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เรื่อง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด (มหาชน)

เรียน ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด (มหาชน)
เนื่องด้วยในเดือนธันวาคม ปี 2562 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ได้รบั การ
คัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็ นระยะเวลา 57
เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทพิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวจะทําให้บริษทั มี
ผลตอบแทนที่ดี แต่บริษัทไม่สามารถดําเนินโครงการดังกล่าวเองได้ เนื่องจาก บริษัทได้ทาํ การโอนธุรกิจจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนออกไปให้แก่ บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (“CEC”) รวมถึงได้จาํ หน่ายสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นในการ
ดําเนินธุรกิจดังกล่าว เช่น รถขนขยะ เป็ นต้น ออกไปให้แก่ CEC และกิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว (“กิจการร่วมค้า CRD-CEC”) ตัง้ แต่เมื่อมีการจัดโครงสร้างแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์“) แล้ว หากบริษัทต้องลงทุนรถขนขยะใหม่ รวมถึงพัฒนาทีมงาน
ขึน้ มาใหม่จะไม่คมุ้ ค่าการลงทุน ในขณะนัน้ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าหากบริษัทสามารถหาผูร้ บั จ้างช่วงมาดําเนินการ
โครงการดังกล่ าว โดยบริษั ทยังมีก ําไรและไม่ ตอ้ งลงทุนเพิ่ มเติม จะเป็ น ทางเลื อ กที่ดีก ว่าสําหรับบริษัท บริษั ทจึงได้
ดําเนินการเปิ ดประมูลเป็ นการทั่วไปเพื่อจัดหาผูร้ บั จ้างช่วง ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา มีเพียง CEC ที่ย่ืนซองเข้าร่วมประมูล
เพียงรายเดียว ทั้งนี ้ CEC ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติท่ีกาํ หนด คือ มีรถเพื่อใช้เก็บขนขยะมูลฝอย พร้อมพนักงานขับรถและ
พนักงานจัดเก็บขยะ
เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริการน้อยราย และมีลกั ษณะเป็ นการให้บริการเฉพาะกิจ อีกทัง้
การให้บริการในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้านความหนาแน่นของจํานวนประชากร
และขนาดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในการ
ให้บริการในธุรกิจดังกล่าวแตกต่างกันไป ดังนัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ ด้ บริษัทจึงพิจารณาจาก
การที่บริษัทยังมีกาํ ไรจากการทํางานดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบ
ตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างของบริษัทที่ลดลง บริษัทจึงได้จดั จ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2563 บริษัทได้รบั การคัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็ นระยะเวลา 53 เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2567 ซึ่งมีเพียงบริษัทเป็ นผูย้ ่นื ซองประมูลงานกับเทศบาลนครลําปางเพียงรายเดียวเท่านัน้ โดยโครงการดังกล่าวเป็ นงาน
ต่อเนื่องจากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางข้างต้น โดยมีพืน้ ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน จึงน่าจะเกิดการส่งเสริมกันทางธุรกิจ (Synergy) และ ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หากให้
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CEC เป็ นผู้ดาํ เนินการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทด้วย บริษัทจึงได้สอบถามไปยัง CEC ให้เสนอบริการเป็ น ผู้รับจ้า งช่ ว ง
เนื่องจาก CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงของบริษัทในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปางอยู่แล้ว ซึ่งจาก
ราคาที่ CEC เสนอมาบริษัทยังมีกาํ ไรจากโครงการดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจ บริษัทจึงได้จดั จ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วง
ในการดําเนินโครงการดังกล่าว ในการเข้าทํารายการโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางนี ้ บริษัทเห็นว่า
เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในขณะที่บริษัทยังมีกาํ ไรจากการทํางานดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจจากราคา
ที่ CEC เสนอมา บริษัทจึงได้ทาํ สัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครลําปาง
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ลงนามในสัญญากับเทศบาลนครลําปางแล้ว ได้รบั แจ้งจากเทศบาลนครลําปางว่า
เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครซึ่งเป็ นเทศบาลในพืน้ ที่ใกล้เคียง เพื่อให้
เทศบาลนครลําปางดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ บ่อขยะของเทศบาลนครลําปาง
และเทศบาลนครลําปางได้มอบหมายให้บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์
นครด้วย โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าไว้ในสัญญา
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้าง
ช่วง โดยได้รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนดังกล่าวเข้าไว้ในสัญญาโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปางเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ ซึง่ เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจใน
CEC เช่นกัน และมีคณ
ุ ทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งเป็ นน้องชายของคุณเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจในบริษัท
เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจใน CEC รวมถึงมีกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน CEC อีกด้วย
ทําให้ CEC เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การว่าจ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงตามที่กล่าวมาข้างต้นจึงเข้าข่ายเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการ
พบว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนตามสัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน
112.15 ล้านบาท รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 21.43 ล้านบาท
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (รวมเรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งเมื่อรวมกับประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบาล
เขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนครลําปางที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครลําปาง มูลค่า 9.62 ล้านบาทแล้ว จะมีมูลค่ารวมประมาณ 143.20 ล้านบาท รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม (ในการ
ประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนคร
ลําปางนัน้ ประมาณการโดยใช้หาค่าเฉลี่ยต่อวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัดได้ของเดือนที่มีปริมาณ
ขยะสูงที่สดุ ตัง้ แต่เริ่มต้นดําเนินโครงการ จํานวน 35.92 ตันต่อวัน มาคูณด้วยจํานวนวันตามสัญญาโครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามที่ระบุใน
สัญญาที่ 165.94 บาทต่อตัน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบ
การเงินรวมที่สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 374.43 ล้านบาทแล้ว รายการ
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ดังกล่าวจะมีขนาดเท่ากับ ร้อยละ 38.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้น มีมลู ค่า
มากกว่ า 20 ล้า นบาท ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 7/2563 ซึ่ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2563 (โดย
กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
นายสุ ร พล ศรี วี ร ะสกุ ล และ นายพั ฒ นา สุ ว รรณสายะ ไม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม และไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท) จึงมีมติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกราคม
2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้สตั ยาบันในการเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครลําปาง และโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 7/2563 ยังมีมติอนุมัติการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC สัดส่วน
ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ลําดับที่ 3-10 ตามตารางด้านล่าง ในราคาซือ้ ขายหุน้ ละ
3,300 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 23.10 ล้านบาท โดยรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ตามรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล1
นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์1
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์2
นายกนก ศรีกนก2
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์2
นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์2
นายสุรพล ศรีวีระสกุล2
นายพิชย สุวรรณสายะ2
นายปรีชา เลาหเจริญยศ3
นายวิทยา เลาหเจริญยศ3
รวม

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

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

หมายเหตุ: 1/ เป็ น ผู้ถื อหุ้นที่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตั้งต้น ของ CEC และไม่ ป ระสงค์จะขายหุน้ ให้แก่บริ ษัท ในครั้งนี ้ ทั้งนี ้ นายทวี ศักดิ์ นิ มาพัน ธ์ เป็ น
น้องชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และ นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล เป็ นหลานชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ โดยนาย
เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2/ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ ให้แก่บริษัท และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย:
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 3 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 29.17 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 4 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 14.98 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 5 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 6 เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 4 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 8.49 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 7 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 3.50 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 8 เป็ นบุตรชายของ นายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 2.19 ของ
ทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
3/ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ ให้แก่บริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 9 และ 10 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 0.82 และ ร้อยละ 1.39 ของ
ทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
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ทัง้ นี ้ การเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ถือเป็ นรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่
เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยรายการดังกล่าวมีขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.02 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว และงบการเงิน
ภายในของ CEC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์อื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ดังนัน้ รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์จึงมีขนาดของรายการรวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 8.02 ซึง่ น้อยกว่าร้อยละ 15.00 จึงไม่ถือเป็ น
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนยั สําคัญ บริษัทจึงสามารถเข้าทํารายการดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ และไม่ตอ้ งขออนุมตั กิ ารเข้าทํารายการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม จากตารางข้างต้น ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ลําดับที่ 3-8 ในตารางข้างต้น เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัท การเข้าซือ้ หุน้ จากบุคคลดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
มูลค่าหุน้ ของ CEC ที่บริษัทจะซือ้ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทข้างต้น มีมูลค่ารวมเท่ากับ 22.69 ล้านบาท โดยมี
สัดส่วนการถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นรวมกัน เท่ากับ ร้อยละ 68.75 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC
ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการตามมูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 42.91 ล้าน
บาท เมื่อคํานวณตามสัดส่วนของหุน้ ที่บริษัทจะซือ้ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันข้างต้น ที่ ร้อยละ 68.75 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ของ CEC จะมีมลู ค่าเท่ากับ 29.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงิน
รวมที่สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 374.43 ล้านบาท รายการดังกล่าวมี
ขนาดเท่ากับร้อยละ 7.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในช่วง 6
เดือนที่ผ่านมาอันได้แก่การเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในโครงการเก็บขนและโครงการกําจัดขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลนครลําปางตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ขา้ งต้น ซึ่งมีมลู ค่าตามสัญญารวม เท่ากับ 143.20 ล้านบาท (โครงการ
เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 112.15 ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และ โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 21.43 ล้านบาท รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนให้กับเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนครลําปางที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง มูลค่า 9.62 ล้านบาท รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) และมีขนาดรายการที่เกี่ ยวโยงกัน
เท่ากับ ร้อยละ 38.24 ทําให้รายการที่เกี่ยวโยงกันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีมลู ค่าของรายการรวมทัง้ สิน้ 172.70 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมเท่ากับ ร้อยละ 46.12 ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้น มีมลู ค่ามากกว่า 20 ล้านบาท
ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งขออนุมตั ิการเข้าทํารายการจากคณะกรรมการบริษัท เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทํา
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทํารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท
จะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่าํ กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
หรือผูร้ บั มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้า
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

บริษัทจึงได้แต่งตัง้ ให้บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จํากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาถึง
เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าทํารายการ และพิจารณาความเหมาะสมของราคาได้มาโดยใช้ขอ้ มูลที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะทั่วไป เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และงบการเงินของบริษัท และ CEC เป็ นต้น รวมทัง้
ข้อมูลและเอกสารที่ได้รบั จากบริษัท เช่น รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประมาณการทางการเงิน สมมติฐานในการ
จัดทําประมาณการทางการเงิน และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
การให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูล สมมติฐาน และเอกสารที่ได้รบั เป็ น
ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็ นจริง และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายหลังจากที่ท่ี
ปรึกษาทางการเงินได้รบั ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัท บริษัทย่อย และผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและ
ข้อมูลที่สามารถรับรู ไ้ ด้ ณ ขณะทําการศึกษา ดังนั้น หากปั จจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ อาจทําให้
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในครัง้ นีอ้ นั รวมถึงราคาหุน้ ที่เหมาะสมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
โดยในการประเมินความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนที่ได้รบั จากการว่าจ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการ
ดําเนินโครงการนัน้ เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริการน้อยราย และมีลกั ษณะเป็ นการให้บริการเฉพาะ
กิจ อีกทัง้ การให้บริการในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้านความหนาแน่นของจํานวน
ประชากรและขนาดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่นนั้ ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาใน
การให้บริการในธุรกิจดังกล่าวแตกต่างกันไป ดังนัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ ด้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
จึงพิจารณาจากอัตรากําไรที่บริษัทได้รบั จากโครงการดังกล่าวเปรียบเทียบกับอัตรากําไรเฉลี่ยของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่
บริษัทประมูลได้ในช่วงปี 2562-2563 โดยอัตรากําไรที่ได้จากโครงการอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่รอ้ ยละ 8.82 และ ร้อยละ
12.00 สําหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครลําปาง ตามลําดับ โดยอัตรากําไรดังกล่าวข้างต้นเป็ นอัตรากําไรที่สงู กว่าอัตรากําไรเฉลี่ยของงานรับเหมา
ก่อสร้างที่บริษัทประมูลได้ในช่วงปี 2562-2563 ที่ ร้อยละ 7.12 นอกจากนี ้ หากเปรียบเทียบกับการที่บริษัทจะดําเนิน
โครงการด้วยตนเองโดยอ้างอิงจากใบสรุปปริมาณงาน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็ นการประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานที่จะเกิดขึน้ จากการดําเนินการโครงการด้วยตนเอง เช่น ค่าแรงงาน เงินเดือนของบุคลากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ตามปริมาณงานในหัวข้อต่างๆ ที่เจ้าของ
โครงการกําหนดไว้ ประกอบการประมูลงานโครงการข้างต้นทั้ง 2 โครงการแล้ว พบว่ามีอัตรากําไรตลอดระยะเวลา
โครงการอยู่ท่ี ร้อยละ 4.91 และ ร้อยละ 4.72 สําหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ตามลําดับ ดังนัน้ การว่าจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการ
ดําเนินโครงการนัน้ จะทําให้บริษัทได้รบั ผลตอบแทนที่สงู กว่าการดําเนินการด้วยตนเองอีกด้วย
สําหรับการประเมินหามูลค่าหุน้ ที่เหมาะสมของ CEC ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาราคาหุน้ ตามวิธีการประเมิน
4 วิธี ได้แก่ 1). วิธีมลู ค่าตามบัญชี 2). วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี 3). วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
4). วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยวิธีท่เี หมาะสมที่นาํ มาใช้ประเมินมูลค่าหุน้ ของ CEC ในครัง้ นีไ้ ด้แก่วิธีมลู ค่า
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยราคาหุน้ ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 3,489.08 ถึง 3,738.91 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
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กับราคาได้มาที่ 3,300 บาทต่อหุน้ แล้ว จะเห็นว่าราคาหุน้ ที่ประเมินด้วยวิธีขา้ งต้นสูงกว่า (ตํ่ากว่า) ราคาได้มาอยู่ 189.08
ถึง 438.91 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 5.73 ถึง ร้อยละ 13.30
สําหรับข้อดีและข้อด้อยจากการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
รายการการเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC
1. ข้อดีของการเข้าทํารายการ
1) สามารถควบคุมอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
2) ลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานโครงการลงได้
3) ลดภาระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ายที่จะเกิดจากการต้องลงทุนในสินทรัพย์ท่จี าํ เป็ นต่อการดําเนินโครงการ
ด้วยตนเอง
4) สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลาตามสัญญาและข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาจ้าง
5) ประหยัดทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการขยะมูลฝอย
2. ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ
1) บริษัทอาจได้รบั อัตราผลตอบแทนที่สงู กว่าหากดําเนินโครงการด้วยตนเอง
2) เสียโอกาสในการทดลองพัฒนาทีมงานในธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
3) มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูร้ บั จ้างช่วง
3. ข้อดีของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก
- ไม่มี เนื่องจากเป็ นการทํารายการเฉพาะกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเท่านัน้ 4. ข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับบุคคลภายนอก
1) มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
(สามารถศึกษารายละเอียดของข้อดีและข้อด้อยต่างๆ เพิ่มเติมได้ใน ข้อ “4.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการต่อ
บริษัท” และ ข้อ “4.3. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับ
บุคคลภายนอก”)
ผลกระทบจากการทีท่ ปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันและไม่ให้สัตยาบัน
กรณีทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน
หากที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้สัต ยาบัน ในการเข้า ทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ในครัง้ นี ้
หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยกับการที่บริษัทเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินโครงการเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
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กรณีทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบัน
หากที่ ป ระชุมวิ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2564 มี ม ติ ไ ม่ อ นุมัติ ให้สัตยาบัน ในการเข้าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันในครัง้ นี ้
หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยกับการที่บริษัทเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินโครงการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
โดยบริษัทจะต้องยกเลิกรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวในทันที ซึ่งอาจส่งผลต่อการดําเนินการโครงการข้างต้นได้ โดย
บริษัทอาจมีภาระค่าปรับจากผูว้ ่าจ้างของโครงการ หรืออาจถูกบอกเลิกสัญญาได้ รวมไปถึงจะมีประวัติในการดําเนินงานที่
ไม่ดีกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าประมูลงานอื่นๆ ของบริษัทในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี ้ หากบริษัท
ยกเลิกรายการดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดปั ญหาด้านขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ท่ีบริษัทรับผิดชอบอยู่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขอนามัย
ของประชาชนในพืน้ ที่ดงั กล่าวได้อีกด้วย
ในการที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิให้สตั ยาบันในครัง้ นี ้ กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุมัติ ร ายการดังกล่ าว ยัง ต้อ งมีความรับ ผิ ดในการเข้าทํารายการครั้งนี ้ ตามพระราชบัญ ญัติ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
หมวดที่ 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร มาตรา 89/7 – 89/24
หมวดที่ 12 บทกําหนดโทษ มาตรา 281/1 – 281/10 และ มาตรา 317
จากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันในการ
เข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงดําเนินโครงการในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ การพิจารณาอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาข้อมูล
และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินได้นาํ เสนอ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิ
การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ
รายการเข้าซือ้ หุ้นสามัญของ CEC
1. ข้อดีของการเข้าทํารายการ
1) ช่วยลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) เป็ นการลงทุนในกิจการที่มีผลการดําเนินงานที่ดี
3) ช่วยเพิ่มความพร้อมในการดําเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยได้ทนั ที
4) ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้โดยไม่มีภาระหนีส้ ินและดอกเบีย้ ที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุน
ในธุรกิจใหม่
2. ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ
1) กระแสเงินสดของบริษัทลดลง
2) ความเสี่ยงจากการบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยมของ CEC ในงบการเงินรวมของบริษัท
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3) เพิ่มภาระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ายให้กบั บริษัท (ในกรณีท่มี ีการกูย้ ืมเงินมาชําระค่าหุน้ CEC)
3. ข้อดีของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก
1) ได้มาซึ่งหุน้ ของ CEC ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาที่เหมาะสม
2) เจรจาต่อรองให้ได้เงื่อนไขในการเข้าทํารายการที่ดี
3) ติดตามหาผูร้ บั ผิดชอบได้ในกรณีท่มี ีปัญหาในภายหลัง
4. ข้ อ ด้ อ ยของการเข้ า ทํ า รายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น เที ย บกั บ การเข้ า ทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก
1) มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
(สามารถศึกษารายละเอียดของข้อดีและข้อด้อยต่างๆ เพิ่มเติมได้ใน ข้อ “5.2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการต่อ
บริษัท” และ ข้อ “5.3. ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับ
บุคคลภายนอก”)
จากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ สามัญ
ของ CEC ในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ้ การพิจารณาอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาข้อมูล
และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินได้นาํ เสนอ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิ
การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสําคัญ

ดังนี ้

ประเด็นต่างๆ ในการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ สามารถสรุปได้
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1.

ลักษณะและรายละเอียดของการเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC

1.1.

