่งแรกของป 2564 ตนทุนการกอสราง

นาจะเพิ่มจากป 2563 อีก 1.41-1.94% โดยหากสถานการณขาดแคลนแรเหล็กดีขึ้น หรือมีการใชวัคซีนอยางแพรหลาย 

ตนทุนท่ีเกิดจากความผันผวนของราคาเหล็กและการขาดแคลนแรงงานกอสรางอาจจะหายไป แลวคอยๆเขาสูโหมดฟนตัว 

ดังน้ัน ผูรับเหมาจึงควรประเมินตนทุนและข้ันตอนการกอสรางเพ่ือใหสะทอนตนทุนท่ีสูงข้ึนในราคาประมูลงานในภายภาค

หนา  

นอกจากนี้ ผูรับเหมายังควรเตรียมกระแสเงินสดและแนวทางการทำงานในรูปแบบใหม สำหรับการกอสราง

โครงการในอนาคต โดยในระยะยาวอุตสาหกรรมกอสรางไทยควรมีมาตรฐานการรับมือโรคระบาด และพิจารณาการใช

เทคโนโลยีที่ชวยใหการกอสรางรวดเร็วขึ้นและลดความหนาแนนของคนในสถานที่กอสราง และในป 2564 ประเทศไทย
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คาดวาจะถูกจัดเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ  ทำใหแนวโนมรูปแบบที่พักอาศัยอาจจะตองเปลี่ยนไปเพื่อรองรับความ

ตองการของสังคมวัยชรา 

ขณะท่ีทางฝงของกำลังซื้อของผูบริโภคชาวไทยคาดวาจะทรงตัวใกลเคียงกับป 2563 เน่ืองจากปจจัยเศรษฐกิจท่ี

กำลังอยูในชวงฟนตัวจากผลกระทบของโควิด-19 สงผลใหกำลังซื้อนาจะยังไมกลับมา ประกอบกับความกังวลตอความ

มั่นคงในอาชีพ ขณะที่กลุมผูซื้อชาวตางชาติคาดวาจะมีความตองการซื้อที่ที่ยังฟนตัวจำกัด เนื่องจากขอจำกัดในการ

เดินทางระหวางประเทศ ประกอบกับการแพรระบาดซ้ำในประเทศสำคัญของโลก ซึ่งคาดวาจะสงผลตอเนื่องตอความ

เชื่อมั่นและความสามารถของผูซื้อชาวตางชาติ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการแขงขันของตลาดที่อยูอาศัยในแตละ

ประเทศท่ีนาจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยของชาวตางชาติอีกดวย 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 

เปนการปรับตัวในทิศทางท่ีคอยเปนคอยไป เน่ืองดวยปจจัยแวดลอมของตลาดท่ีอยูอาศัยยังไมเอ้ือ ทำใหผูประกอบการยัง

ตองระมัดระวังการลงทุน เชนเดียวกับกิจกรรมการซื้อขายที่อยูอาศัยยังมีขอจำกัดสูง ทำใหผูประกอบการยังคงตองทำ

การตลาดอยางหนักตอเน่ือง  

5.3. ภาวะอุตสาหกรรมการกอสรางในตางประเทศ 

นอกจากงานกอสรางในประเทศ ผูรับเหมากอสรางของไทยยังขยายฐานลูกคาออกไปรับงานในตางประเทศ 

สวนมากเปนผูรบัเหมารายใหญ ซึ่งปจจุบันเนนรับงานกอสรางในกลุมประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV 

คือ ประเทศกัมพูชา ประเทศ.ลาว ประเทศเมียนมาร และประเทศเวียดนาม ไดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปน

ทางการในป 2558 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของความเปนเมือง (Urbanization) จึงเกิดการเรงพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโต เปนท่ีสนใจขอนักลงทุนชาวตางชาติท่ีจะเขาไปประกอบธุรกิจ และเปนโอกาสของ

ผูรับเหมาไทยในการเขาไปรับงานกอสรางในประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากประเทศเหลานี้กำลังพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน โครงขายถนน รถไฟ และโรงไฟฟา นอกจากนี้ยังมีโอกาสรับงานกอสราง ซอมแซม 

และตกแตงอาคาร/ท่ีอยูอาศัย เน่ืองจากแรงงานกอสรางไทยมีฝมือ ทำใหลูกคาในประเทศเพ่ือนบานไววางใจ  
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โครงการท่ีผูรับเหมาไทยจะสามารถลงทุนไดในชวง 3 – 5 ปขางหนา ในโซน CLMV 

 

การประเมินปจจัยเชิงโครงสรางของธุรกิจรับเหมากอสรางใน CLMV จากตารางขางตน พบวาแตละประเทศได

