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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/
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รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ 

รายการใหสัตยาบันในการเขาทำรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการเกี่ยวโยง 

ของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

เสนอตอ 

 

 

 

 

ผูถือหุนของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

(“CRD”) 

 

จัดทำโดย 

 

บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด  

วันท่ี 16 มีนาคม 2564 

 

เลขท่ี 183 อาคารรีเจนท เฮาส ช้ัน 13 ถนนราชดำริ  

แขวงปทุมวัน เขตลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10300 
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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 
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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 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

11 

 

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 
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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

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 
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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 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 
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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

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 
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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
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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
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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 
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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
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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
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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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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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
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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 
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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
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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 
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  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



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

71 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการใหสัตยาบันการเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการเก่ียวโยงของบริษัท เชียงใหมริมดอย 

จำกัด (มหาชน) (“CRD”) 

 

72 

 

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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