วัตถุประสงค์และทีม่ าของการทํารายการ

เนื่องด้วยในเดือนธันวาคม ปี 2562 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ได้รบั การ
คัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็ นระยะเวลา 57
เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทาํ การโอนธุรกิจจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนออกไปให้แก่ บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (“CEC”) รวมถึงได้จาํ หน่ายสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นใน
การดําเนินธุรกิจดังกล่าว เช่น รถขนขยะ เป็ นต้น ออกไปให้แก่ CEC และกิจการร่วมค้า เชียงใหม่รมิ ดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคี ย ว (“กิ จ การร่ว มค้า CRD-CEC”) ตั้ง แต่ เ มื่ อ มี ก ารจัด แบ่ ง แยกธุ ร กิ จ ในช่ ว งก่ อ นเข้าจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์“) แล้ว หากบริษัทต้องลงทุนรถขนขยะใหม่ รวมถึงพัฒนาทีมงานขึน้ มาใหม่
จะไม่คมุ้ ค่าการลงทุน บริษัทจึงได้ดาํ เนินการเปิ ดประมูลเป็ นการทั่วไปเพื่อจัดหาผูร้ บั จ้างช่วง ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา มี
เพียง CEC ที่ย่นื ซองเข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว ทัง้ นี ้ CEC ผ่านเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท่กี าํ หนด คือ มีรถเพื่อใช้เก็บขนขยะมูล
ฝอย พร้อมพนักงานขับรถและพนักงานจัดเก็บขยะ
เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริการน้อยราย และมีลกั ษณะเป็ นการให้บริการเฉพาะกิจ อีกทัง้
การให้บริการในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้านความหนาแน่นของจํานวนประชากร
และขนาดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในการ
ให้บริการในธุรกิจดังกล่าวแตกต่างกันไป ดังนัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ ด้ บริษัทจึงพิจารณาจาก
การที่บริษัทยังมีกาํ ไรจากการทํางานดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบ
ตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างของบริษัทที่ลดลง บริษัทจึงได้จดั จ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2563 บริษัทได้รบั การคัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็ นระยะเวลา 53 เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2567 ซึ่งมีเพียงบริษัทเป็ นผูย้ ่นื ซองประมูลงานกับเทศบาลนครลําปางเพียงรายเดียวเท่านัน้ โดยโครงการดังกล่าวเป็ นงาน
ต่อเนื่องจากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางข้างต้น โดยมีพืน้ ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน จึงน่าจะเกิดการส่งเสริมกันทางธุรกิจ (Synergy) และ ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หากให้
CEC เป็ นผูด้ าํ เนินการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทด้วย บริษัทจึงได้สอบถามไปยัง CEC ให้เสนอบริการเป็ นผูร้ บั จ้างช่วง ซึ่งจาก
ราคาที่ CEC เสนอมาบริษัทยังมีกาํ ไรจากโครงการดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจ บริษัทจึงได้จดั จ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วง
ในการดําเนินโครงการดังกล่าว ในการเข้าทํารายการโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางนี ้ บริษัทเห็นว่า
เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในขณะที่บริษัทยังมีกาํ ไรจากการทํางานดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจจากราคา
ที่ CEC เสนอมา บริษัทจึงได้ทาํ สัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงเป็ นผูด้ าํ เนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครลําปาง
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ลงนามในสัญญากับเทศบาลนครลําปางแล้ว ได้รบั แจ้งจากเทศบาลนครลําปางว่า
เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครซึ่งเป็ นเทศบาลในพืน้ ที่ใกล้เคียง เพื่อให้
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เทศบาลนครลําปางดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ บ่อขยะของเทศบาลนครลําปาง
และเทศบาลนครลําปางได้มอบหมายให้บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์
นครด้วย โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าไว้ในสัญญา
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง บริษัทจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาว่าจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้าง
ช่วง โดยได้รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนดังกล่าวเข้าไว้ในสัญญาโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปางเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ ซึ่งเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจใน
CEC เช่นกัน และมีคณ
ุ ทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งเป็ นน้องชายของคุณเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งเป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจในบริษัท
เป็ นกรรมการผูม้ ีอาํ นาจใน CEC รวมถึงมีกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน CEC อีกด้วย
(สามารถศึกษารายละเอียด ได้ใน “ข้อ 1.5 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์กบั บริษัท”) ทําให้ CEC เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั การว่าจ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงตามที่กล่าวมาข้างต้นจึงเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการ พบว่ามูลค่าสิ่งตอบ
แทนตามสัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 112.15 ล้านบาท รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 21.43 ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(รวมเรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งเมื่อรวมกับประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด
ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนครลําปางที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง
มูลค่า 9.62 ล้านบาทแล้ว จะมีมลู ค่ารวมประมาณ 143.20 ล้านบาท รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ในการประมาณการมูลค่างาน
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนครลําปางนัน้ ประมาณการโดย
ใช้หาค่าเฉลี่ยต่อวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัดได้ของเดือนที่มีปริมาณขยะสูงที่สุดตัง้ แต่เริ่มต้น
ดําเนินโครงการ จํานวน 35.92 ตันต่อวัน มาคูณด้วยจํานวนวันตามสัญญาโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง จํานวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามที่ระบุในสัญญาที่ 165.94 บาทต่อตัน
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมที่สอบทานโดยผูส้ อบ
บัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 374.43 ล้านบาทแล้ว รายการดังกล่าวจะมีขนาดเท่ากับ ร้อยละ
38.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้น มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าทํา
รายการ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และ นายพัฒนา
สุวรรณสายะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) จึงมีมติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้สตั ยาบันในการเข้าทํา
สัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง และโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครลําปาง
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1.2.

วัน เดือน ปี ทีจ่ ะทํารายการ

บริษัทได้ทาํ สัญญาว่าจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินการโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครลําปาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และ เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2563 บริษัทได้ทาํ สัญญาว่าจ้างให้ CEC เป็ น
ผู้รับจ้างช่วงในการดําเนินการโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่งการเข้าทําสัญญาทั้ง 2
โครงการข้างต้นนีน้ บั เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 ที่จัดขึน้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (โดยกรรมการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระ
สกุล และ นายพัฒนา สุวรรณสายะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) จึงได้มี
มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การให้สตั ยาบันในการเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง และโครงการ
กําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง
1.3.

ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท
ธุรกิจปกติ ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการ พบว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนตามสัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 112.15 ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครลําปาง จํานวน 21.43 ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (รวมเรียกว่า “โครงการ”) ซึ่งเมื่อรวมกับประมาณการมูลค่างาน
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนครลําปางที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง มูลค่า 9.62 ล้านบาท รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม แล้ว จะมีมูลค่ารวม
ประมาณ 143.20 ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ในการประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบาลเข
ลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนครลําปางนัน้ ประมาณการโดยใช้หาค่าเฉลี่ยต่อวันของปริมาณขยะจาก
เทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัดได้ของเดือนที่มีปริมาณขยะสูงที่สดุ ตัง้ แต่เริ่มต้นดําเนินโครงการ จํานวน 35.92 ตันต่อวัน มา
คูณด้วยจํานวนวันตามสัญญาโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตรา
ค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามที่ระบุในสัญญาที่ 165.94 บาทต่อตัน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับ 374.43 ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงมีขนาดเท่ากับร้อยละ 38.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของ
บริษัท ซึ่งมีมลู ค่ารายการมากกว่า 20 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 12/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ที่จะจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกราคม 2564
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้สตั ยาบันในการเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง และโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง
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สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษทั ณ สิน้ วันที่ 30 กันยายน 25631
เกณฑ์สูงสุดทีใ่ ช้ในการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน:
มูลค่ามากกว่า
หรือ ขนาดรายการมากกว่า ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมตี วั ตน
สุทธิของบริษัท
ดังนั้น เกณฑ์สูงสุดทีใ่ ช้ในการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ขนาดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในการทําสัญญาว่าจ้าง CEC:
มูลค่าของสัญญาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง
มูลค่าของสัญญาโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง
ประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาลเขลางค์นครที่
กําจัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนครลําปาง2
มูลค่าสัญญารวมทัง้ 2 สัญญา
หรือ คิดเป็ น

=

374.43 ล้านบาท

=

=

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

=
=

112.15 ล้านบาท
21.43 ล้านบาท

=

9.62 ล้านบาท

=

143.20 ล้านบาท
143.20 = ร้อยละ 38.24
374.43

=

=

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ คํานวณจาก สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หนีส้ ิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
2/ ในการประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนคร
ลําปางนัน้ ประมาณการโดยใช้หาค่าเฉลี่ยต่อวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัดได้ของเดือนที่มีปริมาณขยะสูง
ที่สุดตัง้ แต่เริ่มต้นดําเนินโครงการ จํานวน 35.92 ตันต่อวัน มาคูณด้วยจํานวนวันตามสัญญาโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามที่ระบุในสัญญาที่ 165.94 บาท
ต่อตัน รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม

1.4.

เกณฑ์ทใ่ี ช้กาํ หนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนพิจารณาจากมูลค่าที่ระบุในสัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในโครงการเก็บขนขยะมูล
ฝอย และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง ตลอดช่วงอายุของสัญญา ซึ่งเท่ากับ 57 เดือน (เริ่มตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) และ 53 เดือน (เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2567) ตามลําดับ โดยอ้างอิงจากราคาต่อนํา้ หนักของขยะมูลฝอยตามสัญญาว่าจ้าง และ ปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุดต่อวัน
ตามสัญญาว่าจ้าง ซึ่งสัญญาว่าจ้างเก็บขนและสัญญาว่าจ้างกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง มีมลู ค่า
รวมตลอดอายุสญ
ั ญา เท่ากับ 112.15 ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และ 21.43 ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามลําดับ
ซึ่งเมื่อรวมกับประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของ
เทศบาลนครลําปางที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง มูลค่า 9.62 ล้านบาท รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ในการประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะ
ของเทศบาลนครลําปางนัน้ ประมาณการโดยใช้หาค่าเฉลี่ยต่อวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัดได้ของ
เดือนที่มีปริมาณขยะสูงที่สุดตัง้ แต่เริ่มต้นดําเนินโครงการ จํานวน 35.92 ตันต่อวัน มาคูณด้วยจํานวนวันตามสัญญา
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โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตราค่าบริการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนตามที่ระบุในสัญญาที่ 165.94 บาทต่อตัน รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) จะมีมูลค่ารวมเป็ นมูลค่าสัญญาทั้งหมด เท่ากับ
143.20 ล้านบาท รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1.5.

บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
ผูว้ ่าจ้าง:
ผูร้ บั จ้าง:
ความสัมพันธ์:

บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด (มหาชน) (‘บริษัท”)
บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (“CEC”)
ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC เป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดย
มีรายละเอียดของผูถ้ ือหุน้ ของ CEC และความเกี่ยวข้องระหว่างผู้
ถือหุน้ ของ CEC กับบริษัท ดังต่อไปนี ้

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ตามรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล1
นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์1
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์2
นายกนก ศรีกนก2
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์2
นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์2
นายสุรพล ศรีวีระสกุล2
นายพิชย สุวรรณสายะ2
นายปรีชา เลาหเจริญยศ3
นายวิทยา เลาหเจริญยศ3
รวม

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

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

หมายเหตุ: 1/ เป็ น ผู้ถื อหุ้นที่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตั้งต้น ของ CEC และไม่ ป ระสงค์จะขายหุน้ ให้แก่บริ ษัท ในครั้งนี ้ ทั้งนี ้ นายทวี ศักดิ์ นิ มาพัน ธ์ เป็ น
น้องชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และ นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล เป็ นหลานชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ โดยนาย
เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2/ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย:
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 3 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 29.17 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 4 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 14.98 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 5 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 6 เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 4 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 8.49 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 7 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 3.50 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 8 เป็ นบุตรชายของ นายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 2.19 ของ
ทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
3/ ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 9 และ 10 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 0.82 และ ร้อยละ 1.39 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท ตามลําดับ
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คู่สัญญาและเงือ่ นไขสําคัญของสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง
เนื่องจากบริษัทได้รบั คัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้เป็ นผูด้ าํ เนินการโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง อีกทัง้ ยังได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูด้ าํ เนินการโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง โดย CEC ได้รับคัดเลือกจากบริษัทให้เป็ นผูร้ ับจ้างช่วงในการดําเนินการโครงการทั้ง 2 โครงการข้างต้น โดย
สามารถสรุปรายละเอียดสําคัญของสัญญาของแต่ละโครงการระหว่างบริษัทและ CEC ได้ดงั นี ้
1.6.

1) สัญญาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
ผูว้ ่าจ้าง:
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด (มหาชน)
ผูร้ บั จ้าง:
บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด
วันที่ของสัญญา:
27 ธันวาคม 2562 และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
ลักษณะการว่าจ้าง:
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ ในเขต
เทศบาลนครลําปาง
ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน: กํา หนดจ่ า ยเป็ น รายเดื อ นในอัต ราต่อ ตัน ตามสัญ ญาจ้าง โดยให้พิ จ ารณา
ปริม าณนํ้าหนักมูลฝอยที่ ใช้ในการคํานวณสูง สุดไม่เกิ น 85 ตัน ต่ อ วัน หาก
นํา้ หนักมูลฝอยที่ผรู้ บั จ้างดําเนินการเก็บขนในวันใดเกินกว่า 85 ตัน ผูว้ ่าจ้างจะ
คิดนํา้ หนักมูลฝอยให้เพียง 85 ตัน กรณีนาํ้ หนักมูลฝอยวันใดไม่ถึง 85 ตัน ผูว้ ่า
จ้างจะคิดนํา้ หนักมูลฝอยตามที่เก็บขนจริง
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็ นรายเดือน เมื่อได้รบั เงิน
ค่าจ้างจากเทศบาลนครลําปางในแต่ละเดือน และผูว้ ่าจ้างตกลงจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผูร้ บั จ้างภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รบั เงินจากเทศบาล
นครลําปาง
อนึ่ง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิหักเงินใดๆ ที่ผูร้ บั จ้างจะต้องชําระให้แก่ผูว้ ่าจ้างออกจาก
เงินค่าจ้างที่ผวู้ ่าจ้างจะต้องชําระให้แก่ผรู้ บั จ้างในแต่ละเดือนได้ โดยผูร้ บั จ้างจะ
ไม่โต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้
กํา หนดเวลาแล้ว เสร็ จ ผู้รับ จ้า งต้อ งเริ่ม ทํางานตั้งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 และจะต้อ งทํา งานให้
และสิทธิ ของผูว้ ่าจ้างใน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยกําหนดสิน้ สุดสัญญาใน
การบอกเลิกสัญญา:
วันที่ 30 กันยายน 2567 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทําภายในกําหนดระยะเวลา
หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผูร้ บั
จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ภายในกํา หนดเวลา หรือผู้รบั จ้างทํา ผิ ด
สัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ ง หรื อ ถูก ศาลสั่ง ให้พิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์เ ด็ ด ขาดหรื อ ตกเป็ น ผู้
ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รบั มอบอํานาจจากผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่า
จ้างมีสิทธิท่จี ะบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิจา้ งผูร้ บั จ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้
รับจ้างให้ลลุ ่วงไปได้ดว้ ย โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายแทนผูว้ ่าจ้างทัง้ สิน้
เมื่ อ ครบกํ า หนดรอบ 1 ปี ของการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ว่ า จ้ า งมี สิ ท ธิ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการหรือผูแ้ ทนของผูว้ ่าจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญา
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ของผูร้ บั จ้าง หากผลการปฏิบตั ิงานตามสัญญาของผูร้ บั จ้างไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ หรือการปฏิบตั ิงานของผูร้ บั จ้างไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของผูว้ ่าจ้าง หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญา ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ์ท่ีจะ
บอกเลิกสัญญาในระยะเวลาใดตามที่เห็นสมควรได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิ ท ธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากผูว้ ่าจ้างทัง้ สิน้
หลัก ประกั น การปฏิ บั ติ ผูร้ บั จ้างได้วางหลักประกันเป็ นเช็คคํา้ ประกันเป็ นจํานวนเงิน 5,607,500 บาท
ตามสัญญา:
โดยมีอายุการคํา้ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รบั จ้างจะหลุดพ้นจากหน้าที่และ
ความรับผิดตามสัญญา และหากจํานวนเงินในหลักประกันถูกหักลดน้อยลง
เพราะผูร้ บั จ้างต้องรับผิดชําระค่าปรับหรือค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบตั ิผิด
สัญ ญาไม่ ว่ า กรณี ใด ผู้รับ จ้า งจะต้อ งหาหลัก ประกันมาเพิ่ม ให้ครบจํานวน
ดังกล่าวภายใน 7 วัน
ความรับผิดชอบในความ ในกรณี ท่ีมีความบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้ จากงานตามสัญญา ซึ่งความ
ชํารุดบกพร่องของงาน บกพร่องหรือเสียหายนัน้ ไม่ว่าจะเกิดจากความบกพร่องของผูร้ บั จ้าง พนักงาน
จ้าง:
ลูกจ้าง คนงาน หรือตัวแทนของผูร้ บั จ้างก็ดี หรืออันเกิดจากการใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และสัมภาระ หรือฝี มือที่ไม่ถกู ต้องตามสัญญา หรือใช้สิ่งของไม่ดี หรือทําไว้ไม่
เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตามหลัก
วิชาการ ผูร้ บั จ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็ นที่เรียบร้อยโดยไม่ชกั ช้า โดยผูว้ ่า
จ้า งไม่ ต ้อ งออกค่าใช้จ่า ยในการนั้น แต่ป ระการใด หากผู้รับ จ้า งบิ ดพลิว้ ไม่
กระทําการดังกล่าว หรือไม่ทาํ การแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อยภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง หรือไม่ทาํ การแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อย
ภายในเวลาที่ผวู้ ่าจ้างกําหนด ให้ผวู้ ่าจ้างมีสิทธิท่จี ะทําการนัน้ เอง หรือจ้างผูอ้ ื่น
ให้ทาํ งานนัน้ โดยผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในกรณีดงั กล่าวทัง้ สิน้ และ
ผูร้ บั จ้างจะต้องชดใช้ค่าปรับให้แก่ผวู้ ่าจ้างในอัตราวันละ 10,000 บาททุกครัง้ ที่
เกิดเรื่องดังกล่าวนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง จนกว่าความ
บกพร่องหรือเสียหายดังกล่าวได้รบั การแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ ไม่เป็ น
การตัดสิทธิ์ผวู้ ่าจ้างที่จะใช้สิทธิ์เลิกสัญญาแต่ประการใด
การรายงานผล
ผูร้ บั จ้างจะต้องทํารายงานผลงานประจําเดือน ซึ่งกล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน:
เก็บขนขยะมูลฝอย ที่ได้เกิดขึน้ ในช่วงของแต่ละเดือนอย่างละเอียด และส่ง
มอบรายงานดังกล่าวให้แก่ผวู้ ่าจ้างเพื่อนําส่งให้กับเทศบาลนครลําปางภายใน
7 วัน นับแต่วันสุดท้ายของเดือน หากปรากฏว่ารายงานผลงานประจําเดือน
ดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ์ท่จี ะแก้ไขแผนงานได้
ตามที่เห็นสมควร และผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ
การจ้างช่วง:
ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่เอางานทัง้ หมดหรือบางส่วนไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้างก่อน ทัง้ นี ้ นอกจากในกรณีท่ีสัญญา
จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้าง หลุด
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พ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผูร้ บั จ้างจะยังคงต้องรับ
ผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้ บั จ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้างรับจ้างช่วงนัน้ ทุกประการ
การควบคุ ม งานของผู้ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ได้รับจ้างอย่างเอาใจใส่ดว้ ยประสิทธิ ภาพและ
รับจ้าง:
ความชํานาญ และในระหว่างทํางานที่รบั จ้างจะต้องจัดให้มีผูแ้ ทนซึ่งทํางาน
เต็มเวลาเป็ นผูค้ วบคุมงาน ผูค้ วบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็ นผูแ้ ทนได้รบั มอบ
อํานาจจากผูร้ บั จ้าง คําสั่ง หรือคําแนะนําต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผแู้ ทน ผูไ้ ด้รบั มอบ
อํานาจนัน้ ให้ถือว่าเป็ นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผูร้ บั จ้าง การแต่งตัง้ ผู้
ควบคุมงานจะต้องทําเป็ นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง
การเปลี่ ย นตัว หรื อ แต่ ง ตั้ง ผู้ค วบคุ ม งานใหม่ จ ะทํา มิ ไ ด้ห ากไม่ ไ ด้รับ ความ
เห็นชอบจากผูว้ ่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็ น
หนังสือไปยังผูร้ บั จ้าง และผูร้ บั จ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิด
ราคาเพิ่มหรืออ้างเป็ นเหตุเพื่อขยายอายุสญ
ั ญาอันเนื่องมาจากสาเหตุนี ้
ความรับผิดของผูร้ บั จ้าง: ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานของผูร้ บั จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการ
กระทําของลูกจ้างของผูร้ บั จ้าง และรวมถึงการดําเนินคดีแก้ต่างหรือว่าต่างใน
กรณีท่ีผูว้ ่าจ้างถูกบุคคลที่สามเรียกร้องหรือฟ้องคดีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ดังกล่าวด้วย
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผูร้ บั จ้างได้ทาํ ขึน้ แม้จะเกิดขึน้ เพราะเหตุ
สุด วิ สัย นอกจากกรณี อัน เกิ ด จากความผิ ด ของผู้ว่ า จ้า ง ผู้รับ จ้า งจะต้อ ง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้าง
เอง ความรับผิดของผูร้ บั จ้างดังกล่าวจะสิน้ สุดลงเมื่อผูว้ า่ จ้างได้รบั มอบงานครัง้
สุดท้าย ซึ่งหลังจากนัน้ ผูร้ บั จ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชาํ รุดบกพร่อง หรือ
ความเสียหายที่ระบุไว้ในข้อกําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผูว้ ่าจ้างในการ
บอกเลิกสัญญาเท่านัน้
รายการคุณลักษณะ
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้อ งรั บ รองว่ า ได้ต รวจสอบและทํา ความเข้ า ใจในรายการ
เฉพาะของงานเก็บขน
คุณลักษณะเฉพาะของงานเก็บขนมูลฝอยตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
มูลฝอยคลาดเคลื่อน:
โดยถี่ ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายการคุณ ลักษณะเฉพาะนั้น ผิ ดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อนไปจากมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผูร้ บั จ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง หรือผูต้ รวจงานที่ผวู้ ่าจ้างแต่งตัง้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึน้
จากผูว้ ่าจ้างไม่ได้
ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ์ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด
เกี่ ยวกับวิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึน้ ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้างถ้า
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จําเป็ น เพื่อให้งานจ้างตามสัญญาดําเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
สัญญา โดยถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยผูร้ บั จ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่ม
พิเศษจากผูว้ ่าจ้างอีก
งานพิเศษและการแก้ไข ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่ีจะสั่งให้ผูร้ บั จ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
งาน:
เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนัน้ ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของ
สัญญา นอกจากนี ้ ผูว้ ่าจ้างยังมีสิทธิส่ ังให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและ
ข้อกําหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาด้วย โดยไม่ทาํ ให้สญ
ั ญาเป็ นโมฆะแต่อย่าง
ใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กาํ หนดไว้ในสัญญาให้กาํ หนดไว้สาํ หรับงานพิเศษหรือ
งานที่เพิ่ม เติมขึน้ หรือตัดทอนลงทัง้ ปวงตามคําสั่งของผูว้ ่าจ้าง หากในสัญญา
ไม่ได้กาํ หนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใช้สาํ หรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนด
อัตราหรือราคา รวมทัง้ การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม
ในกรณีท่ตี กลงกันไม่ได้ ผูว้ ่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้
ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและเป็ นธรรมได้ ซึ่งผูร้ บั จ้างจะต้องยอมรับโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใด
ค่าปรับ:
หากผูร้ บั จ้างหยุดทํางานหรือไม่สามารถทํางานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง
จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผวู้ ่าจ้างตามอัตราที่กาํ หนด
ในระหว่างการปรับตามวรรคหนึ่ง หากผูว้ ่าจ้างเห็นว่าผูร้ บั จ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ ผูว้ ่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิของผู้
ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาก็ได้ โดยผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผูร้ บั จ้างจนถึง
วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
สิทธิของผูว้ ่าจ้าง
ในกรณีท่ีผวู้ ่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้ ่าจ้างอาจทํางานนัน้ เอง หรือว่าจ้างผูอ้ ื่น
ภายหลังบอกเลิก
ให้ทาํ งานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผูว้ ่าจ้างหรือผูท้ ่ีรบั จ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้
สัญญา:
เครื่องใช้ในการทํางาน สิ่งที่สร้างขึน้ ชั่วคราวสําหรับงานเก็บขนมูลฝอยและวัสดุ
ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะ
เห็นสมควร เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือจนกว่าจะมีผูร้ บั จ้างรายใหม่
สามารถเข้าทํางานได้ โดยผูร้ บั จ้างจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่คิดค่าใช้จา่ ยแต่
ประการใด
ในกรณีดังกล่าว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทัง้ หมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายซึ่งเป็ นจํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบตั ิงาน และค่าเสียหาย
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ในการทํางานนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตาม
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การหักเงินค่าจ้าง:

สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผูว้ ่าจ้างจะหักเอาจาก
เงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างก็ได้
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึน้ จากผูร้ บั จ้างตามสัญญา ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ
หักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่คา้ งจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันผลงานของผู้
รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็ นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผูว้ ่าจ้างจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้างทัง้ หมด

2) สัญญาจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครลําปาง
ผูว้ ่าจ้าง:
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด (มหาชน)
ผูร้ บั จ้าง:
บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด
วันที่ของสัญญา:
22 มิถุนายน 2563 และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
(บริษัทได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ CEC เริ่มดําเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
2563 โดยสัญญาจะมีผลย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ในหนังสือแจ้งให้เริ่มดําเนินการ)
ลักษณะการว่าจ้าง:
ผูว้ ่าจ้างตกลงจ้างและผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย ใน
เขตเทศบาลนครลําปางและขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ค่าจ้าง และการจ่ายเงิน: 1) ผู้ว่ า จ้า งตกลงจ่าย และผู้รับ จ้า งตกลงรับเงิน ค่าจ้า งกําจัดมูล ฝอยของ
เทศบาลนครลําปาง โดยกําหนดจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตราต่อตันตาม
สัญญาจ้าง โดยให้พิจารณาปริมาณนํา้ หนักมูลฝอยที่ใช้ในการคํานวณ
สูงสุดไม่เกิน 80 ตันต่อวัน หากนํา้ หนักมูลฝอยในวันใดเกินกว่า 80 ตัน
ผูว้ ่าจ้างจะคิดนํา้ หนักมูลฝอยให้เพียง 80 ตัน กรณีนาํ้ หนักมูลฝอยวันใดไม่
ถึง 80 ตัน ผูว้ ่าจ้างจะคิดนํา้ หนักมูลฝอยตามใบชั่งนํา้ หนักเป็ นรายคันใน
แต่ละวัน
2) ผู้ว่ า จ้า งตกลงจ่าย และผู้รับ จ้า งตกลงรับเงิน ค่าจ้า งกําจัดมูล ฝอยของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกําหนดจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตราต่อตัน
ตามสัญญาจ้าง โดยให้พิจารณาตามปริมาณขยะที่ผ่านเครื่องชั่งในแต่ละ
วัน
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็ นรายเดือน เมื่อได้รบั เงิน
ค่าจ้างจากเทศบาลนครลําปางและเทศบาลเมืองเขลางค์นครในแต่ละเดือน
ผูว้ ่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผรู้ บั จ้างภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั เงินจากเทศบาลนครลําปางและเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อนึ่ง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิหักเงินใดๆ ที่ผูร้ บั จ้างจะต้องชําระให้แก่ผูว้ ่าจ้างออกจาก
เงินค่าจ้างที่ผวู้ ่าจ้างจะต้องชําระให้แก่ผรู้ บั จ้างในแต่ละเดือนได้ โดยผูร้ บั จ้างจะ
ไม่โต้แย้งใดๆ ทัง้ สิน้
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กํา หนดเวลาแล้ว เสร็ จ ผูร้ บั จ้างต้องเริ่มทํางานตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และจะต้องทํางานให้
และสิทธิ ของผูว้ ่าจ้างใน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยกําหนดสิน้ สุดสัญญาใน
การบอกเลิกสัญญา:
วันที่ 30 กันยายน 2567 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทําภายในกําหนดระยะเวลา
หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผูร้ บั
จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ภายในกํา หนดเวลา หรือผู้รบั จ้างทํา ผิ ด
สัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ ง หรื อ ถูก ศาลสั่ง ให้พิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์เ ด็ ด ขาดหรื อ ตกเป็ น ผู้
ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รบั มอบอํานาจจากผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่า
จ้างมีสิทธิท่จี ะบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิจา้ งผูร้ บั จ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้
รับจ้างให้ลลุ ่วงไปได้ดว้ ย โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายแทนผูว้ ่าจ้างทัง้ สิน้
เมื่ อ ครบกํ า หนดรอบ 1 ปี ของการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ว่ า จ้ า งมี สิ ท ธิ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการหรือผูแ้ ทนของผูว้ ่าจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญา
ของผูร้ บั จ้าง หากผลการปฏิบตั ิงานตามสัญญาของผูร้ บั จ้างไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ หรือการปฏิบตั ิงานของผูร้ บั จ้างไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของผูว้ ่าจ้าง หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญา ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ์ท่ีจะ
บอกเลิกสัญญาในระยะเวลาใดตามที่เห็นสมควรได้ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิ ท ธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากผูว้ ่าจ้างทัง้ สิน้
หลัก ประกั น การปฏิ บั ติ ผูร้ บั จ้างได้นาํ หลักประกันเป็ นเช็คคํา้ ประกันเป็ นจํานวนเงิน 1,091,200 บาท
ตามสัญญา:
โดยมีอายุการคํา้ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รบั จ้างจะหลุดพ้นจากหน้าที่และ
ความรับผิดตามสัญญา และหากจํานวนเงินในหลักประกันถูกหักลดน้อยลง
เพราะผูร้ บั จ้างต้องรับผิดชําระค่าปรับหรือค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบตั ิผิด
สัญ ญาไม่ ว่ า กรณี ใด ผู้รับ จ้า งจะต้อ งหาหลัก ประกันมาเพิ่ม ให้ครบจํานวน
ดังกล่าวภายใน 7 วัน
ความรับผิดชอบในความ ในกรณี ท่ีมีความบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึน้ จากงานตามสัญญา ซึ่งความ
ชํารุดบกพร่องของงาน บกพร่องหรือเสียหายนัน้ ไม่ว่าจะเกิดจากความบกพร่องของผูร้ บั จ้าง พนักงาน
จ้าง:
ลูกจ้าง คนงาน หรือตัวแทนของผูร้ บั จ้างก็ดี หรืออันเกิดจากการใช้วสั ดุ อุปกรณ์
และสัมภาระ หรือฝี มือที่ไม่ถกู ต้องตามสัญญา หรือใช้สิ่งของไม่ดี หรือทําไว้ไม่
เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตามหลัก
วิชาการ ผูร้ บั จ้างจะต้องรีบทําการแก้ไขให้เป็ นที่เรียบร้อยโดยไม่ชกั ช้า โดยผูว้ ่า
จ้า งไม่ ต ้อ งออกค่าใช้จ่า ยในการนั้น แต่ป ระการใด หากผู้รับ จ้า งบิ ดพลิว้ ไม่
กระทําการดังกล่าว หรือไม่ทาํ การแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อยภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง หรือไม่ทาํ การแก้ไขให้ถกู ต้องเรียบร้อย
ภายในเวลาที่ผวู้ ่าจ้างกําหนด ให้ผวู้ ่าจ้างมีสิทธิท่จี ะทําการนัน้ เอง หรือจ้างผูอ้ ื่น
ให้ทาํ งานนัน้ โดยผูร้ บั จ้างต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในกรณีดงั กล่าวทัง้ สิน้ และ
ผูร้ บั จ้างจะต้องชดใช้ค่าปรับให้แก่ผวู้ ่าจ้างในอัตราวันละ 10,000 บาททุกครัง้ ที่
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เกิดเรื่องดังกล่าวนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง จนกว่าความ
บกพร่องหรือเสียหายดังกล่าวได้รบั การแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ ไม่เป็ น
การตัดสิทธิ์ผวู้ ่าจ้างที่จะใช้สิทธิ์เลิกสัญญาแต่ประการใด
การรายงานผล
ผูร้ บั จ้างจะต้องทํารายงานผลงานประจําเดือน ซึ่งกล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน:
กําจัดขยะมูลฝอย ที่ได้เกิดขึน้ ในช่วงของแต่ละเดือนอย่างละเอียด และส่งมอบ
รายงานดังกล่าวให้แก่ผวู้ ่าจ้างเพื่อนําส่งให้กบั เทศบาลนครลําปางภายใน 7 วัน
นับแต่วนั สุดท้ายของเดือน หากปรากฏว่ารายงานผลงานประจําเดือนดังกล่าว
ไม่เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้ ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขแผนงานได้ตามที่
เห็นสมควร และผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามโดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ
การจ้างช่วง:
ผูร้ บั จ้างจะต้องไม่เอางานทัง้ หมดหรือบางส่วนไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้างก่อน ทัง้ นี ้ นอกจากในกรณีท่ีสัญญา
จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้าง หลุด
พ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผูร้ บั จ้างจะยังคงต้องรับ
ผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูร้ บั จ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้างรับจ้างช่วงนัน้ ทุกประการ
การควบคุมงานของผู้
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ได้รับจ้างอย่างเอาใจใส่ดว้ ยประสิทธิ ภาพและ
รับจ้าง:
ความชํานาญ และในระหว่างทํางานที่รบั จ้างจะต้องจัดให้มีผูแ้ ทนซึ่งทํางาน
เต็มเวลาเป็ นผูค้ วบคุมงาน ผูค้ วบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็ นผูแ้ ทนได้รบั มอบ
อํานาจจากผูร้ บั จ้าง คําสั่ง หรือคําแนะนําต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผแู้ ทน ผูไ้ ด้รบั มอบ
อํานาจนัน้ ให้ถือว่าเป็ นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผูร้ บั จ้าง การแต่งตัง้ ผู้
ควบคุมงานจะต้องทําเป็ นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง
การเปลี่ ย นตัว หรื อ แต่ ง ตั้ง ผู้ค วบคุ ม งานใหม่ จ ะทํา มิ ไ ด้ห ากไม่ ไ ด้รับ ความ
เห็นชอบจากผูว้ ่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ท่ีจะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็ น
หนังสือไปยังผูร้ บั จ้าง และผูร้ บั จ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิด
ราคาเพิ่มหรืออ้างเป็ นเหตุเพื่อขยายอายุสญ
ั ญาอันเนื่องมาจากสาเหตุนี ้
ความรับผิดของผูร้ บั จ้าง: ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานของผูร้ บั จ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการ
กระทําของลูกจ้างของผูร้ บั จ้าง และรวมถึงการดําเนินคดีแก้ต่างหรือว่าต่างใน
กรณีท่ีผูว้ ่าจ้างถูกบุคคลที่สามเรียกร้องหรือฟ้องคดีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ดังกล่าวด้วย
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผูร้ บั จ้างได้ทาํ ขึน้ แม้จะเกิดขึน้ เพราะเหตุ
สุด วิ สัย นอกจากกรณี อัน เกิ ด จากความผิ ด ของผู้ว่ า จ้า ง ผู้รับ จ้า งจะต้อ ง
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้าง
เอง ความรับผิดของผูร้ บั จ้างดังกล่าวจะสิน้ สุดลงเมื่อผูว้ า่ จ้างได้รบั มอบงานครัง้
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สุดท้าย ซึ่งหลังจากนัน้ ผูร้ บั จ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชาํ รุดบกพร่อง หรือ
ความเสียหายที่ระบุไว้ในข้อกําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผูว้ ่าจ้างในการ
บอกเลิกสัญญาเท่านัน้
รายการคุณลักษณะ
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้อ งรั บ รองว่ า ได้ต รวจสอบและทํา ความเข้ า ใจในรายการ
เฉพาะของงานกําจัดมูล คุณลักษณะเฉพาะของงานตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาโดยถี่ถว้ นแล้ว
ฝอยคลาดเคลื่อน:
หากปรากฏว่ารายการคุณลักษณะเฉพาะนัน้ ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจาก
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูร้ บั
จ้า งตกลงที่ จะปฏิ บัติตามคํา วินิ จฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรื อ
ผูต้ รวจงานที่ผวู้ ่าจ้างแต่งตัง้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึน้ จากผูว้ ่าจ้างไม่ได้
ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ์ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มขึน้ ได้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ว่าจ้างถ้าจําเป็ น เพื่อให้งานจ้างตามสัญญาดําเนินไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและสัญญา โดยถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยผูร้ บั
จ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มพิเศษจากผูว้ ่าจ้างอีก
งานพิเศษและการแก้ไข ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่ีจะสั่งให้ผูร้ บั จ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน
งาน:
เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนัน้ ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของ
สัญญา นอกจากนี ้ ผูว้ ่าจ้างยังมีสิทธิส่ ังให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและ
ข้อกําหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาด้วย โดยไม่ทาํ ให้สญ
ั ญาเป็ นโมฆะแต่อย่าง
ใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กาํ หนดไว้ในสัญญาให้กาํ หนดไว้สาํ หรับงานพิเศษหรือ
งานที่เพิ่มเติมขึน้ หรือตัดทอนลงทัง้ ปวงตามคําสั่งของผูว้ ่าจ้าง หากในสัญญา
ไม่ได้กาํ หนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใช้สาํ หรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนด
อัตราหรือราคา รวมทัง้ การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม
ในกรณีท่ตี กลงกันไม่ได้ ผูว้ ่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้
ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและเป็ นธรรมได้ ซึ่งผูร้ บั จ้างจะต้องยอมรับโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งหรือคัดค้านแต่ประการใด
ค่าปรับ:
หากผูร้ บั จ้างหยุดทํางานหรือไม่สามารถทํางานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง
จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผวู้ ่าจ้างตามอัตราที่กาํ หนด
ในระหว่างการปรับตามวรรคหนึ่ง หากผูว้ ่าจ้างเห็นว่าผูร้ บั จ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ ผูว้ ่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิของผู้
ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาก็ได้ โดยผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผูร้ บั จ้างจนถึง
วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
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สิทธิของผูว้ ่าจ้าง
ภายหลังบอกเลิก
สัญญา:

การหักเงินค่าจ้าง:

ในกรณีท่ีผวู้ ่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้ ่าจ้างอาจทํางานนัน้ เอง หรือว่าจ้างผูอ้ ื่น
ให้ทาํ งานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผูว้ ่าจ้างหรือผูท้ ่ีรบั จ้างทํางานนั้นต่อมีสิทธิใช้
เครื่องใช้ในการทํางาน สิ่งที่สร้างขึน้ ชั่วคราวสําหรับงานและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็น
ว่ า จะต้องสงวนเอาไว้เ พื่ อการปฏิ บัติ งานตามสัญ ญา ตามที่ จ ะเห็ นสมควร
เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือจนกว่าจะมีผรู้ บั จ้างรายใหม่สามารถเข้า
ทํางานได้ โดยผูร้ บั จ้างจะไม่โต้แย้งคัดค้าน และไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด
ในกรณีดังกล่าว ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทัง้ หมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายซึ่งเป็ นจํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบตั ิงาน และค่าเสียหาย
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ ในการทํางานนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผูว้ ่าจ้างจะหักเอาจาก
เงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างก็ได้
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึน้ จากผูร้ บั จ้างตามสัญญา ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ
หักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่คา้ งจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันผลงานของผู้
รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็ นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยัง
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผูว้ ่าจ้างจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้างทัง้ หมด
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2.

ลักษณะและรายละเอียดของการเข้าซือ้ หุ้น CEC

2.1.