ผอนคลายขอจำกัดการลงทุนจากตางชาติในหลายดาน อาทิ การเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนกิจการ

รับเหมากอสรางได 100% (ยกเวนเมียนมา) และการใหสิทธิประโยชนทางภาษีและมิใชภาษีที่เอ้ือตอธุรกิจบริการมากข้ึน

ซึ่งจะทำใหธุรกิจรับเหมากอสรางไดรับประโยชนตามไปดวย ในสวนของการลงทุนภาครัฐ พบวาทุกประเทศกำหนด

นโยบายที่มุงขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค กระตุนใหธุรกิจกอสรางภาคเอกชนขยายตัว

ตามมา อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย และที่อยูอาศัย โดยแตละประเทศมีจุดเดนที่เอ้ือตอธุรกิจรับเหมา

กอสรางแตกตางกัน ดังน้ี 

เวียดนาม : เปนประเทศที่ผอนคลายกฎระเบียบการลงทุนแกผูประกอบการตางชาติคอนขางมาก เชน การ

อนุญาตใหเขาไปซื้อกิจการทองถิ่นและใหถือหุนไดเต็มจำนวนการใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพิ่มข้ึนหากเขาไปรับงาน

กอสรางโครงการขนาดใหญ และการเปดโอกาสใหถือครองท่ีดินมากถึง 70 ป หากเปนโครงการระดับชาติ รวมถึงสามารถ

โอนเงินสกุลตางประเทศไดอยางเสร ี

กัมพูชา : มีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีและมิใชภาษีท่ีดึงดูดตางชาติใหเขาไปประกอบกิจการ เชน การอนุญาต

ใหผูประกอบการโอนเงินทุนกลับประเทศตนไดหากจำเปนตองยกเลิกกิจการ และการอนุญาตใหเชาท่ีดินไดสูงสุด 99 ป ซึ่ง

เปนประโยชนแกผูรับเหมาที่จะเขาไปรับงานโครงการที่มีรายไดจากสัมปทาน อาทิ มอเตอรเวย อยางไรก็ตาม ระบบการ

โอนเงินสกุลตางประเทศยังมีเง่ือนไขท่ีจำกัดกวาเวียดนาม 

เมียนมา : ปจจุบันมีนโยบายที่เปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปรับงานกอสรางโครงการตาง ๆ มากข้ึน เชน 

การใหผูประกอบการตางชาติเขาไปรวมลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานกับภาครัฐ (Public Private Partnership: PPP) แตยังมี

เงื่อนไขที่เอ้ือตอการลงทุนนอยกวาประเทศอื่น อาทิ นักลงทุนตางชาติ ไมสามารถถือหุนไดท้ังหมด รวมถึงขอจำกัดดาน

การจางแรงงานตางชาติและดานระบบการโอนสกุลเงินตราตางประเทศ 

สปป.ลาว : มีความโดดเดนเรื่องระยะเวลาการใหสัมปทานในบางโครงการสูงสุดถึง 99 ป ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับเง่ือนไข

ของโครงการแตละประเภท อยางไรก็ตาม การที่ประชากรมีจำนวนนอย ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและท่ีราบสูงจึง

คอนขางเปนอุปสรรคตอการกอสรางและการขนสงคมนาคม นอกจากน้ี ยังมีขอจำกัดดานการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศซึ่งอาจจะสงผลตอความเช่ือมั่นของผูประกอบการตางชาติ  
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ภาคผนวกท่ี 2 : ขอมูลบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

1. ขอมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505557008808 

วันจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท : 19 กันยายน 2557 

จำนวนหุน : 10,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไว : 100.00 บาท  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การเก็บรวบรวมของเสียท่ีไมเปนอันตราย 

 

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

ประกอบกิจการรับบริการใหคำปรกึษาเก่ียวกับระบบหรือวางระบบกำจัดทำลายขยะหรือสิ่งปฏิกูลตางๆ และวางระบบ 

 

3. รายชื่อคณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดังน้ี 

 ชื่อ ตำแหนง 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ประธาน 

2. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการ 

 

4. รายชื่อผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทมรีายช่ือดังน้ี  

 รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 3,015 30.15% 

2. นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล 2,000 20.00% 

3. นายกนก ศรีกนก 1,500 15.00% 

4. นายเฉลมิศักดิ์ นิมาพันธ์ 1,050 10.50% 

5. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ 1,000 10.00% 

6. นางสาวิตรี จริพิพัฒน์ 750 7.50% 

7. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 350 3.50% 

8. นายพิชย สุวรรณสายะ 210 2.10% 

9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 75 0.75% 

10. นายวิทยา เลาหเจรญิยศ 50 0.50% 

 รวม 10,000 100.00 
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5. สรุปรายการสำคัญในงบการเงินเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยหมุนเวียน 4.80 11.79 12.77 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 9.97 31.19 29.91 

สินทรัพยรวม 14.77 42.98 42.68 

หน้ีสินหมุนเวียน 3.05 1.41 4.43 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 0.098 0.198 0.73 

หน้ีสินรวม 3.15 1.60 5.16 

สวนของผูถือหุน  11.63 41.37 37.52 

หน้ีสินรวมและสวนของผูถือหุน 14.77 42.97 42.68 

รายไดรวม 26.36 45.17 61.55 

ตนทุนขาย 5.62 15.19 28.63 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 18.13 29.98 31.85 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 6 

หลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

ก. การลงทะเบียน 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะท่ีจะมาเขาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอความครบถวนถูกตอง 

และปดอากรแสตมปเรียบรอยแลว โดยบริษัทไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนโดยมีอากรแสตมปเตรียมไวให ณ จุดลงทะเบียน 

พรอมเอกสารท่ีตองแสดงกอนเขาประชุมมาดวย ท้ังน้ี บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตอง และครบถวน

เขาประชุมเทาน้ัน 

ข. เอกสารท่ีจะตองแสดงกอนเขาประชุม 

1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา : 

1.1 กรณผีูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตร

ประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณผีูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ 

เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูมอบ

ฉันทะไดลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 

(ค) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของผูรับ

มอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

2. ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล : 

2.1 กรณผีูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เขาประชุมดวยตนเอง 

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวานิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขาประชุมน้ันมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน โดย

เอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

(ข) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และยังไมหมดอายุของผูแทน

นิติบุคคล เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

2.2 กรณีนิติบุคคลท่ีเปนผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะน้ัน มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง

เปนผูถือหุน โดยเอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 
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(ค) สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของผูแทนนิติบุคคล

ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือ

เดินทาง ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 

(ง) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายขุองผูรับ

มอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงใหเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถือหุน 

บริษัทไดอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยไดแนบหนังสือมอบฉันทะมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี จำนวน 3 แบบ ไดแก 

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ีกำหนดรายการตาง ๆ ท่ีมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน

ตายตัว 

3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ท่ีไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมน้ี และโปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหถูกตอง พรอมปดอาการแสตมปจำนวน 20 บาท และขีดฆาลงวันท่ี

ท่ีทำหนังสือมอบฉันทะดังกลาว และสงมอบหนังสือมอบฉันทะน้ันใหแกประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) หรือบุคคลท่ีไดรับ

มอบหมายจากประธานกอนเขารวมประชุม 

เพ่ือเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได และมีความประสงคจะ

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะและระบุช่ือ นาง

นฤมล กิมภากรณ กรรมการอิสระ เปนผูรับมอบฉันทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวท่ีปดอากรแสตมป 20 บาท ถูกตอง

เรียบรอย พรอมเอกสารประกอบไปท่ี “เลขานุการบริษัท” บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 164/34-36 ถนนชาง

คลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 โดยใหสงถึงบริษัทกอนวันท่ี 19 เมษายน 2564 หรือ ณ 

สถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนกอนการเริ่มประชุม ท้ังน้ี บริษัทไดสรุปขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) ซึ่งแนบ

มาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ีแลว 

กรณีผูเขารวมประชุมท่ีมีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทขอใหปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ จัด

ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทอยางเครงครัด เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดังน้ี  

1. ผูเขารวมประชุมจะตองทำแบบคัดกรองตนเองผาน QR Code กอนเขาในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม หากผูเขารวม 

ประชุม รวมท้ังบุคคลใกลชิดมีการเดินทาง หรือผานในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม

ประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บปวย เชน ไอมีไข จาม มีน้ำมูก จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และขอความ

รวมมือ ผูเขารวมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ท่ีจุดคัดกรองเจาหนาท่ีอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตามจะไมอนุญาตให 

เขาบริเวณพ้ืนท่ีการจัดประชุม แตสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระได ในกรณีท่ีทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือ ประวัติการ

เดินทางของทาน อาจถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558  

2. ผูเขารวมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิรางการผานเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทกำหนดจุดเพ่ือคัดกรอบผูเขารวมประชุม

กอนเขาสูบริเวณงาน หากมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และผูเขารวมประชุมท่ี