วัตถุประสงค์และทีม่ าของการทํารายการ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษัทเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC จากผูถ้ ือหุน้ เดิม
จํานวนรวม 7,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ลําดับที่
3-10 ตามตารางด้านล่าง โดยมีมลู ค่าซือ้ ขายหุน้ รวมทัง้ สิน้ 23.10 ล้านบาท หรือคิดเป็ นราคาซือ้ ขายหุน้ ละ 3,300.00 บาท
ซึ่งภายหลังการเข้าทํารายการดังกล่าว CEC จะมีฐานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทโดยรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ตามรายชื่อ
ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล1
นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์1
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์2
นายกนก ศรีกนก2
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์2
นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์2
นายสุรพล ศรีวีระสกุล2
นายพิชย สุวรรณสายะ2
นายปรีชา เลาหเจริญยศ3
นายวิทยา เลาหเจริญยศ3
รวม

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

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

หมายเหตุ: 1/ เป็ น ผู้ถื อหุ้นที่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตั้งต้น ของ CEC และไม่ ป ระสงค์จะขายหุน้ ให้แก่บริ ษัท ในครั้งนี ้ ทั้งนี ้ นายทวี ศักดิ์ นิ มาพัน ธ์ เป็ น
น้องชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และ นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล เป็ นหลานชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ โดยนาย
เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2/ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ ให้แก่บริษัท และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย:
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 3 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 29.17 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 4 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 14.98 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 5 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 6 เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 4 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 8.49 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 7 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 3.50 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 8 เป็ นบุตรชายของ นายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 2.19 ของ
ทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
3/ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะขายหุน้ ให้แก่บริษัท โดยผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 9 และ 10 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 0.82 และ ร้อยละ 1.39 ของ
ทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท ตามลําดับ
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ทั้งนี ้ จากตารางข้างต้น ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ลําดับที่ 3-8 เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท การเข้าซือ้ หุน้ จาก
บุคคลดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมูลค่าหุน้ ของ CEC ที่บริษัท
จะซือ้ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทข้างต้น มีมูลค่ารวมเท่ากับ 22.69 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ ของบุคคล
ดังกล่าวข้างต้นรวมกัน เท่ากับ ร้อยละ 68.75 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC
ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการตามมูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 42.91 ล้าน
บาท ตามสัดส่วนของหุน้ ที่บริษัทจะซือ้ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันข้างต้น ที่ ร้อยละ 68.75 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC
จะมีมลู ค่าเท่ากับ 29.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่สอบ
ทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 374.43 ล้านบาท รายการดังกล่าวมีขนาดเท่ากับ
ร้อยละ 7.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษทั และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน
มาอันได้แก่การเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในโครงการเก็บขนและโครงการกําจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครลําปางตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ขา้ งต้น ซึ่งมีมลู ค่าตามสัญญารวม เท่ากับ 143.20 ล้านบาท (โครงการเก็บขนขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 112.15 ล้านบาท รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 21.43 ล้านบาท รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม และประมาณการมูลค่างานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ให้กับเทศบาลเขลางค์นครที่กาํ จัด ณ บ่อกําจัดขยะของเทศบาลนครลําปางที่เป็ นส่วนเพิ่มเติมของโครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง มูลค่า 9.62 ล้านบาท รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) และมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 38.24 ทําให้
รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมลู ค่าของรายการรวมทัง้ สิน้ 172.70 ล้านบาท หรือคิดเป็ นขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมเท่ากับ
ร้อยละ 46.12 ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้น มีมลู ค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งขออนุมตั ิการเข้าทํา
รายการจากคณะกรรมการบริษัท เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมตั กิ ารเข้า
ทํารายการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งในการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมหรือผูร้ บั มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2563 ที่จดั ขึน้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
(โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมา
พันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และ นายพัฒนา สุวรรณสายะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท) จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถื อหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การเข้าทํารายการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ถือ
เป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดย
รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.02 โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่สอบทานโดยผูส้ อบ
บัญชีแล้ว และงบการเงินภายในของ CEC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี ้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนัน้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จึงมีขนาดของรายการรวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 8.02 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ
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15.00 จึงไม่ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนยั สําคัญ บริษัทจึงสามารถเข้าทํารายการดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และไม่ตอ้ งขออนุมตั กิ ารเข้าทํารายการจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแต่อย่างใด
สําหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าซือ้ หุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ เนื่องจาก CEC มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยมีความรูแ้ ละประสบการณ์การทํางานในธุรกิจดังกล่าวมายาวนานกว่า 15 ปี รวมไปถึงความพร้อม
ในด้านสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นที่ใช้ในการดําเนินงาน และบริษัทเห็นว่าธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยน่าจะช่วยให้ก่อให้เกิดรายได้
อย่างสมํ่าเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ บนความเสี่ยงที่บริษัทน่าจะสามารถบริหารจัดการได้ อัน
น่าจะเพิ่มผลกําไรและสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท อันจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว นอกจากนี ้
การเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ ยังช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ระหว่างบริษัท และ CEC ที่
อาจเกิดขึน้ ในอนาคตได้อีกด้วย
อนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ที่เหลืออีก ร้อยละ 30.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ที่ไม่ได้จาํ หน่ายหุน้ ให้แก่บริษัทในครัง้ นี ้ มี
จํานวน 2 ราย ได้แก่ นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล และ นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ ใน CEC ร้อยละ
20.00 และ 10.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ตามลําดับ โดย นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล เป็ นหลานชายของ นาย
เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และ นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์ เป็ นน้องชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ทัง้ นี ้ นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล และ นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตัง้ ต้นของ CEC โดยถือหุน้ ของ CEC ด้วยสัดส่วนคงที่มาตัง้ แต่ ปี 2557 จนถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้ นายทวีศกั ดิ์
นิมาพันธ์ ยังเป็ นบุคลากรหลัก (Key Person) ในการดําเนินธุรกิจให้บริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ CEC อีกด้วย
ทัง้ นี ้ นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์ นับเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท และไม่มีความประสงค์ท่จี ะขายหุน้ ให้แก่บริษัทในครัง้ นี ้
2.2.

วัน เดือน ปี ทีจ่ ะทํารายการ

ภายหลังจากที่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 29
มกราคม 2564 แล้ว บริษั ท จะเข้า ซื อ้ หุ้น สามัญ ของ CEC จํา นวน 7,000 หุ้น คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 70.00 ของหุ้น ที่
จําหน่ายแล้วของ CEC โดยมีมลู ค่าซือ้ ขายหุน้ รวมทัง้ สิน้ 23.10 ล้านบาท โดยจะชําระเป็ นเงินสดทัง้ หมด ทัง้ นี ้ บริษัทจะทํา
รายการแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หรือในวัน และ/หรือ เวลาตามที่บริษัทและผูข้ ายหุน้ ของ CEC จะได้ตก
ลงกัน
2.3.

ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศเรื่องรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการโดยนําตามมูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ สิน้ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ 42.91
ล้านบาท มาคํานวณตามสัดส่วนของหุน้ ของ CEC ที่บริษัทจะซือ้ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นที่สดั ส่วน ร้อยละ 68.75
ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC จะได้มลู ค่าเท่ากับ 29.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของ
บริษัทตามงบการเงินรวมที่สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ 374.43 ล้านบาท
รายการดังกล่าวจึงมีขนาดเท่ากับร้อยละ 7.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับการว่าจ้าง
CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในโครงการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยในจังหวัดลําปางตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี ้ ซึ่งมีขนาด
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รายการเท่ากับร้อยละ 38.24 ทําให้รายการที่เกี่ยวโยงกันมีขนาดของรายการรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 172.70 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 46.12 ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้น มีมลู ค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งขออนุมตั ิการเข้า
ทํารายการจากคณะกรรมการบริษัท เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมตั กิ าร
เข้าทํารายการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งในการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น บริษัทจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่าํ กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมหรือผูร้ บั มอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิม
ศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิของบริษทั ณ สิน้ วันที่ 30 กันยายน 25631
เกณฑ์สูงสุดทีใ่ ช้ในการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน:
มูลค่ามากกว่า
หรือ ขนาดรายการมากกว่า ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตน
สุทธิของบริษัท
ดังนั้น เกณฑ์สูงสุดทีใ่ ช้ในการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ขนาดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC:
มูลค่าของหุน้ สามัญของ CEC ที่จะเข้าซือ้ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัท
หรือ สัดส่วนของหุน้ ทีจ่ ะเข้าซือ้ ที่ถือครองโดยบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัท
มูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ สิน้ วันที่ 30 กันยายน 2563

=

374.43 ล้านบาท

=

=

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

=

22.69 ล้านบาท

=
=

ร้อยละ 68.75
42.91 ล้านบาท
ร้อยละ 68.75 x 42.91 ล้านบาท =
29.50 ล้านบาท

=

ขนาดรายการตามมูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

=

ดังนั้น ขนาดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ
CEC

=

โดยคิดเป็ น

=

รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

=

รวมขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา

=

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

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ คํานวณจาก สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หนีส้ ิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
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นอกจากนี ้ การเข้าทํารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 8.02 โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทที่สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว และงบการเงินภายในของ CEC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี ้
บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนัน้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จึงมีขนาดของรายการ
รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 8.02 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 15.00 จึงไม่ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนยั สําคัญ บริษัทจึงสามารถเข้า
ทํารายการดังกล่าวได้โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และไม่ตอ้ งขออนุมตั กิ ารเข้าทํารายการจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษัทแต่อย่างใด
เกณฑ์รายการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์
1. มูลค่าสินทรัพย์
2. กําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงาน
3. มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน
4. มูลค่าหุน้ ที่บริษัท
ออกเพื่อชําระค่า
สินทรัพย์

รายละเอียด
NTA1 ของบริษัทที่ทาํ รายการตามสัดส่วนที่ได้มาหรือจําหน่ายไป
NTA1 ของบริษัทและบริษัทย่อย
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษทั ที่ทาํ รายการตามสัดส่วนที่ได้มาหรือจําหน่ายไป
กําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชาํ ระให้หรือได้รบั
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษทั ย่อย
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนการได้สินทรัพย์
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกจําหน่ายแล้วของบริษัท

การคํานวณ
(ล้านบาท)

ขนาด
รายการ
(ร้อยละ)

42.91 x 70%
374.43

8.02

N/A

N/A

23.10
806.32

2.86

N/A

N/A

หมายเหตุ: 1/ NTA = สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ คํานวณจาก สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน หนีส้ ิน และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย

2.4.

เกณฑ์ทใ่ี ช้กาํ หนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทจะเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC จํานวน 7,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ
CEC จากผูถ้ ือหุน้ เดิมจํานวน 8 ราย ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ที่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จํานวน 6 ราย โดยมีมลู ค่า
ซือ้ ขายหุน้ รวม 23.10 ล้านบาท หรือคิดเป็ นราคาหุน้ ละ 3,300 บาท ทั้งนี ้ ราคาซือ้ ขายหุน้ สามัญของ CEC เกิดจากการ
เจรจาต่อรองกันระหว่างผูซ้ อื ้ และผูข้ าย
โดยการจ่ายชําระเงินค่าหุน้ ของ CEC จะแบ่งชําระเป็ น 4 งวด ดังนี ้
1) ชําระค่าหุน้ งวดที่ 1 จํานวน 9.24 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 40 ของมูลค่าซือ้ ขายหุน้ ทัง้ หมด ภายใน 30
วันนับจากวันที่การซือ้ ขายหุน้ เสร็จสมบูรณ์
2) ชําระค่าหุน้ งวดที่ 2 จํานวน 4.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่าซือ้ ขายหุน้ ทัง้ หมด ในวันที่ 30
ธันวาคม 2564

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

หน้าที่ 27

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

3) ชําระค่าหุน้ งวดที่ 3 จํานวน 4.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่าซือ้ ขายหุน้ ทัง้ หมด ในวันที่ 30
ธันวาคม 2565
4) ชําระค่าหุน้ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จํานวน 4.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 20 ของมูลค่าซือ้ ขายหุ้น
ทัง้ หมด ในวันที่ 30 ธันวาคม 2566
อนึ่ง ผูซ้ ือ้ และผูข้ ายเข้าใจและตกลงร่วมกันว่า ในกรณีท่ีผขู้ ายสามารถแสดงเอกสารหลักฐานจนเป็ นที่พอใจของ
ผูซ้ ือ้ ได้ว่า CEC พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับภาระผูกพันอันอาจจะเกิดขึน้ จากการกระทําของ CEC
เช่น เอกสารที่ระบุการพ้นจากความรับผิดชอบ และ/หรือ ภาระผูกพัน จากการดําเนินการโครงการที่ออกโดยเจ้าของ
โครงการที่ CEC ดําเนินการอยู่หรือดําเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้ว ก่อนวันซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันครบกําหนดชําระค่าหุน้
ในงวดที่ 2 – 4 จํานวนรวม 13.86 ล้านบาท และผูซ้ อื ้ ได้ตกลงด้วยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ถือว่าราคาซือ้ ขายหุน้ ที่เหลืออยู่
ถึงกําหนดชําระ และผูซ้ อื ้ ตกลงชําระราคาซือ้ ขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผขู้ ายภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผซู้ อื ้ ได้ตกลงด้วย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.5.

บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
ผูซ้ อื ้ :
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด (มหาชน)
ผูข้ าย:
1) นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
จํานวนหุน้ ที่จะขาย:
3,015 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 30.15 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ของ CEC
ความสัมพันธ์กบั บริษัท: กรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้
ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 29.17 ของหุ้น ที่ จ ํา หน่ า ยแล้ว ของ
บริษัท ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
2) นายกนก ศรีกนก
จํานวนหุน้ ที่จะขาย:
1,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ของ CEC
ความสัมพันธ์กบั บริษัท: ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท โดยถื อหุ้นในสัดส่วนร้อ ยละ
14.98 ของหุ้น ที่ จ ํา หน่ า ยแล้ว ของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 9
ธันวาคม 2563
3) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
จํานวนหุน้ ที่จะขาย:
1,050 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.50 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ของ CEC
ความสัมพันธ์กบั บริษัท: กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของบริษัท
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
4) นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
จํานวนหุน้ ที่จะขาย:
750 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 7.50 ของหุ้น ที่ จ ํา หน่ า ยแล้ว
ของ CEC
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ความสัมพันธ์กบั บริษัท: คู่สมรสของนายธี รพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ซึ่งเป็ นกรรมการ
บริษัทและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษั ท โดยถื อ หุ้น ในสั ด ส่ ว นร้อ ยละ 8.49 ของหุ้น ที่
จําหน่ายแล้วของบริษัท ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
5) นายสุรพล ศรีวีระสกุล
จํานวนหุน้ ที่จะขาย:
350 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3.50 ของหุ้น ที่ จ ํา หน่ า ยแล้ว
ของ CEC
ความสัมพันธ์กบั บริษัท: กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 3.50 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของบริษัท
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
6) นายพิชย สุวรรณสายะ
จํานวนหุน้ ที่จะขาย:
210 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2.10 ของหุ้น ที่ จ ํา หน่ า ยแล้ว
ของ CEC
ความสัมพันธ์กบั บริษัท: บุต รของนายพัฒ นา สุว รรณสายะ ซึ่ง เป็ น กรรมการ
บริษัท และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 2.19 ของหุ้นที่จาํ หน่ายแล้วของบริษัท ณ วันที่ 9
ธันวาคม 2563
2.6.

คู่สัญญาและเงือ่ นไขสําคัญของสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างผูข้ ายหุน้ CEC และบริษัท
ผูซ้ อื ้ :
ผูข้ าย:

วันที่ของสัญญา:
หุน้ ที่จะทําการซือ้ ขาย:

ราคาซือ้ ขายหุน้ :

บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย จํากัด (มหาชน)
1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
2. นายกนก ศรีกนก
3. นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
5. นายสุรพล ศรีวรี ะสกุล
6. นายพิชย สุวรรณสายะ
7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ
8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ
30 พฤศจิกายน 2563
หุ้น สามัญ จํา นวน 7,000 หุ้น ของ บริษั ท ซี อ าร์ซี เอ็ น ไวรอนเมนทอล เคียว
จํากัด (“CEC”) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด
ของ CEC โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ราคาหุน้ ละ 3,300 บาท คิดเป็ นราคาซือ้ หุน้ ที่ขายทัง้ หมด 23,100,000 บาท
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

การชําระราคาซือ้ ขาย:

เงื่อนไขบังคับก่อน:

คํารับรองของผูข้ าย:

ภายใน 30 วันนับจากวันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ผูซ้ อื ้ ตกลงชําระราคาซือ้ หุน้
ตามสั ญ ญางวดแรกให้แ ก่ ผู้ข ายรวมเป็ น จํา นวนทั้ ง สิ ้น 9,240,000 โดย
แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายผูข้ าย
ส่วนราคาซือ้ ขายหุน้ ที่เหลือ จํานวนรวม 13,860,000 บาท จะแบ่งชําระเป็ น 3
งวด โดยแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายผูข้ าย ตามรายละเอียดดังนี ้
- ชํา ระราคาซื ้อ ขายหุ้ น งวดที่ 2 จํา นวน 4,620,000 บาท ในวั น ที่ 30
ธันวาคม 2564
- ชํา ระราคาซื ้อ ขายหุ้ น งวดที่ 3 จํา นวน 4,620,000 บาท ในวั น ที่ 30
ธันวาคม 2565
- ชํา ระราคาซื ้อ ขายหุ้ น งวดที่ 4 จํา นวน 4,620,000 บาท ในวั น ที่ 30
ธันวาคม 2566
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผขู้ ายสามารถแสดงเอกสารหลักฐานจนเป็ นที่พอใจของผูซ้ ือ้ ได้
ว่า CEC พ้นจากหน้าที่และความรับผิดใดๆ เกี่ ยวกับภาระผูกพันอันอาจจะ
เกิ ด ขึ น้ จากการกระทําของ CEC ก่ อ นวัน ซื อ้ ขายเสร็จสมบูร ณ์ ก่ อ นวัน ครบ
กําหนดชําระค่าซือ้ ขายหุน้ ในงวดที่ 2 – 4 และผูซ้ อื ้ ได้ตกลงด้วยเป็ นลายลักษณ์
อักษร ให้ถือว่าราคาซือ้ ขายหุน้ ที่เหลืออยู่ถึงกําหนดชําระ และผูซ้ ือ้ ตกลงชําระ
ราคาซือ้ ขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผขู้ ายภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผซู้ อื ้ ได้ตก
ลงด้วยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผู้ซื ้อ ได้รับ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น และ/หรื อ หน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลที่
เกี่ยวข้องใด ๆ ให้ผซู้ อื ้ ซือ้ และรับโอนหุน้ ตามสัญญานีจ้ ากผูข้ าย และดําเนินการ
อื่นใดเพื่อปฏิบตั ิตามหน้าที่ของผูซ้ อื ้ ตามสัญญา
- ผูข้ ายมีสิทธิและอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าทําสัญญา รวมถึง
การขายและโอนหุน้ ตามสัญญาให้ผซู้ อื ้
- ผูข้ ายเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุน้ ตามสัญญาซึ่งปลอดจากภาระผูกพัน
ข้อจํากัด และข้อเรียกร้องใดๆ
- หุน้ ตามสัญญาจะเป็ นหุน้ สามัญของ CEC ซึ่งถือโดยผูข้ ายและได้มีการ
ชําระค่าหุน้ แล้วครบถ้วน
- ผูข้ ายมิได้ตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
- สัญญาลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนในนามผูข้ าย
และมีผลใช้บงั คับต่อผูข้ ายตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาทุกประการ
- CEC ได้มี ก ารจัด ทํา และบัน ทึ ก รายการทางบัญ ชี พร้อ มยื่ น งบดุล โดย
ถูกต้องตลอดมา และไม่มีการค้างชําระภาษี
- รายการทรัพย์สินและหนีส้ ินของ CEC เป็ นไปตามที่แสดงในงบดุลซึ่งได้รบั
การตรวจสอบโดยสํานักงานบัญชีท่ีเชื่อถือได้ และเป็ นรายการที่ถกู ต้อง
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

-

ผูข้ ายรับรองด้วยว่า ภายหลังจากวันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ผูข้ ายตก
ลงให้ความร่วมมือแก่ผซู้ อื ้ ทุกประการที่จาํ เป็ นในการดําเนินการให้บริษัทฯ
จดทะเบียนเพิ่มเติมกรรมการของบริษัทฯ ตามจํานวนและรายชื่อที่ผูซ้ ือ้
กํา หนดแต่ ไ ม่ เ กิ น 3 (สาม) คน ต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวง
พาณิชย์
คํารับรองของผูซ้ ือ้ :
- ผู้ซื อ้ เป็ น บริษั ท มหาชนจํากัดที่ จัด ตั้งและยัง มีส ภาพเป็ น นิ ติบุค คลโดย
สมบูรณ์ภายใต้กฎหมายไทยซึ่งมีสิทธิและอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในการเข้าทําสัญญา รวมถึงการดําเนินการซือ้ และรับโอนหุน้ ตามสัญญา
จากผูข้ าย
- ผูซ้ ือ้ ไม่ได้อยู่ในสถานะเป็ นบุคคลล้มละลายหรือมีหนีส้ ินล้นพ้นตัว
- สัญญาลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนในนามผูซ้ อื ้ และ
มีผลใช้บงั คับต่อผูซ้ อื ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาทุกประการ
- หาก CEC ได้รับ ผลประโยชน์ต อบแทนใดๆ และ/หรื อ เงิ น คื น ทุน จาก
กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รมิ ดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการ
ร่วมค้า CRD-CEC”) ให้ถือเสมือนว่าผลตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุน
ดังกล่าวเป็ นของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ทั้งจํานวน แต่ไม่รวมถึงเงิน
ลงทุนที่ CEC ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า CRD-CEC จํานวน
1.90 ล้านบาท
ข้อ ตกลงละเว้น กระทํา ภายหลัง จากวัน ที่ ท าํ สัญ ญาจนถึ ง วัน ที่ ก ารซื ้อ ขายเสร็จ สมบูร ณ์ ผู้ข ายจะ
การของผู้ข ายก่ อ นการ ดําเนินการให้ CEC ละเว้นกระทําการดังต่อไปนี ้
ซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์:
- ก่อให้เกิด หรือตกลงที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เหนือทรัพย์สินของ
CEC เว้นแต่เป็ นการดําเนินการตามการค้าปกติ
- จําหน่าย จ่าย โอน หรือกระทําการอื่นใดอันจะทําให้ทรัพย์สินของ CEC
หรื อ มู ล ค่ า ของทรัพ ย์สิ น ของ CEC ลดน้อ ยหรื อ ด้อ ยค่ า ลงไปอย่ า งมี
นัยสําคัญเกินกว่าการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพตามปกติของทรัพย์สินนัน้ ๆ
เว้นแต่การดําเนินการตามการค้าปกติของ CEC
- ซือ้ สังหาริมทรัพย์ และ/หรืออสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไขการเช่าซือ้ และ/
หรือการซือ้ ขายเงินผ่อนระยะยาว
- เปลี่ ย นแปลง ปรับ เงิ น เดือ นหรื อค่ าตอบแทน (แล้ว แต่ กรณี ) และ/หรื อ
ประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของ CEC รวมถึงการ
ว่าจ้างพนักงานอาวุโสใหม่
- เพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของ CEC รวมถึงจ่ายเงินหรือประโยชน์ใดๆ
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ของ CEC เว้น แต่ เ ป็ น การจ่ ายเงิ น ปั น ผลของ CEC ซึ่ง ได้
กระทําขึน้ ก่อนและเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรของ CEC ก่อนวันที่ 1
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ข้อตกลงชดใช้และ
รับผิดชอบ:

การบอกเลิกสัญญา:

การโอนสิทธิ:

มกราคม 2564 ไม่เกิน 10 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ตามเงื่อนไขการสํารองเงินทุนที่
กฎหมายกําหนด
- เข้าทําสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงใดอันเป็ นสาระสําคัญ เว้นแต่เป็ นการ
ดําเนินการตามการค้าปกติ
- จําหน่าย จ่าย โอน จํานํา ให้สิทธิในการซือ้ หุน้ หรือสร้างภาระผูกพันใดๆ
เหนือหุน้ ตามสัญญา
นับ แต่ วัน ที่ สัญ ญามี ผ ลผู ก พัน รวมทั้ง ภายหลัง จากวัน ที่ ก ารซื ้อ ขายเสร็ จ
สมบูรณ์ ผูข้ ายตกลงปกป้องมิให้ผซู้ อื ้ และ/หรือ CEC ต้องเสียหายหรือมีความ
รับผิดไม่วา่ ในประการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงความรับผิดที่เกิดจากการ
ผิ ด สั ญ ญา การเรี ย กร้อ ง ข้อ เรี ย กร้อ ง การเรี ย กคื น เงิ น การขอให้ช ดใช้
ค่าเสียหาย ภาระภาษีอากร และ/หรือ เหตุอื่นใดทุกประการ อันเกิดขึน้ หรือเป็ น
ผลมาจากการดําเนินการของ CEC ก่อนวันที่สญ
ั ญามีผลผูกพัน (ไม่ว่าความรับ
ผิดในเหตุดงั กล่าวข้างต้นจะเกิดขึน้ ก่อนหรือหลังสัญญามีผลผูกพันก็ตาม) ทัง้ นี ้
หากผูซ้ ือ้ และ/หรือ CEC ต้องมีความเสียหายหรือความรับผิดอย่างใดๆ ตาม
เหตุท่ี ก ล่ า วข้า งต้น ผู้ข ายตกลงชดใช้ใ ห้แ ก่ ผู้ซื อ้ และ/หรื อ CEC อย่ า งเต็ ม
จํา นวนทุก ประการภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่ ไ ด้รับ คํา บอกกล่ า วเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูซ้ อื ้
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนีโ้ ดยการบอกกล่าวเป็ นหนังสือ
ไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง หากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
- คู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ผิ ด สั ญ ญา และ/หรื อ คํา รับ รองในข้อ ที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ และคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายได้บอกกล่าวให้แก้ไขแล้วไม่ดาํ เนินการ
แก้ไ ขให้แ ล้ว เสร็ จ ภายใน 15 วัน นับ จากวัน ที่ ไ ด้รับ คํา บอกกล่ า วเป็ น
หนังสือ โดยไม่มีเหตุอันสมควรใด ๆ โดยคู่สัญญาฝ่ ายที่มิได้ผิดสัญญา
อาจพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามที่คู่สัญญาฝ่ ายที่มิได้ผิ ด
สัญญาเห็นสมควร ทั้งนี ้ ย่อมไม่เสื่อมสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่าเสียหาย และ/
หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันจะพึงเรียกได้จากการผิดสัญญา
- คู่ สั ญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ตกเป็ น ผู้ ล ้ม ละลาย ถู ก คํา สั่ ง พิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์
เด็ดขาด ถูกคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยินยอมให้ผอู้ ื่นเข้าจัดการทรัพย์สิน
ของคู่สญ
ั ญาทัง้ หมด หรือดําเนินการชําระบัญชี หรือเลิกบริษัท
ผู้ซือ้ มีสิทธิ โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนีใ้ ห้แก่บุคคลอื่นใด โดยแจ้ง
ความประสงค์ดงั กล่าว พร้อมเอกสารและรายละเอียดของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่จะรับโอนให้แก่ผูข้ ายเป็ นการล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ ก่อนวันซือ้
ขายเสร็จสมบูรณ์
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2.7. สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทจี่ ะได้มา
2.7.1. รายละเอียดสินทรัพย์
สินทรัพย์ท่ีบริษัทจะได้มาในครัง้ นีไ้ ด้แก่หุน้ สามัญของบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (“CEC”)
โดยปั จจุบนั CEC มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาทซึ่งออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้วทัง้ จํานวน โดยแบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดยดําเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่ง ณ ปั จจุบนั
CEC มีสญ
ั ญาในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 2 สัญญา ได้แก่ 1) สัญญาจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง และ 2) โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง โดยทั้ง 2 สัญญาจะ
สิน้ สุดระยะเวลาของสัญญาใน วันที่ 30 กันยายน 2567 สําหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง
CEC จะดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนจากครัวเรือนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลําปางโดยรถขนขยะ และนําไปทิง้ ยัง
บ่อขยะในพืน้ ที่ท่ีทางเทศบาลนครลําปางจัดเตรียมไว้ และสําหรับโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางนัน้
CEC จะดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยทั่วไปที่ได้เก็บขนมาจากครัวเรือนต่างๆ โดยการฝั งกลบขยะมูลฝอย (Landfill) ตาม
หลักวิชาการ ในบ่อขยะซึ่งอยู่ในพืน้ ที่ท่ีทางเทศบาลนครลําปางจัดเตรียมไว้ และสําหรับขยะติดเชือ้ จะดําเนินการกําจัดโดย
การเผาในเตาเผาที่เทศบาลนครลําปางจัดเตรียมไว้ให้
ทัง้ นี ้ CEC จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เพื่อดําเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอย โดยมีบริษัทถือ
หุ้นคิดเป็ นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 บริษัทและ CEC ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า
เชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการร่วมค้า CRD-CEC”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC
ลงทุนร้อยละ 95 เพื่อเข้าประมูลและให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ 4 แขวง ได้แก่ แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวง
กาวิละ และแขวงศรีวิชยั จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นี ้ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้มีการแยกหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยออกจากบริษัทให้ชดั เจน และเพื่อให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการส่วนงาน
รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็ นธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ของบริษัทจึงมีมติอนุมัติขายเงินลงทุนใน CEC ทั้ง
จํานวนให้กับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ เวลานั้นตามสัดส่วน โดยบริษัทได้ขายหุน้ ของ CEC ที่ถือครองอยู่ออกในปี 2558 ที่
ราคาหุน้ ละ 70.00 บาทต่อหุน้ ตามมูลค่าที่ชาํ ระแล้วของหุน้ ของ CEC ณ เวลาดังกล่าว นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติว่าจะไม่ทาํ ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีกต่อไป ยกเว้นโครงการที่ยงั ผูกพันอยู่ใน
ปั จจุบนั กล่าวคือ เมื่อครบสัญญาดังกล่าว บริษัทจะไม่มีรายได้จากธุรกิจประเภทนีอ้ ีกต่อไป ดังนัน้ ในวันที่ 10 สิงหาคม
2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมตั ิในหลักการที่จะจําหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยที่ไม่ใช้งานทัง้ หมดให้แก่ CEC
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยยังเป็ นธุรกิจที่น่าสนใจและสามารถสร้างรายได้อย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่น่าสนใจบนความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้บริษัทกลับมาทําธุรกิจให้บริการ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เพื่อขยายฐานรายได้ของบริษทั และลดความเสี่ยงจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และในวันที่ 12 มิถนุ ายน
2562 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ภายหลังจากที่ได้รบั อนุมตั ิการแก้ไขนโยบาย
การทําธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยแล้ว บริษัทจึงได้เข้าร่วมประมูลงานเก็บขนขยะมูลฝอยของสํานักงานเทศบาลนครลําปาง
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และได้รบั การคัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็ น
ระยะเวลา 57 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2563
บริษัทได้รบั การคัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็ น
ระยะเวลา 53 เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยบริษัทได้ทาํ สัญญาว่าจ้าง CEC ให้
เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินการโครงการทัง้ 2 โครงการข้างต้น
2.7.2. โครงสร้างกลุ่มบริษัทของ CEC
โครงสร้างการถือหุน้ ก่อนการเข้าทํารายการ
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย
จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จํากัด
95.00%

5.00%

กิจการร่วมค้า CRD-CEC
โครงสร้างการถือหุน้ หลังการเข้าทํารายการ
บริษัท เชียงใหม่รมิ ดอย
จํากัด (มหาชน)
70.00%

บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว จํากัด
95.00%

5.00%

กิจการร่วมค้า CRD-CEC
กิจการร่วมค้า CRD-CEC จัดตัง้ ขึน้ เพื่อประกอบกิจการจัดเก็บขยะมูลฝอยปฏิกูลต่างๆ และทําลายกําจัดขยะ
ปฏิกูล ปั จจุบนั ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยให้แก่สาํ นักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ครอบคลุมพืน้ ที่แขวงนครพิงค์ แขวงศรี
วิชยั แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ โดยสัญญาสิน้ สุดในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 แต่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทาํ การขยาย
ระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.7.3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ CEC
CEC ประกอบธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยปั จจุบนั CEC ได้รบั สัญญาจ้างจากบริษัทให้ดาํ เนินการเก็บขน
และกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ลักษณะงาน
งานเก็บขนขยะมูลฝอย
งานกําจัดขยะมูลฝอย

พืน้ ทีใ่ ห้บริการ
เขตเทศบาลนครลําปาง
ขยะที่เก็บขนได้ในเขตเทศบาลนครลําปาง และ
ขยะจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

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

ภาพแสดงพืน้ ทีเ่ ก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
ขัน้ ตอนในการดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้พอสังเขป ดังนี ้
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สําหรับขัน้ ตอนในการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้พอสังเขป ดังนี ้

หมายเหตุ: 1/ งานอื่นๆ ประกอบด้วย คัดแยก/รวบรวม/จัดเก็บขยะพิษ งานพ่นสารเคมีกาํ จัดแมลง งานคลุมขยะมูลฝอยด้วยผ้าเต็นท์ งานพ่น
นํา้ หมักชีวภาพ งานปรับปรุงภูมิทศั น์โดยรอบบ่อขยะ งานสูบนํา้ ชะขยะไปยังบ่อบําบัด งานบําบัดนํา้ เสียจากบ่อขยะ ฯลฯ

2.7.4. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ภาพจากรายงานสถานการณ์สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 ที่จดั ทําขึน้ โดยส่วน
ขยะมูล ฝอยชุมชน กองจัด การกากของเสี ยและสารอัน ตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยนัน้ มีอตั ราเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีอตั รา
การเกิดขยะมูลฝอยชุมชน เท่ากับ 1.18 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าที่ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยมี
สาเหตุมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึน้ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่
สังคมเมือง รวมไปถึงความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณขยะมูลฝอยรวมของประเทศไทยพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชน จํานวน 28.71 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึน้ จากในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 2.79 แม้ว่าขยะมูลฝอยชุมชนจํานวนดังกล่าวจะมี
สัดส่วนการกําจัดอย่างถูกต้องและนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสัดส่วนที่สงู แต่ยงั คงเหลือปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่
ยังคงถูกกําจัดไม่ถกู ต้องอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 22.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึน้ ในปี 2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนนัน้ ในปี 2562 กรมควบคุมมลพิษได้ทาํ การสํารวจพบว่ามีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดาํ เนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ทัง้ ที่มีรถเป็ นของตนเอง หรือ ว่าจ้างเอกชนเป็ นผูด้ าํ เนินการ หรือ มอบหมาย
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงเป็ นผูด้ าํ เนินการเก็บขนให้ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 4,987 แห่ง หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
64 ของจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ ประเทศ โดยส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 36 นัน้ ไม่มีการเก็บขนขยะมูลฝอย โดย
จะให้ประชาชนในพืน้ ที่ดาํ เนินการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเอง
ณ สิ น้ ปี 2562 ประเทศไทยมีส ถานที่ก ําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานี ขนถ่ายขยะมูล ฝอยชุม ชนที่ยังเปิ ด
ดําเนินการอยู่ รวม 2,691 แห่ง แบ่งเป็ นสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย 2,666 แห่ง และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน
25 แห่ง โดยสัดส่วนของสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนของภาครัฐ หรือ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสดั ส่วนสูงถึง ร้อยละ 86 ของจํานวนสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
ชุมชนทัง้ หมดที่ยงั เปิ ดดําเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยชุมชนข้างต้นที่สามารถดําเนินการได้อย่าง
ถูกต้องมีเพียง 409 แห่ง หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 15.34 ของสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยชุมชนทัง้ หมดเท่านัน้
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถกู ดําเนินการจัดเก็บอยู่อีกเป็ นจํานวนมาก
รวมถึงขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้องและสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ยงั ดําเนินการไม่ถูกต้องยังมี
ปริมาณที่สูงอยู่ ทําให้ภาครัฐ โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดทําแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ขึน้ เพื่อเป็ นกรอบและทิศทางการดําเนินการ
แก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ บูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน รวมทัง้ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและการดําเนินการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ กรมควบคุม
มลพิษยังได้มกี ารจัดทําตัวชีว้ ดั (KPI) ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รบั การจัดการอย่างถูกต้อง และมีการตัง้ เป้าหมาย
และตรวจติดตามตัวชีว้ ดั ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอเป็ นรายจังหวัด ซึ่งเป็ นการผลักดันให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
จังหวัดดําเนินการบริหารจัดการกับขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึน้ อย่างจริงจังมากยิ่งขึน้
นอกจากนี ้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาํ เนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนผ่าน
แผนปฏิบตั ิการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ครอบคลุมทัง้ ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง และส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า มุง้ เน้นการลดใช้ถงุ พลาสติกและโฟม และส่งเสริมให้ใช้
งานผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน โดยดําเนินการต่อเนื่องมาตัง้ แต่ ปี 2561 ทั่วประเทศไทย
จากข้อ เท็ จ จริง ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จึ ง เปิ ด โอกาสให้มี ธุ ร กิ จ รับ จ้า งบริห ารจัด การกับ ขยะมูล ฝอยชุม ชนโดย
ภาคเอกชนผ่านการว่าจ้างจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ดาํ เนินการบริหารและจัดการกับขยะมูลฝอย
ชุมชนให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ โดยในปั จจุบนั มีการเปิ ดประมูลการว่าจ้างเอกชนเพื่อให้ดาํ เนินการ
บริหารและจัดการกับขยะมูลฝอยชุมชนโดยหน่วยงานของภาครัฐ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพืน้ ที่ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้เ อกชนที่ มี ค วามรู ้ ความชํา นาญ และพร้อ มด้ว ยบุค ลากรและเครื่ อ งมือ เครื่ อ งจัก รที่ จ ํา เป็ น เข้า มา
ดําเนินการบริหารจัดการกับขยะมูลฝอยชุมชนในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้บริการเอกชนที่
มีความชํานาญในธุรกิจดังกล่าวอยู่ยงั มีจาํ นวนไม่มาก จึงทําให้ยงั ไม่มีการแข่งขันที่รุนแรง

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

หน้าที่ 38

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

2.7.5. โครงสร้างรายได้ของ CEC
เงินปันผลรับ
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
รายได้อื่น
รวม

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

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

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

2.7.6. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ CEC
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ตามรายชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)
นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล1
นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์1
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์2
นายกนก ศรีกนก2
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์2
นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์2
นายสุรพล ศรีวีระสกุล2
นายพิชย สุวรรณสายะ2
นายปรีชา เลาหเจริญยศ3
นายวิทยา เลาหเจริญยศ3
รวม

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

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

ภายหลังการเข้าทํารายการ
จํานวนหุ้น

ร้อยละ

7,000
2,000
1,000

70.00
20.00
10.00

10,000

100.00

หมายเหตุ: 1/ เป็ น ผู้ถื อหุ้น ที่เป็ น ผูถ้ ือหุน้ ตั้งต้น ของ CEC และไม่ ป ระสงค์จะขายหุ้น ให้แก่ บริ ษัท ในครั้งนี ้ โดย นายทวี ศัก ดิ์ นิ มาพัน ธ์ เป็ น
น้องชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และ นายกานต์ อภิญญาวัชรกุล เป็ นหลานชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ซึ่งนายเฉลิม
ศักดิ์ นิมาพันธ์ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2/ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดย:
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 4 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 29.17 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 5 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 14.98 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 6 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 7 เป็ นคู่สมรสของผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 4 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 8.49 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษทั
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 8 เป็ นกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 3.50 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 9 เป็ นบุตรชายของ นายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเป็ นกรรมการของบริษทั และผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 2.19 ของ
ทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
3/ ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที่ 10 และ 11 เป็ นผูถ้ ือหุน้ สัดส่วน ร้อยละ 0.82 และ ร้อยละ 1.39 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัท
ตามลําดับ
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2.7.7. คณะกรรมการบริษัทของ CEC
รายชื่อคณะกรรมการของ CEC ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีจาํ นวน 2 ท่าน แสดงได้ดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
กรรมการ
2. นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์
กรรมการ
โดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามได้แก่ นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และ นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมประทับตราบริษัท และมี นายทวีศกั ดิ์ นิมาพันธ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นี ้ ภายหลังการเข้าทํารายการ บริษัทจะ
แต่งตัง้ กรรมการที่เป็ นตัวแทนจากบริษัท จํานวนไม่เกิน 3 ท่าน เป็ นกรรมการเพิ่มเติมใน CEC
2.7.8. สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
2.7.8.1. งบการเงิน
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงินของ CEC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน
อุปกรณ์และยานพาหนะ
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์ระยะยาว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
0.41
1.09
1.51

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

2.27
6.02
8.30

2.53
2.28
4.80

17.11
15.40
32.51

1.90 10.47
14.75 81.22
0.00
0.02
16.65 91.70
18.16 100.00

1.90
7.97
0.11
9.97
14.78

12.86
53.92
0.71
67.49
100.00

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
2.46
2.33
7.00
11.79

5.72
5.41
16.29
27.43

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

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

12.36
11.18
14.35
37.89

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

0.91
10.31

5.01
56.79

0.71
2.35

4.78
15.88

1.41
-

3.27
-

5.16
-

10.57
-

11.22

61.80

3.05

20.66

1.41

3.27%

0.13
5.28

0.26
10.83

3.44
3.44

18.93
18.93

0.10
0.10

0.66
0.66

0.20
0.20

0.46
0.46

0.59
0.59

1.21
1.21
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
14.66 80.72
1.00
0.70

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
3.15 21.32

3.86

1.00
0.70

4.74

0.10
0.55
2.70 14.87
3.50 19.27
18.16 100.00

0.10
10.83
11.63
14.78

0.68
73.27
78.68
100.00

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
1.60
3.73
1.00
0.70

1.63

0.10
0.23
40.57 94.41
41.37 96.27
42.98 100.00

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

1.44

0.10
0.21
42.11 86.33
42.91 87.97
48.78 100.00

ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงินของ กิจการร่วมค้า CRD-CEC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – ณ วันที่
30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
เงินประกัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
7.55
13.31
20.85

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

10.43
18.38
28.81

13.51
13.42
26.93

20.35
20.21
40.56

49.12 67.87
2.40
3.32
51.52 71.19
72.37 100.00

38.63
0.80
0.04
39.47
66.40

58.17
1.20
0.06
59.44
100.00

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
9.77
12.85
22.62

19.25
25.32
44.57

28.09 55.35
0.04
0.08
28.13 55.43
50.74 100.00

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

12.13
23.07
35.20

21.85 64.68
0.04
0.12
21.89 64.80
33.78 100.00

4.86
1.76

6.71
2.43

4.35
1.76

6.55
2.65

5.42
0.16

10.67
0.32

4.49
-

13.28
-

13.76

19.01

14.50

21.83

8.33

16.42

-

-

2.19
22.57

3.03
31.19

2.56
23.17

3.85
34.89

2.68
16.59

5.28
32.70

1.59
6.08

4.71
17.99

1.65
22.83
1.90

2.28
31.54
2.62

0.03
8.33
2.84

0.04
12.55
4.28

3.71

7.32

4.04

11.95
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนจาก บจ. ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล
เคียว (“CEC”)
เงินลงทุนจาก บมจ. เชียงใหม่ริมดอย
(“CRD”)
กําไรสะสมยังไม่ได้แบ่ง
ส่วนของผู้ร่วมค้า
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ร่วมค้า