ผานการคัดกรองจะตองติดสติ๊กเกอรและสวมหนากากอนามัยท่ีนำมาเองตลอดเวลาท่ีเขารวมประชุม ทำความสะอาดมือดวย

แอลกอฮอลเจลท่ีจัดเตรียมไวตามจุดตางๆ  
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3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมใหเขาบริเวณพ้ืนท่ีประชุม สำหรับผูเขารวมประชุมท่ีไมผานการคัดกรองหรือไมตอบแบบประเมิน

ตนเองเพ่ือคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน 

1. 1 หุนมี 1 เสียง 

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

ละวาระ 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธาน จะเรียกถามวาจะมีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม เพ่ือมิใหเปน

การเสียเวลาของผูถือหุนโดยสวนรวม ผูถือหุนท่ีเห็นดวยไมตองการเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนท่ีไมเห็น

ดวยหรืองดออกเสียง ใหยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก (  ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองท่ีประสงค พรอมท้ังลงลายมือ

ช่ือในบัตรและชูมือข้ึน และสงมอบใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทเพ่ือนำไปตรวจนับ ท้ังน้ี ยกเวนสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผูมอบฉันทะมี

คำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตเวลาท่ีผูรับ

มอบฉันทะลงทะเบียนเขารวมประชุม 

จ. การนับคะแนนเสียง 

1. บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงท้ังหมด และสวนท่ีเหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียงท่ีเห็นดวย 

2. ประธานจะประกาศใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ

สิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด ท้ังน้ี ผูถือหุนท่ีสง

บัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ีประธานไดประกาศใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละ

วาระสิ้นสุดลงแลว บริษัทจะไมนำเอาคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคำนวณเปนคะแนนเสียงอีกในวาระน้ัน และในกรณีท่ีผูถือหุนทาน

ใดจะกลับกอนปดการประชุม โปรดแจงเจาหนาท่ีท่ีจุดลงทะเบียนหนาหองประชุมเพ่ือเจาหนาท่ีจะไดหักคะแนนของทานออกจาก

ระบบกอน 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 7 

ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

ชื่อ – สกุล นางนฤมล กิมภากรณ  

อาย ุ 50 ป  

ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- กรรมการตรวจสอบ   

- กรรมการอิสระ 

 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาโท : 

ปรญิญาเอก : 

สาขาการจัดการ University of Wollongong, Australia  

สาขาการจัดการ, Adamson University, Philippines 

สาขา International Business,  Asian Institute of 

Technology, Bangkok  

 

ประสบการณการ

ทำงาน 

ป 2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหมริมดอย 

ป 2559 – 2560 

ป 2555 - ปจจุบัน 

กรรมการบริษัท 

อาจารยภาควิชาการตลาด 

บจก. เชียงใหมริมดอย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ป 2557 - 2559 ผูอำนวยการฝายติดตามและประเมินผลการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
การอบรมหลักสูตร

กรรมการ 
Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 141/2017   

จำนวนปท่ีดำรง

ตำแหนงกรรมการ 

5 ป 

การดำรงตำแหนงเปน

กรรมการ/ผูบริหารใน

บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

:  ไมมี 

การเขารวมประชุมใน

ป 2563 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประชุมผูถือหุน 

: 7/7 ครั้ง (100%) 

: 4/4 ครั้ง (100%) 

: 1/1 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนที่ถือ  

ณ 30 ธ.ค. 2563 

(-ไมมี- หุน) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวของผูบริหาร

กับบริษัท 

ไมมี 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

1. ไมเปน 

2. ไมเปน 

3. ไมมี 

กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ 

ผูใหบริการทางวิชาชพี (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / 

บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 8 

ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 34. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสำนักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือกรุงเทพมหานคร 

หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให

จัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 

ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในส่ี (4) เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของ

บริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ  

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลาย

คนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวให

ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในส่ีสิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับ

หนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซ่ึงเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคน

อื่น ๆ รวมกันไดจำนวนหุนตามที่บังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหา (45) วันนับแตวันครบกำหนดระยะเวลาตาม

วรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอัน

จำเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคส่ีคร้ังใดจำนวนผูถือหุนซ่ึงมารวมประชุมไม

ครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวแหงขอ 37. น้ี ผูถือหุนตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมี

การประชุมในคร้ังน้ันใหแกบริษัท 

ขอ 36. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ให

คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดทราบลวงหนาไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชมุ และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไม

นอยกวาสาม (3) วัน ทั้งน้ี หากการประชุมในคราวน้ันเปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสบริษัทสามารถจัดสงหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ได 

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตองมีจำนวนผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจำนวนผูถือหุน

ทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จำนวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไม

ครบองคประชุมตามที่กำหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการ

ประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ ผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม

นอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมจำเปนตองครบองคประชุม  
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ขอ 42. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชี 

(6) กิจการอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทำเปน

หนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยใหมอบแก

ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยให

มีรายการดังตอไปน้ี  

(1) จำนวนหุนที่ผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวาหน่ึง (1) หุน มีหน่ึง (1) เสียง การ 

ออกเสียงลงคะแนนใหกระทำโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให

ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 

ขอ 41. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือวาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 (ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การมอบหมายใหบุคคล

อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน 

 (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

 (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท  
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คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระ 

ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจำนวน

กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจ

เลือกรองประธานกรรมการ และตำแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการ

ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคล

หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึง

มี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

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

กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ 

ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง 

 กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกใหเขามารับตำแหนงอีกก็ได 

การจายคาตอบแทน และโบนัสกรรมการ 

ขอ 32. บำเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกำหนด 

 กรรมการมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนใน

ลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซ่ึงอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและ

จะกำหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได 

 ในการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส หากมีกรณีตองจายเบ้ียประชุมใหแกกรรมการ ใหจายเบ้ียประชุมแกกรรมการซ่ึงไดแสดงตน

เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสได 

 ความในขอน้ีไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซ่ึงไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับ

คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท  

 การจายคาตอบแทนกรรมการจะตองไมขัดหรือแยงกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระตามที่กฏหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกำหนด  
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การจายเงินปนผล 

ขอ 49. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

 เงินปนผลใหแบงตามจำนวนหุน หุนละเทาๆ กัน และการจายเงินปนผลตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 ในกรณีที่บริษัทยังจำหนายหุนไมครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว บริษัทจะจายเงินปนผล

ทั้งหมดหรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนก็ได 

ขอ 50. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวเม่ือเห็นวาบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเชนน้ัน 

และเม่ือไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทำภายในหน่ึง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งน้ี ใหแจง

เปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) 

วันดวย 

ขอ 51. บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรอง

ดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดำเนิน

กิจการของบริษัทดวยก็ได 

 เม่ือบริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองสวนล้ำ

มูลคาหุนตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 

บัญชีการเงินและการสอบบัญชี 

ขอ 54. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

ในการประชุมสามัญประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนำเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน 

ขอ 57. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงต้ังผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชี ผูซ่ึงออกไปน้ันกลับเขารับ

ตำแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกำหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ 

การเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัท 

ขอ 43. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอย มีรายการท่ีเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสำคัญ

ของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย หรือขอบังคับกฎเกณฑท่ีกำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 ในกรณีท่ีบริษัทจะตองขอความเห็นชอบของผูถือหุนในการตกลงเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการไดมา หรือ

จำหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัท ตองมีคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

 ขอบังคับในหมวดน้ีใหใชบังคับตราบเทาท่ีบริษัทมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอบังคับกฎเกณฑท่ีกำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซ่ึงเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 

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

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

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

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

(3) นางนฤมล กิมภากรณ อาย ุ 50 ป อยูบานเลขท่ี 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50000  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร 
เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดวย    
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ
 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผู รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผู เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบท่ีกำหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

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

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

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

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

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

 (2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)    

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

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

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

 (3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

 (3) นางนฤมล กิมภากรณ อายุ 50 ป อยูบานเลขท่ี 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50000  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร 

เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดวย    

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

     วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจำป 2563 เพ่ิมเติม และรับทราบการจายเงินปนผล

ระหวางกาลป 2563 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระ

ประจำป 2564 

       (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

         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 ศิริวิโรจนกุล 

         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายท่ีดินใหกับ CEC 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถ

แบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจำตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรง

แรมดิเอ็มเพรสพรีเมยีร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป

ในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

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

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 9 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  (แบบท่ีใชเฉพาะท่ีกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

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

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

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

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

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

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

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

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)  

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

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

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

 (2) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

 (3) นางนฤมล กิมภากรณ อายุ 50 ป อยูบานเลขท่ี 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50000  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร 

เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดวย    

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

   มอบฉันทะตามจำนวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

   มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ังหมด............................เสียง 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

     วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจำป 2563 เพ่ิมเติม และรับทราบการจายเงินปนผล

ระหวางกาลป 2563 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระ

ประจำป 2564 

       (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

         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 ศิริวิโรจนกุล 

         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายท่ีดินใหกับ CEC 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับมอบอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรง

แรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป

ในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

         การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

         การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

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

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

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

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
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