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
26.38 36.45
48.95 67.63

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
11.20 16.87
34.37 51.76

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
3.71
7.32
20.30 40.01

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

1.90

2.63

1.90

2.86

1.90

3.74

1.90

5.62

0.10

0.14

0.10

0.15

0.10

0.20

0.10

0.30

21.42 29.60
23.42 32.36
72.37 100.00

30.03
32.03
66.40

45.22
48.23
100.00

28.44 56.05
30.44 59.99
50.74 100.00

1.46
4.33
3.46 10.25
33.78 100.00

ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ CEC สําหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง งวด 9
เดือน ปี 2563
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
รายได้
เงินปันผลรับ
รายได้จากการให้เช่า
และบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจากการให้เช่า
และบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

2560
2561
2562
งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(งบการเงินภายใน) (งบการเงินภายใน)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
23.75

94.48

18.53

70.28

29.93

66.25

21.85

74.60

25.65

52.38

1.24

4.92

7.18

27.23

14.47

32.04

7.29

24.90

23.03

47.03

0.15
25.14

0.60
100.00

0.66
26.36

2.49
100.00

0.78
45.17

1.72
100.00

0.15
29.29

0.50
100.00

0.29
48.97

0.59
100.00

1.07

4.27

8.09

30.71

15.19

33.63

7.25

24.77

20.56

41.98

1.39
2.47

5.55
9.81

0.14
8.23

0.53
31.24

0.23
15.43

0.52
34.15

0.11
7.36

0.37
25.14

0.26
20.81

0.52
42.50

22.67

90.19

18.13

68.76

29.75

65.85

21.93

74.86

28.16

57.50

22.67

90.19

18.13

68.76

29.75

65.85

21.93

74.86

0.62
27.53

1.27
56.23
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ กิจการร่วมค้า CRD-CEC สําหรับงวดปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ถึง งวด 9 เดือน ปี 2563
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อน
ต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

2560
2561
2562
งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(งบการเงินภายใน) (งบการเงินภายใน)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
111.26
0.11
111.37

99.90
0.10
100.00

114.32
0.27
114.59

99.77
0.23
100.00

117.17
0.11
117.28

99.90
0.10
100.00

87.54
0.09
87.62

99.90
0.10
100.00

77.15
0.10
77.24

99.87
0.13
100.00

65.00
14.49
79.49
31.88

58.36
13.01
71.38
28.62

63.90
14.50
78.40
36.19

55.77
12.65
68.42
31.58

65.19
14.69
79.88
37.40

55.58
12.52
68.11
31.89

49.41
10.93
60.34
27.28

56.39
12.47
68.86
31.14

41.55
30.82
72.37
4.88

53.79
39.89
93.68
6.32

2.46
29.42

2.21
26.41

1.69
34.50

1.48
30.10

0.89
36.51

0.76
31.13

0.74
26.54

0.85
30.29

0.14
4.74

0.18
6.14

5.51
23.91

4.94
21.47

6.39
28.11

5.58
24.53

6.60
29.92

5.63
25.51

4.76
21.78

5.44
24.85

4.71
0.03

6.10
0.04

2.7.8.2. อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินของ CEC

2560
(ตรวจสอบ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
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2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

งวด 9 เดือน 2563
(งบการเงินภายใน)

0.13
0.13
46.13
7.80
2.28
157.96
(150.16)

1.57
1.58
15.64
23.01
9.99
36.02
(13.01)

8.36
3.40
19.60
18.37
14.33
25.12
(6.75)

3.50
2.17
12.59
21.45
6.26
43.14
(21.69)

95.74
90.18
90.18%
640.40%

69.31
68.76
68.78%
239.75%

66.37
65.86
65.86%
112.27%

58.02
57.50
56.22%
83.90%

208.30%

110.11%

103.03%

77.07%
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงินของ CEC
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

2560
(ตรวจสอบ)
1295.38%
2.31

2561
(ตรวจสอบ)
239.74%
1.60

4.19

0.27

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

0.14

2.7.8.3. คําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1) ผลการดําเนินงาน
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 CEC มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 22.67 ล้านบาท 18.13 ล้านบาท และ 29.75 ล้านบาท
ตามลําดับ และในงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 27.53 ล้านบาท โดยในปี 2561 CEC มีผลกําไรสุทธิ
ลดลงอันมีเหตุมาจากเงินปั นผลรับซึ่งเป็ นรายได้หลักของ CEC ที่ลดลง จาก 23.75 ล้านบาท ในปี 2560 เหลือ 18.53 ล้าน
บาท ในปี 2561 หรือลดลง ร้อยละ 22.00 สําหรับในปี 2562 CEC มีผลกําไรสุทธิท่เี พิ่มขึน้ เป็ น 29.75 ล้านบาท คิดเป็ นการ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 61.54 จากปี 2561 เนื่องจากมีเงินปั นผลรับที่เพิ่มขึน้ และรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึน้ ด้วย
เช่นกัน สําหรับ ในงวด 9 เดือน ปี 2563 CEC มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 27.53 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวด 9 เดือน ปี 2562 ที่มี
กําไรสุทธิ อยู่ท่ี 21.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.39 อันเป็ นผลมาจากการเริ่มดําเนินการโครงการเก็บขน และ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครลําปาง ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563


รายได้

CEC มีรายได้หลักมาจากเงินปั นผลรับจาก กิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
จํากัด ซึ่งดําเนินโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนให้กบั เทศบาลนครเชียงใหม่ และรายได้จากการให้เช่าและบริการ ซึ่งเป็ น
รายได้จากการให้เช่าเครื่องจักรและยานพาหนะในการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และ รายได้จากการจัดหาแรงงาน และใน
ปี 2563 CEC มีรายได้จากการรับจ้างช่วงเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาลนครลําปาง สําหรับรายได้อื่นนัน้
เป็ นรายได้จากดอกเบีย้ รับจากเงินฝากธนาคารและเงินให้กยู้ ืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกําไรจากการขายสินทรัพย์
ในปี 2560 CEC มีรายได้รวม เท่ากับ 25.14 ล้านบาท และในปี 2561 มีรายได้รวมเท่ากับ 26.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้
เล็กน้อยจากปี 2561 อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึน้ จาก 1.24 ล้านบาท ในปี
2560 เป็ น 7.18 ล้านบาท ในปี 2561 หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 480.74 แม้ว่าจะมีเงินปั นผลรับที่ลดลงก็ตาม สําหรับรายได้ท่ี
เพิ่มขึน้ อย่างมากในปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม เท่ากับ 45.17 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 71.38 นัน้ เป็ นผลมาจากเงินปั น
ผลรับที่เพิ่มขึน้ จาก 18.53 ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 29.93 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึน้ จาก
7.18 ล้านบาทในปี 2561 เป็ น 14.47 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 101.63 ในปี 2562
ในงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีรายได้รวม เท่ากับ 48.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 29.29 ล้านบาท ในงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 67.19 อันเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการให้เช่าและบริการจากการ
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ที่ CEC ได้ถูกว่าจ้างเหมาช่วงให้ดาํ เนินการโครงการ ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563 เป็ นต้นมา ทําให้มีรายได้ในส่วนนีเ้ พิ่มขึน้ เป็ น
23.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 7.29 ล้านบาท ในงวด 9 เดือน ปี 2562


ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ

ต้นทุนในการให้เช่าและบริการของ CEC ประกอบไปด้วยต้นทุนในการให้บริการรับจ้างเก็บขน และกําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน ต้นทุนในการให้เช่าเครื่องจักรและยานพาหนะในการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และต้นทุนในการจัดหาแรงงาน
โดยในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 CEC มีตน้ ทุนในการให้เช่าและบริการเท่ากับ 1.07 ล้านบาท 8.09 ล้านบาท และ
15.19 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 654.33 และ ร้อยละ 87.71 ตามลําดับ โดยต้นทุนที่เพิ่มขึน้ นัน้
สอดคล้องกับรายได้ในการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึน้
สําหรับงวด 9 เดือนปี 2563 CEC มีตน้ ทุนในการให้เช่าและบริการ จํานวน 20.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 7.25
ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน หรือคิดเป็ นการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 183.36 ซึ่งต้นทุนในการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึน้ เป็ น
การเพิ่มขึน้ จากการรับจ้างเหมาช่วงเพื่อดําเนินงานโครงการ ในปี 2563


ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ถึง 2562 เท่ากับ 1.39 ล้านบาท 0.14 ล้านบาท และ 0.23 ล้านบาท ตามลําดับ
และ ในงวด 9 เดือนของปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 0.26 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 มี
ค่าสูงกว่าปี อื่นๆ มีสาเหตุมาจากในปี 2560 CEC มีการจัดซือ้ ยานพาหนะเข้ามาจํานวนมากเพื่อเตรียมสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจด้านขยะมูลฝอย จึงทําให้เกิดมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้ ยานพาหนะดังกล่าว รวมไปถึงมีการซือ้ ซองข้อมูล
โครงการขยะมูลฝอยต่างๆ เพื่อเตรียมการประมูลงานในปี ดงั กล่าวด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2561 ถึง งวด 9 เดือน
ปี 2563 มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ตามรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึน้ จากกิจกรรมการดําเนินงานด้านขยะมูลฝอย
ชุมชนของ CEC ที่เพิ่มขึน้
2) ฐานะทางการเงิน


สินทรัพย์

CEC มีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง 2562 เท่ากับ 18.16 ล้านบาท 14.78 ล้านบาท และ 42.97 ล้านบาท
ตามลําดับ และ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 48.78 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หลักประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้อง และอุปกรณ์และยานหาพนะ ทั้งนี ้ สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญในปี 2562 เกิดมาจากการที่ CEC เพิ่งจัดซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเข้ามา และ มีการให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กูย้ ืมระยะสัน้
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 0.41 ล้านบาท 2.53
ล้านบาท 2.46 ล้านบาท และ 6.03 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ น ร้อยละ 2.27 ร้อยละ 17.11 ร้อยละ 5.72 และ ร้อยละ
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12.36 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดย ณ สิน้ ปี 2562 และ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องคงค้างเท่ากับ 7.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 16.29 และ ร้อยละ 14.35 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 CEC มีมลู ค่าเงินลงทุนใน กิจการร่วมค้า CRD-CEC เท่ากับ 1.90 ล้าน
บาทคงที่ตลอดช่วงเวลา และ ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีอปุ กรณ์และยานพาหนะ เท่ากับ 14.75 ล้านบาท
7.97 ล้านบาท 5.59 ล้านบาท และ 4.80 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าที่ลดลงอย่างมีนยั สําคัญในปี 2561 จํานวน 6.78
ล้านบาท หรือคิดการลดลงเป็ นร้อยละ 45.97 เกิดจากการจําหน่ายยานพาหนะบางส่วนออกไป ส่วนมูลค่าที่ลดลงในปี
ต่อมาเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ในปี 2562 CEC มีการจัดซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเข้า
มา จํานวน 23.27 ล้านบาท จึงทําให้สินทรัพย์รวมของ CEC เพิ่มสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น


หนีส้ ิน

CEC มีหนีส้ ินรวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จํานวน 14.66 ล้านบาท 3.15 ล้านบาท 1.60 ล้าน
บาท และ 5.87 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนีส้ ินหลักประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น และ เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์
ที่เกิดจากการจัดซือ้ อุปกรณ์และยานพาหนะเข้ามาเพื่อใช้ในการดําเนินงานในปี 2560 ทัง้ นี ้ ในปี 2561 ได้มีการชําระคืน
เจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์ จํานวน 11.40 ล้านบาท ทําให้มลู ค่าเจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์ลดลงเหลือ 2.35 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 CEC
ได้ทาํ การชําระคืนยอดคงเหลือดังกล่าวจนครบจํานวน ทําให้ไม่มียอดคงค้างของเจ้าหนีซ้ อื ้ สินทรัพย์ในปี 2562
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 CEC มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น จํานวน 5.16 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10.57
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มขึน้ มาจาก ณ สิน้ ปี 2562 ที่มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น จํานวน 1.41 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึน้
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึน้ จากการเริ่มดําเนินการโครงการ ในปี 2563


ส่วนของผู้ถือหุ้น

CEC มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เป็ นจํานวน 3.50 ล้านบาท 11.63 ล้าน
บาท 41.37 ล้านบาท และ 42.91 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.27 ร้อยละ 78.68 ร้อยละ 96.27 และ ร้อย
ละ 87.97 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ เกิดจากกําไรสะสมที่เพิ่มขึน้ จากผลกําไรสุทธิของ
CEC ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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3.

ข้อมูลบริษัท

3.1.

ข้อมูลโดยสรุ ปของบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533
ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 0.50 ล้านบาท โดยนายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์ และกลุ่มเพื่อนวิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาว
เชียงใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเริ่มต้นจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรรให้กบั บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยายขอบเขตเพิ่มเติมงานรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ
ให้กับลูกค้าหน่วยงานราชการและเอกชนในเวลาต่อมา ณ ปั จจุบนั บริษัทให้บริการรับเหมาก่อสร้างทัง้ อาคารและสิ่งปลูก
สร้าง และระบบสาธารณูปโภค บริษัทเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
โดยใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า “CRD”
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํา ระแล้ว จํา นวน 250,000,000 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้น สามัญ จํา นวน
500,000,000 หุน้ มูลค่าที่จดทะเบียนไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
3.2.

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลโดยสรุปของบริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี ้

ชื่อบริษทั
กิจการร่วมค้าเชียงใหม่รมิ
ดอย – อาร์. เค. เจ.
(“กิจการร่วมค้า CRDRKJ”)
กิจการร่วมค้าเชียงใหม่รมิ
ดอย – ซีอาร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว (“กิจการ
ร่วมค้า CRD-CEC”)

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํา้ เสีย
ให้กบั เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยดําเนินการก่อสร้างในช่วงปี 2559 ถึง ปี
2562
ธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
เชียงใหม่ จํานวน 4 แขวง ตามสัญญา ตัง้ แต่
ปี 2558 ถึง ปี 2563

เงินร่วม
ลงทุนรวม
(ล้านบาท)

เงินร่วม
ลงทุนของ
บริษัท
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุน้
(%)

-

-

60.00

2.00

0.10

5.00

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3.3.

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีรูปแบบการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 2 ประเภท ได้แก่
1. รับ เหมาก่ อ สร้า งอาคารและสิ่ ง ปลูก สร้า งทั่ว ไป ได้แ ก่ การให้บ ริก ารรับ เหมาก่ อ สร้า งงานวิ ศ วกรรมโยธา งาน
สถาปั ตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลกู ค้ากําหนด ซึ่งดําเนินธุรกิจในนามบริษัท ทัง้ นี ้ ในส่วนของ
งานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) อาทิ ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบประปา และ
ระบบสุขาภิบาล เป็ นต้น บริษัทจะใช้การว่าจ้างผูร้ บั เหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างทํางาน ซึ่ง
จะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างใกล้ชิด ทัง้ นีบ้ ริษัทยังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผูร้ บั เหมาหลัก (Main Contractor)
2. รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้ ระบบรวบรวมและบําบัดนํา้
เสีย ระบบประปา งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Sub Station) งานปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็ นสายเคเบิล้ ใต้
ดิน งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนํา้ ขนาดเล็กและระบบงานชลประทาน งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและระบบส่ง
นํา้ โครงการไฟฟ้าพลังนํา้ งานติดตั้งและทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานนํา้ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบที่ลูกค้า
กําหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยธา สําหรับงานระบบอื่น อาทิ ระบบบําบัดนํา้ เสีย ระบบผลิต
ไฟฟ้ า แรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษั ท จะใช้การว่ าจ้างผู้รับ เหมาที่ มีป ระสบการณ์ในแต่ละ
ระบบงานเข้ามารับจ้างทํางาน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทสามารถเข้ารับงานได้โดยตรง โดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
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ต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผูร้ บั เหมาหลัก (Main Contractor) หรือเข้ารับงานในนามกิจการร่วมค้า (“Joint
Venture”) โดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือในนามกิจการค้า
ร่วม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการตามส่วนงานที่ทาํ โดย Joint Venture
หรือ Joint Operation บริษัทจะร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม
รายได้ของบริษัทจากรูปแบบการให้บริการทัง้ 2 ประเภทข้างต้นสามารถจําแนกได้ดงั นี ้
งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ประเภทรายได้
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
- กลุ่มอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
- กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค

1,213.04

130.58
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62
ที่มา: บริษัท

ได้แก่

90.28

634.42

9.72 616.58
100.00 1,251.00

50.71 1,066.52

79.12

850.23

81.08 378.12

60.37

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

39.63
100.00

นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับงานและให้บริการ จํานวน 2 โครงการ
1). กิจการร่วมค้าเชียงใหม่รมิ ดอย – อาร์. เค. เจ. เป็ นการจัดตัง้ ขึน้ ระหว่างบริษัทกับบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็น
จิเนียริ่ง จํากัด (“R.K.J.”) ซึ่ง R.K.J. ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของ
บริษัท โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้อยละ 40 เพื่อการเข้าประมูลงานก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบําบัดนํา้ เสีย ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจการร่วมค้าดังกล่าวได้รบั
คัดเลือกในเดือนเมษายน 2559 และสิน้ สุดสัญญาเมื่อเดือนเมษายน 2562
2). กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว เป็ นการจัดตัง้ ขึน้ ระหว่างบริษัทกับ
บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (“CEC”) ซึ่ง CEC เป็ นบริษัทที่มีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริษัทถือหุน้ อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 68.75 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุน
ร้อยละ 95 เพื่อการเข้าประมูลงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเชียงใหม่จาํ นวน 4 แขวง
สัญญางานของกิจการร่วมค้าดังกล่าวจะสิน้ สุดลงในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 แต่เทศบาลนครเชียงใหม่
ได้ทาํ การขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทัง้ นี ้ เมื่อต้นปี 2563 บริษัทได้เริ่มกลับมาดําเนินการในธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอีกครัง้ โดยได้รบั เลือกให้
เป็ นผูด้ าํ เนินการในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครลําปาง โดยมีระยะเวลาของสัญญา 57 เดือน
(สิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายน 2567) และหลังจากนั้นยังได้รบั เลือกให้เป็ นผูด้ าํ เนินการในการกําจัดขยะของเทศบาลนคร
ลําปางอีกด้วย โดยมีระยะเวลาของสัญญา 53 เดือน (สิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายน 2567) นอกจากนัน้ บริษัทยังได้รบั เลือก
ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครปากเกร็ดอีกด้วย โดยมีระยะเวลาของสัญญา 60 เดือน
(ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

หน้าที่ 49

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

3.4.

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

9 เดือน 2562
ล้านบาท ร้อยละ

9 เดือน 2563
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการรับเหมา
1,343.62
97.24 1,251.00
98.70 1,348.00
96.97 1,048.72
98.16
ก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ/1
23.18
1.68
รายได้รวม
1,366.80
98.92 1,251.00
98.70 1,348.00
96.97 1,048.72
98.16
2
รายได้อื่น
13.68
0.99
15.00
1.18
40.70
2.93
18.72
1.75
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในกิจการ
1.24
0.09
1.45
0.12
1.35
0.10
0.95
0.09
ร่วมค้า
รวมทัง้ หมด
1,381.72
100.00 1,267.45
100.00 1,390.05
100.00 1,068.39
100.00
หมายเหตุ: 1/ รายได้จากการให้บริการ หมายถึง รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งดําเนินการในนามของบริษัท
2/ รายได้อื่น หมายถึง กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ค่าเช่า และรายได้ดอกเบีย้ รับ

626.29

96.37

19.24
645.53
4.36

2.96
99.33
0.67

0.01

0.00

649.90

100.00

3.5. ภาวะอุตสาหกรรม
3.5.1. ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง
จากข้อมูลของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การลงทุนรวมในประเทศไทยลดลง
ทัง้ ในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยมีอตั ราการลดลงเท่ากับ ร้อยละ 6.5 และ ร้อยละ 8.0 ตามลําดับ
โดยเป็ นผลมาจากการลดลงของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ร้อยละ 9.3 และ ร้อยละ 5.4 ในไตรมาสที่ 1 ของปี
2563 ตามลําดับ สําหรับในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.5 อย่างไรก็ตาม การลงทุน
ของภาคเอกชนลดลงในอัตราเท่ากับ ร้อยละ 15.0 ทําให้ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีอตั ราการลงทุนรวมในประเทศ
ที่ลดลงอยู่ท่ี ร้อยละ 7.2

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สําหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 นัน้ มีอตั ราลดลงที่ ร้อยละ 9.9 อย่างไรก็ตาม
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 มีการขยายตัวเพิ่มขึน้ ที่ ร้อยละ 7.4 ตามการขยายตัวของการก่อสร้างภาครัฐที่มีอตั ราการ
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ขยายตัวที่ ร้อยละ 22.3 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยโครงการภาครัฐโดยส่วนใหญ่ จะเป็ นโครงการโครงสร้าง
พืน้ ฐาน (Infrastructure)

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สําหรับการก่อสร้างภาคเอกชนนัน้ มีอตั ราที่ลดลง อันเป็ นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้ แต่
ช่ ว งไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เป็ น ต้น มา ซึ่ ง กระทบต่ อ การจ้า งงานและรายได้ข องผู้บ ริ โ ภคส่ ง ผลให้ก ํา ลัง ซื อ้
ภายในประเทศลดลง นอกจากนี ้ กําลังซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีนที่ลดลงจากการ
ไม่สามารถเดินทางมาซือ้ หรือโอนอสังหาริมทรัพย์ได้ กอปรกับแนวโน้มการชะลอตัวลงอย่างมากของเศรษฐกิจโลกทํา
ให้ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์บางส่วนเลื่อนการเปิ ดตัวโครงการใหม่ออกไป อีกทัง้ ความกังวลในการระบาดของ
โรค COVID-19 ทํา ให้ค วามต้องการใช้พื น้ ที่ ส าํ นักงานให้เช่ า พื น้ ที่ ใ ช้ส อยในห้างสรรพสิ น ค้า รวมไปถึ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง โดยมีอตั ราการลดลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่ ร้อยละ 2.1
ทัง้ นี ้ จากการคาดการณ์ของ Economic Intelligent Center (EIC) ของ ธนาคารไทยพาณิชย์จาํ กัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย จะมีการหดตัวลงเล็กน้อยที่ ร้อยละ 1.0 สืบเนื่องมาจากผลของการขยายตัว
เพิ่มขึน้ ของโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ยงั มีอตั ราการขยายตัวได้จากโครงการเมกะโปรเจกค์ต่างๆ ที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
อยู่ และโครงการที่กาํ ลังจะเกิดขึน้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศนั้น ขึน้ อยู่กับความสําเร็จในการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ การเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมไปถึงการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี 2563
สําหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างนัน้ มีการแข่งขันที่รุนแรงขึน้ จากการที่มีจาํ นวนโครงการก่อสร้าง
ใหม่เข้าสู่ตลาดลดลงจากสภาวะดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น รวมไปถึงความต้องการของบริษัทผูร้ บั เหมาก่อสร้างที่ตอ้ งการ
จะประมูลงานและมีโครงการในมือที่เพิ่มขึน้ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้ ทําให้เกิดการแข่งขันในด้านราคาที่
รุ นแรงขึน้ ซึ่งนําไปสู่การลดลงของจํานวนบริษัทผูร้ บั เหมาก่อสร้าง โดยบริษัทผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายเล็กที่มีสภาพ
คล่องน้อยจะไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม จากการลดราคาค่าก่อสร้างของบริษัทผูร้ บั เหมาก่อสร้างนัน้

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ
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ทําให้บริษัทผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ยงั คงมีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีสภาพคล่องคงเหลือ เริ่มทยอย
กลับมาพิจารณาเปิ ดตัวโครงการใหม่ หรือเริ่มกลับมาดําเนินการก่อสร้างโครงการเดิมที่มีการก่อสร้างค้างไว้ต่อได้
จากเดิมที่มีการหยุดหรือชะลอแผนการพัฒนาโครงการออกไปในช่วงก่อนหน้า ซึ่งนับเป็ นสัญญาณที่ดีในการเริ่มฟื ้ น
ตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศ
3.5.2. ธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โปรดดูรายละเอียดของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใน “ข้อ 2.7.4. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน“
3.6.

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
2. นายกนก ศรีกนก
3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
4. นางสาวิตรี จิรพิพฒ
ั น์
5. นายวิเชียร ศรีมนุ ินทร์นิมิต
6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล
7. นายพัฒนา สุวรรณสายะ
8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
10. นายพงศกร พานิชยะมนตรี
รวม 10 รายแรก
ผูถ้ ือหุน้ อื่นๆ
รวม

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

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

ที่มา: บริษัท

3.7.

คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 11 ท่าน แสดงได้ดงั ต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายเทิดศักดิ์ โกไศยกานนท์
2. นายประวัติ สิรภิ ทั โรดม

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อกรรมการ
นายธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
นายสุรพล ศรีวีระสกุล
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์
นายพัฒนา สุวรรณสายะ
นายสุรศักดิ์ ศิรวิ ิโรจนกุล
นางสาวฐิดา จําเริญพฤกษ์
นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิณ
นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
นางนฤมล กิมภากรณ์

ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: บริษัท

3.8.

สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

3.8.1. งบการเงิน
ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจํา
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชําระ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจําที่ตดิ ภาระคํา้ ประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

61.25
30.00
285.18
352.48
46.41
775.32

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

6.01
2.94
27.99
34.60
4.56
76.10

34.51
0.11
196.73
344.53
58.09
633.96

3.80
0.01
21.69
37.99
6.41
69.91

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

77.32
1.74
159.39
1.50
5.34
27.39
0.21
272.89
906.85

8.53
0.19
17.58
0.17
0.59
3.02
0.02
30.09
100.00

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

19.51
0.11
364.95
243.35
47.40
675.32

2.04
0.01
38.14
25.43
4.95
70.57

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

ไตรมาส 3 ปี 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท ร้อยละ

8.32
0.13
296.87
216.43
18.86
540.62

1.03
0.02
36.82
26.84
2.34
67.05

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

2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้างและรายได้ค่า

ก่อสร้างรับล่วงหน้า
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีส้ ินระยะยาว
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2563

2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

2562
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

ไตรมาส 3 ปี 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท ร้อยละ

75.50

7.41

84.22

9.29

173.97

18.18

153.86

19.08

295.61
-

29.02
-

205.90
-

22.70
-

39.58
168.36
7.00

4.14
17.59
0.73

19.79
99.02
7.00

2.45
12.28
0.87

6.46

0.63

2.30

0.25

0.55

0.06

0.72

0.09

85.05

8.35

49.50

5.46

37.49

3.92

58.91

7.31

44.61
0.34
9.54
517.11

4.38
0.03
0.94
50.76

50.92
0.16
11.35
404.35

5.62
0.02
1.25
44.59

61.48
1.46
489.90

6.42
0.15
51.19

62.71
7.13
409.14

7.78
0.88
50.74

2.86
13.79
6.61
2.40
25.66
542.77

0.28
1.35
0.65
0.24
2.52
53.28

0.55
14.62
0.86
0.80
16.83
421.18

0.06
1.61
0.09
0.09
1.85
46.44

18.80
0.26
19.06
508.96

1.96
0.03
1.99
53.18

0.64
19.10
1.53
21.27
430.42

0.08
2.37
0.19
2.64
53.38

250.00
250.00
129.98

24.54
12.76

250.00
250.00
129.98

27.57
14.33

250.00
250.00
129.98

26.12
13.58

250.00
250.00
129.98

31.01
16.12

14.00
82.04
476.02
1,018.79

1.37
8.05
46.72
100.00

16.00
89.70
485.68
906.85

1.76
9.89
53.56
100.00

16.00
52.05
448.03
956.99

1.67
5.44
46.82
100.00

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

ตารางแสดงรายการงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง งวด 9 เดือน ปี

งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

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

รายได้จากการรับเหมา
1,343.62
ก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ
23.18

98.30 1,251.00
1.70

-

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

100.00 1,348.00
-

-

100.00 1,048.72
-

-

100.00

626.29

97.02

-

19.24

2.98
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งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

2560
2561
2562
งวด 9 เดือน 2562 งวด 9 เดือน 2563
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(สอบทาน)
(สอบทาน)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1,366.80 100.00 1,251.00 100.00 1,348.00 100.00 1,048.72 100.00 645.53 100.00

รวมรายได้
ต้นทุนในการรับเหมา
1,231.36
ก่อสร้าง
ต้นทุนจากการให้บริการ
21.49
รวมต้นทุน
1,252.85
กําไรขั้นต้น
113.95
รายได้อื่น
13.68
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
127.63
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
66.01
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
6.71
กําไร(ขาดทุน)ก่อน
54.91
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงิน
1.24
ลงทุนในการร่วมค้า
กําไร(ขาดทุน)ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมส่วนแบ่งกําไรจาก
56.15
เงินลงทุนในกิจการ
ร่วมค้า
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษี
12.24
เงินได้
กําไร/(ขาดทุน)
43.91
สําหรับงวด

90.09 1,156.21

92.42 1,340.69

99.46 1,003.04

95.64

665.48

103.09

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

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

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

95.64
4.36
1.79
6.14
4.94
0.53

17.87
683.35
(37.82)
4.36
(33.46)
39.88
6.18

2.77
105.86
(5.86)
0.68
(5.18)
6.18
0.96

4.02

38.16

3.05

(27.06)

(2.01)

7.06

0.67

(79.52)

(12.32)

0.09

1.45

0.12

1.35

0.10

0.95

0.09

0.01

0.00

4.11

39.61

3.17

(25.70)

(1.91)

8.00

0.76

(79.51)

(12.32)

0.90

9.59

0.77

(3.46)

(0.26)

2.91

0.28

(13.38)

(2.07)

3.21

30.02

2.40

(22.24)

(1.65)

5.09

0.49

(66.13)

(10.24)

ตารางแสดงรายการงบกระแสเงินสด สําหรับงวดปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง งวด 9 เดือน ปี 2563
งบกระแสเงินสด

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษี เงินได้
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมดําเนินงาน
กลับรายการหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจําหน่ายภาษี หกั ณ ที่จ่าย
กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายที่ดินและ
อุปกรณ์

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

9 เดือน 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท

56.15

39.61

(25.70)

8.00

(79.51)

17.61
0.64

15.12
0.68

(3.45)
17.39
0.97

-

2.28

0.49

0.23
11.47
0.72
0.61
0.38

(3.48)

(1.21)

(18.08)

(5.55)
12.99
0.73
0.00
0.49
(0.10)

0.47
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งบกระแสเงินสด
ดอกเบีย้ รับ
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ประมาณการหนีส้ ินเพิ่มขึน้
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชําระ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ ่าจ้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับ
ล่วงหน้า
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน
ประมาณการหนีส้ ิน
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําที่ตดิ ภาระคํา้ ประกันลดลง(เพิ่มขึน้ )
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึน้ )
เงินสดรับจากดอกเบีย้ รับ
เงินสดจ่ายซือ้ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึน้
ตั๋วแลกเงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงิน
รับชําระค่าหุน้ เพิ่มทุน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล

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

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

9 เดือน 2563
(สอบทาน)
ล้านบาท
(0.03)
(0.01)
8.03
0.88
0.00
6.18
67.56
26.91
28.54
(0.06)
(69.05)

52.23

(35.55)

(12.00)

3.81

21.42

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

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

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

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

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

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

(22.29)
29.89
0.99
(24.05)
15.24
0.98
0.76

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

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

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

(6.78)

(4.55)

(7.31)

(6.24)

(42.34)

8.71

89.75

(4.90)
64.23

(6.46)
(20.75)

38.65
7.00
(2.31)
(15.00)

(5.44)
204.98
-

38.92
20.00
(2.13)
(15.00)

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

14.31
46.95
61.25

61.26
(26.75)
34.51

34.51
(15.00)
19.51

34.51
24.78
59.28

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

3.8.1.1. อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

2560
(ตรวจสอบ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (ล้านบาท)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากําไรอื่น (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (ร้อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash
basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

2561
(ตรวจสอบ)

2562
(ตรวจสอบ)

งวด 9 เดือน 2563
(สอบทาน)

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

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

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

1.32
1.28
(0.10)
2.78
97
9.40
29
69
27.22

8.34
4.60
0.99
(87.05)
3.18
12.49

7.58
3.53
1.18
(0.44)
2.37
6.24

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

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

5.27
39.58
1.66

3.12
29.18
1.32

(2.39)
(2.44)
1.49

(10.60)
(50.53)
1.10

1.14
(5.33)

0.87
1.12

1.14
(17.94)

1.15
(6.33)

(2.32)

(0.18)

-4.38

(11.64)

50.101

54.471

11.852

-
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หมายเหตุ: 1/ อัตราการจ่ายเงินปั นผล สําหรับปี 2560 และ 2561 คํานวณจากเงินปั นผลจ่าย หารด้วยกําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหัก
เงินสํารองตามกฎหมาย
2/ อัตราการจ่ายเงินปั นผล สําหรับปี 2562 คํานวณจากเงินปั นผลจ่าย (คณะกรรมการบริษัทเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563) หารด้วยกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่จดั สรร ณ 31 ธันวาคม 2562 (งบเฉพาะกิจการ)

3.8.2. คําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
3.8.2.1. ผลการดําเนินงาน
ในปี 2560 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจาํ นวน 43.91 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทมีผลกําไรสุทธิ 30.02 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2560 จํานวน 13.90 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 31.64 เป็ นผลเนื่องมาจากรายได้รวมที่ลดลง ทั้งในส่วนรายได้
จากการก่อสร้าง และรายได้จากการให้บริการที่ขาดหายไปในปี 2561 เนื่องจากเป็ นปี สิน้ สุดสัญญางานให้บริการจัดเก็บ
และกําจัดขยะมูลฝอย สําหรับในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ (22.24) ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 52.26 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 174.09 เนื่องจากสัดส่วนต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึน้ มากกว่าสัดส่วนที่รายได้จากการ
รับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึน้
ทั้ง นี ้ งวด 9 เดื อ นของปี 2563 มี ผ ลขาดทุน สุทธิ เท่ า กับ (66.13) ล้า นบาท ซึ่ง ลดลง 71.23 ล้า นบาท จากงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้า หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 1,398.32 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่ลดลงมากใน
งวด 9 เดือนของปี 2563


รายได้

บริษัทมีรายได้หลักมาจากการรับเหมาก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างทั่วไป และ การรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค บริษัทมีลกู ค้าทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2560
ถึ ง 2562 รายได้จ ากการรับ เหมาก่ อ สร้า งคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 97.33 ร้อ ยละ 98.82 และ ร้อ ยละ 97.07 ของรายได้ร วม
ตามลําดับ และงวด 9 เดือนปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 96.37 ของรายได้รวม
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,380.48 ล้านบาท เป็ นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง จํานวน 1,343.62
ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ จํานวน 23.18 ล้านบาท และ รายได้อื่นจํานวน 13.68 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
รายได้ดอกเบีย้ รับ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,266.00 ล้านบาท เป็ นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง จํานวน
1,251.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากโครงการต่อเนื่อง 817.17 ล้านบาท และ รายได้จากโครงการใหม่ 433.83 ล้านบาท
สัดส่วนรายได้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนคิดเป็ น 47:53 ตามลําดับ โดยรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างลดลง 92.62 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.89 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้จากโครงการต่อเนื่องลดลงในสัดส่วนที่
มากกว่ารายได้จากโครงการใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทมีรายได้อื่นจํานวน 15.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า 1.32 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.62 เนื่องจากมีรายได้ดอกเบีย้ เงินฝากเพิ่มขึน้ จากเงินที่ระดมทุนจาก IPO
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ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,388.71 ล้านบาท เป็ นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง จํานวน 1,348.00
ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากโครงการต่อเนื่อง 580.17 ล้านบาท และรายได้จากโครงการใหม่ 767.83 ล้านบาท โดยรายได้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนคิดเป็ นสัดส่วน 22:78 ตามลําดับ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึน้ 97.00 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 7.75 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากมีรายได้จากโครงการใหม่เพิ่มขึน้ บริษัทมีรายได้อื่นจํานวน 40.70 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า 25.71 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 171.38 เนื่องจากมีรายได้จากการชนะคดีฟ้องร้องลูกหนีก้ ารค้า
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ และรายได้ค่าบริหารโครงการ
สําหรับ งวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 649.89 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับรายได้รวมในงวด
9 เดือนปี 2562 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,067.44 ล้านบาท หรือลดลง (417.55) ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ (39.12) โดยมี
สาเหตุมาจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่ลดลงจากการที่ลกู ค้าหลายโครงการชะลอแผนงานก่อสร้างออกไปเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ทําให้บริษัทไม่สามารถดําเนินงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถรับรูร้ ายได้ของ
งานโครงการเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม ในงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มมาจากการดําเนิน
โครงการเก็บขน และ กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครลําปาง ซึ่งเริ่มดําเนินการช่วงต้นปี 2563 เป็ นต้นมา โดยมีรายได้
ในส่วนนี ้ เท่ากับ 19.24 ล้านบาท


ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง

ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 ถึง 2562 เท่ากับ 1,231.36 ล้านบาท 1,156.21 ล้านบาท และ 1,340.69
ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2561 ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างลดลงจากปี กอ่ นหน้า 75.15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.10 ตาม
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่ลดลง ในปี 2562 ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า 184.48 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 15.96 โดยเพิ่มขึน้ ตามรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ แต่เพิ่มในสัดส่วนที่มากกว่า เป็ นผลมาจากงาน
ก่อสร้างบางโครงการมีความล่าช้าและบางโครงการใหญ่มีการขยายระยะเวลาออกไป จึงทําให้ตน้ ทุนโครงการสูงขึน้ อีกทัง้
งานโครงการใหม่ท่ีได้รบั มามีอตั รากําไรขัน้ ต้นที่ต่าํ ลง เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึน้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
สําหรับงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนในการรับเหมาก่อสร้าง เท่ากับ 665.48 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เท่ากับ 337.56 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.65 โดยเป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการ
รับเหมาก่อสร้าง ทัง้ นี ้ ในงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนในการให้บริการเพิ่มขึน้ จํานวน 17.87 ล้านบาท สอดคล้องกับ
รายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึน้ ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น


ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห ารในปี 2560 ถึ ง 2562 เท่ า กับ 66.01 ล้า นบาท 67.07 ล้า นบาท และ 66.64 ล้า นบาท
ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า 1.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.60 เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษาต่างๆ ค่าการประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ ตามลําดับ ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ลดลงจากปี ก่อนหน้า 0.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.65 เนื่องมาจากการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลง
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สําหรับงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 39.88 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวด 9 เดือนปี
2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 51.80 ล้านบาท หรือลดลง 11.92 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 23.02 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง


ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินในปี 2560 ถึง 2562 เท่ากับ 6.71 ล้านบาท 4.56 ล้านบาท และ 8.44 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปี ก่อนหน้า 2.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.97 เนื่องจากภาระดอกเบีย้ จ่ายของ
เงินกูย้ ืมธนาคารลดลง จากการเรียกชําระหนีจ้ ากงานเอกชนส่วนใหญ่ได้เร็ว ต้นทุนทางการเงินในปี 2562 เพิ่มขึน้ 3.88
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.00 จากปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั มีการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการสําหรับงวด 9 เดือนปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 6.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.64 ล้านบาท จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 11.54 เนื่องจากบริษัทมีการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
3.8.2.2. ฐานะทางการเงิน


สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 1,018.79 ล้านบาท 906.85 ล้านบาท
956.98 ล้านบาท และ 806.32 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์หลักประกอบไปด้วย ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น รายได้
ที่ยังไม่ได้เรียกชําระ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ โดย ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ ื่นเท่ากับ 285.18 ล้านบาท 196.73 ล้านบาท 364.95 ล้านบาท และ 296.87 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 27.99 ร้อยละ 21.69 ร้อยละ 38.14 และ ร้อยละ 36.82 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 ลูกหนีก้ ารค้า
และลูกหนีอ้ ื่นลดลงจากปี ก่อนหน้า 88.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.02 เนื่องจากบริษทั สามารถเรียกเก็บค่าจ้างตามงวด
งานภายหลังส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้ดีกว่าปี ก่อนหน้า ณ สิน้ ปี 2562 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
หน้า 168.22 ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 85.51 โดยเพิ่ ม ขึ น้ ตามรายได้ท่ี เ พิ่ ม ขึ น้ และเนื่ อ งจากงานเอกชนส่ ว นใหญ่ มี
ระยะเวลาสัญญาการก่อสร้างเร็วกว่างานภาครัฐ ทําให้มลู ค่าในการส่งมอบงานแต่ละครัง้ มีมลู ค่าสูง และ ณ สิน้ ไตรมาสที่
3 ปี 2563 ลูก หนี ้ก ารค้า และลูก หนี ้อื่ น ลดลงจาก ณ สิ น้ ปี 2562 เท่ า กับ 68.07 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 18.65
เนื่องมาจากการลดลงของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
บริษัทมีรายได้ท่ียงั ไม่ได้เรียกชําระ ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 352.48 ล้านบาท 344.53
ล้านบาท 243.35 ล้านบาท และ 216.43 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 34.60 ร้อยละ 37.99 ร้อยละ 25.43 และ ร้อย
ละ 26.84 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 รายได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชําระลดลง 7.94 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
2.25 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า และ ณ สิน้ ปี 2562 รายได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชําระลดลง 101.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.37
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เนื่องจากสามารถเรียกชําระเงินจากลูกค้าโครงการรับเหมาก่อสร้างต่างๆ ได้ดีขนึ ้ ณ สิน้ ไตรมาสที่
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3 ปี 2563 บริ ษั ท มี ร ายได้ท่ี ยั ง ไม่ ไ ด้เ รี ย กชํา ระ เท่ า กั บ 216.43 ล้า นบาท ลดลง ร้อ ยละ 11.06 จากณ สิ ้น ปี 2562
เนื่องมาจากการลดลงของรายได้ค่ารับเหมาก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าว
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 150.99 ล้านบาท 159.39
ล้านบาท 155.17 ล้านบาท และ 143.42 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 14.82 ร้อยละ 17.58 ร้อยละ 16.21 และ ร้อย
ละ 17.79 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า 8.40 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 5.56 จากการลงทุนซือ้ เครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องใช้สาํ นักงาน และยานพาหนะ ณ สิน้ ปี 2562 ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปี ก่อนหน้า 4.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.65 และ
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 11.74 ล้านบาท หรือ คิด
เป็ นร้อยละ 7.57 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ


หนีส้ ิน

บริษัทมีหนีส้ ินรวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 542.77 ล้านบาท 421.18 ล้านบาท 508.96
ล้านบาท และ 430.42 ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนีส้ ินส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น และเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นเท่ากับ 295.61 ล้านบาท 205.90
ล้านบาท 168.36 ล้านบาท และ 99.02 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 54.46 ร้อยละ 48.89 ร้อยละ 33.08 และ ร้อย
ละ 23.01 ของหนีส้ ินรวม ตามลําดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นลดลงจากปี ก่อนหน้า 89.71 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 30.35 จากการชําระคืนเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น และ ณ สิน้ ปี 2562 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นลดลง
จากปี ก่อนหน้า 37.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.23 อันเนื่องมาจากบริษัทเริ่มมีการขยายการรับงานโครงการใหม่ไปยัง
พืน้ ที่อื่นๆ ของประเทศที่ค่คู า้ ยังไม่มีความคุน้ เคยกับบริษัท ทําให้ยงั ไม่ได้รบั เครดิตการค้าจากคู่คา้ ในพืน้ ที่ดงั กล่าว ณ สิน้
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 69.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 41.18
โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างที่ลดลงอย่างมีนยั สําคัญจากผลการชะลอการก่อสร้างใน
โครงการต่างๆ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เท่ากับ
75.50 ล้านบาท 84.22 ล้านบาท 173.97 ล้านบาท และ 153.86 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 13.91 ร้อยละ 20.00
ร้อยละ 34.18 และ ร้อยละ 35.75 ของหนีส้ ินรวม ตามลําดับ ณ สิน้ ปี 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า 8.71 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.54 จากการใช้วงเงินจากเงินเบิกเกินบัญชีท่เี พิม่ ขึน้
เพื่อใช้เป็ นเงินหมุนเวียนภายในกิจการ ณ สิน้ ปี 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้
จากปี ก่อนหน้า 89.75 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 106.57 จากการกูย้ ืมเงินเพื่อใช้หมุนเวียนภายในกิจการ สําหรับ ณ สิน้ ไตร
มาสที่ 3 ปี 2563 มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 20.11 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.56 จากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ณ สิน้ ปี 2560 ถึง สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เป็ นจํานวน 476.02 ล้านบาท 485.68
ล้านบาท 448.03 ล้านบาท และ 375.90 ล้านบาท ตามลําดับ ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ 9.65 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.99 เนื่องจากมีกาํ ไรจากการดําเนินธุรกิจ ทําให้กาํ ไรสะสมเพิ่มขึน้ ณ สิน้ ปี 2562 ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ลดลง 37.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.40 เนื่องจากผลขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ สําหรับ ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 72.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.10 เนื่องจากผลขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ ซึ่งทําให้กาํ ไรสะสม
ของบริษัทลดลง
3.8.2.3. สภาพคล่อง
ณ สิน้ ปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 61.25 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 48.01 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกรายได้ท่ียงั ไม่ได้เรียกชําระเพิ่มขึน้ เงิน
สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจาํ นวน 55.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้ และการ
ซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจาํ นวน 150.42 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินรับค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนสุทธิของบริษัท
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ปี 2561 จํานวน 34.51 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 4.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชําระเงินคืนเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น เงิน
สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 0.76 ล้านบาท เนื่องมาจากเงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง และเงินสดรับ
จากการจําหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 23.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ
จ่ายเงินปั นผล และการจ่ายคืนเจ้าหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินและดอกเบีย้
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 19.51 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 148.02 ล้านบาท จากผลขาดทุนจากการดําเนินงาน และการบันทึกลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 22.25 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดรับจากการ
จําหน่ายที่ดินและอุปกรณ์ และเงินสดรับจากเงินฝากประจําที่ติดภาระคํา้ ประกันที่ลดลง เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
จัดหาเงิน เท่ากับ 110.78 ล้านบาท มาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ และตั๋วแลก
เงินระยะสัน้ เพิ่มขึน้
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 8.32 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ณ
สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 11.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 57.35 อันมีสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ และ ตั๋วแลกเงิน
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4.

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC

4.1.

วัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการทํารายการ

การเข้าทํารายการขอสัตยาบันในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการ
ดําเนินการโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง (รวมเรียกว่า “โครงการ”) ในครัง้ นี ้ เพื่อให้ผู้ถือหุน้ ของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเข้าทํา
รายการดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ทัง้ นี ้ เนื่องจากภายหลังการทราบผลการคัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้บริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินการโครงการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็ นระยะเวลา 57 เดือน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2567 แล้ว บริษัทได้ทาํ การประกาศหาผูร้ บั จ้างช่วงเพื่อดําเนินการโครงการดังกล่าว อันมีสาเหตุมาจากการที่
บริษัทไม่สามารถดําเนินการเองได้ เนื่องจากได้ทาํ การโอนธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เคยดําเนินการอยู่ออกไปให้แก่
CEC ตัง้ แต่เมื่อมีการจัดแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์“)
แล้ว ทัง้ บุคลากรและสินทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกําหนดเวลาที่บริษัทประกาศไว้ ปรากฏว่ามี
เพียง CEC ที่ย่นื ซองเข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียวเท่านัน้ ทัง้ นี ้ CEC ผ่านเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท่กี าํ หนด คือ มีรถเพื่อใช้เก็บขน
ขยะมูลฝอย พร้อมพนักงานขับรถและพนักงานจัดเก็บขยะ
เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริการน้อยราย และมีลกั ษณะเป็ นการให้บริการเฉพาะกิจ อีกทัง้
การให้บริการในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้านความหนาแน่นของจํานวนประชากร
และขนาดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในการ
ให้บริการในธุรกิจดังกล่าวแตกต่างกันไป ดังนัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ ด้ บริษัทจึงพิจารณาจาก
การที่บริษัทยังมีกาํ ไรจากการทํางานดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบ
ตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างของบริษัทที่ลดลง บริษัทจึงได้จดั จ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินโครงการดังกล่าว
ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2563 บริษัทได้รบั การคัดเลือกจากเทศบาลนครลําปางให้เป็ นผูด้ าํ เนินโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง เป็ นระยะเวลา 53 เดือน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2567 ซึ่งมีเพียงบริษัทเป็ นผูย้ ่นื ซองประมูลงานกับเทศบาลนครลําปางเพียงรายเดียวเท่านัน้ โดยโครงการดังกล่าวเป็ นงาน
ต่อเนื่องจากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางข้างต้น โดยมีพืน้ ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน จึงน่าจะเกิดการส่งเสริมกันทางธุรกิจ (Synergy) และ ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ (Economies of Scale) หากให้
CEC เป็ นผูด้ าํ เนินการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทด้วย บริษัทจึงได้สอบถามไปยัง CEC ให้เสนอบริการเป็ นผูร้ บั จ้างช่วง ซึ่งจาก
ราคาที่ CEC เสนอมาบริษัทยังมีกาํ ไรจากโครงการดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจ บริษัทจึงได้จดั จ้าง CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วง
ในการดําเนินโครงการดังกล่าว ในการเข้าทํารายการโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปางนี ้ บริษัทเห็นว่า
เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ในขณะที่บริษัทยังมีกาํ ไรจากการทํางานดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจจากราคา
ที่ CEC เสนอมา บริษัทจึงได้ทาํ สัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผู้รับจ้างช่วงเพื่อดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครลําปาง
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จากการว่าจ้าง CEC ทัง้ 2 รายการข้างต้น บริษัทยังคงได้รบั อัตรากําไรอยู่ท่ีระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี ้ ในการ
จ้างเหมาช่วงดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังสามารถลดความเสี่ยงในการดําเนินงานลงได้จากการที่ให้ผูร้ บั จ้างช่วงเป็ นผูร้ บั
ความเสี่ยงต่างๆ ในการดําเนินงานแทน
ทั้งนี ้ หากบริษัทไม่ว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินการโครงการและขยายระยะเวลาในการเปิ ด
ประมูลออกไป บริษัทอาจไม่ได้ผรู้ บั จ้างช่วง หรือ ได้ผรู้ บั จ้างช่วงไม่ทนั ต่อการดําเนินงานให้แก่เทศบาลนครลําปาง ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทอาจต้องชําระค่าปรับให้แก่เทศบาลนครลําปางตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรืออาจถูกบอกเลิกสัญญาได้ รวมไป
ถึงจะมีประวัติในการดําเนินงานที่ไม่ดีกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าประมูลงานอื่นๆ ของบริษัทใน
อนาคตอีกด้วย
4.2.

ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการต่อบริษัท

4.2.1. ข้อดีของการเข้าทํารายการ
1) สามารถควบคุมอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
การเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ จะช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมอัตราผลตอบแทนที่จะได้รบั จากโครงการเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ลําปางได้ เนื่องจากได้รบั รายได้จากเทศบาลนครลําปางตามที่ระบุไว้ในสัญญา และมีตน้ ทุนที่แน่นอนตาม
สัญ ญาจ้า งเหมาช่ ว งกับ CEC ที่ เ ป็ น ผู้ด าํ เนิ น การโครงการทั้ง 2 โครงการข้า งต้น ซึ่ง จากรู ป แบบการ
ดําเนินการดังกล่าวของบริษัทจะทําให้บริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากําไรให้คงที่ได้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของสัญญาของทั้ง 2 โครงการ โดยอัตรากําไรที่บริษัทได้รบั จากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง เท่ากับ ร้อยละ 8.82
และ ร้อยละ 12.00 ตามลําดับ หรือ คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 9.73 ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และ 4.07
ล้านบาท รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตามลําดับ ตลอดช่วงอายุของสัญญาโครงการ ซึ่งเป็ นอัตรากําไรที่น่าพอใจ
โดยเมื่อเทียบกับอัตรากําไรในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทดําเนินการเป็ นธุรกิจหลักแล้วพบว่าในช่วง ปี
2562 ถึง ปี 2563 มีอตั รากําไรเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 7.12 ซึ่งตํ่ากว่าอัตรากําไรที่บริษัทได้รบั จากโครงการเก็บ
ขนและโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครลําปาง อันเป็ นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรงใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ทัง้ นี ้ หากไม่เข้าทํารายการจัดจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินโครงการ บริษัทมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่สามารถเริ่มดําเนินการได้ทนั ตามกําหนดเวลาที่เจ้าของโครงการกําหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทอาจต้อง
ชําระค่าปรับให้แก่เทศบาลนครลําปางตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรืออาจถูกบอกเลิกสัญญาได้ รวมไปถึงจะมี
ประวัติในการดําเนินงานที่ไม่ดีกบั หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าประมูลงานอื่นๆ ของบริษัทใน
อนาคตอีกด้วย นอกจากนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัทพิจารณาที่จะดําเนินการโครงการด้วยตนเอง บริษัทอาจไม่
สามารถควบคุมผลตอบแทนในการดําเนินโครงการให้เป็ นที่น่าพอใจได้ตลอดช่วงอายุสญ
ั ญาโครงการได้
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จากการที่มีความเสี่ยงในการดําเนินงานที่เพิ่มขึน้ จากการที่ตอ้ งควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
จริงให้เป็ นไปตามประมาณการและการควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนด รวมไปถึงจะ
มีภาระที่เพิ่มมากขึน้ จากการต้องลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นต่อการปฏิบัติงานและภาระในการพัฒนา
ทีมงานให้สามารถปฏิบตั ิงานในขัน้ ตอนต่างๆ ให้ราบรื่น เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั บริษัทไม่มีสินทรัพย์ท่จี าํ เป็ น
ต่อการดําเนินงานและบุคลากรที่มีความชํานาญในธุรกิจนีอ้ ยู่ในองค์กร
2) ลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานโครงการลงได้
การเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ นอกจากจะทําให้บริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากําไรที่ได้จากโครงการในระดับ
ที่น่าพึงพอใจได้แล้ว ยังสามารถลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานลงได้อีกด้วย จากการที่บริษัทได้จา้ งเหมา
ช่วงให้ CEC เป็ นผูด้ าํ เนินการโครงการ ทําให้บริษัทสามารถผลักความเสี่ยงในการดําเนินงานต่างๆ ไปให้แก่
CEC ได้ เนื่องจากบริษัทได้จดั ทําสัญญาจ้างเหมาช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสัญญาแบบ Back to
Back ที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาจ้างเหมาช่วงเหมือนกันกับในสัญญาจ้างที่บริษัทได้รบั มา
จากเจ้าของโครงการ นอกจากนี ้ บริษัทยังไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มสูงขึน้ ในอนาคต
กว่าที่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากได้ทาํ การจ้างเหมาช่วงต่อให้กับ CEC ไปแล้วโดยมีอัตราค่าจ้างคงที่
ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยหากบริษัทไม่เข้าทํารายการจัดจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วง จะทําให้
บริษัทมีความเสี่ยงในการดําเนินการโครงการที่เพิ่มขึน้ หากต้นทุนในการดําเนินการโครงการไม่เป็ นไปตามที่
ประมาณการ รวมไปถึงยังมีภาระความรับผิดชอบในขัน้ ตอนการต่างๆ ของโครงการ
3) ลดภาระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ายที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ท่จี าํ เป็ นต่อการดําเนินโครงการด้วยตนเอง
เนื่องจากมีเพียง CEC ที่เข้าร่วมประมูลเป็ นผู้รับจ้างช่วงในการดําเนินการโครงการเพียงรายเดียว หาก
บริษัทไม่ทาํ การว่าจ้าง CEC แล้ว บริษัทจะต้องดําเนินการโครงการด้วยตนเอง ทั้งนี ้ บริษัทได้โอนธุรกิจ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนออกไปให้แก่ CEC ตัง้ แต่เมื่อมีการจัดแบ่งแยกธุรกิจในช่วงก่อนเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงทําให้บริษัทไม่มีสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นในการดําเนินงานในธุรกิจนี ้ การจะเริ่มดําเนิน
โครงการกับเทศบาลนครลําปางทําให้บริษัทต้องลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ น ซึ่งทําให้บริษัทอาจมีความ
จําเป็ นที่จะต้องกูย้ ืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการดังกล่าว ส่งผลให้มีภาระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ายบนหนีส้ ินที่
จะทําการกูย้ ืมมาเพิ่มขึน้
ดังนั้น การว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผู้รับจ้างช่วงในการดําเนินการโครงการ จึงสามารถลดภาระหนีส้ ินและ
ดอกเบีย้ จ่ายที่จะเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ีความจําเป็ นต่อการดําเนินโครงการด้วยตนเองลงได้
โดยหากบริษัทไม่เข้าทํารายการจัดจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วง และพิจารณาเริ่มดําเนินการโครงการด้วย
ตนเอง บริษัทจะมีภาระที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นต้องใช้ในการดําเนินงานด้วยตนเอง เช่น รถขน
ขยะมูลฝอย เป็ นต้น รวมไปถึงภาระในการพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมที่จะดําเนินธุรกิจดังกล่าวด้วย ซึ่ง
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อาจส่งผลต่อกระแสเงิ นสดของบริษั ทได้ โดยบริษัทอาจมีภาระหนี ้สินเงิ นกู้ยืมที่เ พิ่มขึ น้ จากการลงทุน
ดังกล่าว รวมไปถึงภาระดอกเบีย้ จ่ายบนหนีส้ ินเงินกูย้ ืมนัน้ ด้วย
4) สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลาตามสัญญาและข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาจ้าง
บริษัทสามารถดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยได้ทันตามเวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญาจ้างระหว่าง
เทศบาลนครลําปาง กับ บริษัท โดยการว่าจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วง ซึ่ง CEC มีความพร้อมทัง้ ในด้าน
บุคลากรที่มีประสบการณ์และสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นในการดําเนินงาน
เมื่อบริษัทได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูด้ าํ เนินการโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลําปางแล้ว บริษัท
จึ ง ได้ด ํา เนิ น การเปิ ด ประมูล เป็ น การทั่ว ไป เพื่ อ หาผู้รับ จ้า งช่ ว งมาให้บ ริ ก ารงานข้า งต้น ซึ่ ง เมื่ อ ครบ
กําหนดเวลา มีเพียง CEC ที่ย่นื ซองเข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว ทัง้ นี ้ CEC ผ่านเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท่กี าํ หนด
คือ มีรถเพื่อใช้เก็บขนขยะมูลฝอย พร้อมพนักงานขับรถและพนักงานจัดเก็บขยะ
ดังนัน้ หากบริษัทไม่ทาํ การว่าจ้าง CEC และทําการขยายระยะเวลาการเปิ ดประมูลออกไปอาจไม่ได้ผรู้ บั จ้าง
ช่วง หรือ ได้ผูร้ บั จ้างช่วงไม่ทันต่อการดําเนินงานให้แก่เทศบาลนครลําปาง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทอาจต้อง
ชําระค่าปรับให้แก่เทศบาลนครลําปางตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรืออาจถูกบอกเลิกสัญญาได้ รวมไปถึงจะมี
ประวัติในการดําเนินงานที่ไม่ดีกบั หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าประมูลงานอื่นๆ ของบริษัทใน
อนาคตอีกด้วย
5) ประหยัดทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ในการเข้าทํารายการว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผู้รับจ้างช่วงโครงการในครัง้ นี ้ ทําให้บริษัทสามารถประหยัด
ทรัพยากรทัง้ ในด้านทุนทรัพย์และเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาทีมงานให้มีศกั ยภาพในการดําเนินธุรกิจจัดการ
ขยะมูลฝอยลงได้ หากบริษัทไม่เข้าทํารายการจัดจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วง และพิจารณาเริ่มดําเนินการ
โครงการด้วยตนเอง บริษัทจะมีภาระในการพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมที่จะดําเนินธุรกิจดังกล่าวด้วย ซึ่ง
อาจส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทได้ โดยบริษัทอาจมีภาระหนีส้ ินเงินกูย้ ืมที่เพิ่มขึน้ รวมไปถึงภาระ
ดอกเบีย้ จ่ายบนหนีส้ ินเงินกูย้ ืมนัน้ ด้วย
4.2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทํารายการ
1) บริษัทอาจได้รบั อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ ในการดําเนินโครงการหากไม่เข้าทํารายการ
การเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ จะทําให้บริษัทได้รบั อัตราผลตอบแทนที่จาํ กัด จากส่วนต่างของรายได้ค่าจ้างที่
ได้รบั จากเทศบาลนครลําปางที่เป็ นเจ้าของโครงการ กับ ต้นทุนค่าจ้างที่บริษัทชําระให้แก่ CEC ในฐานะผู้
รับจ้างช่วง ดังนัน้ บริษัทจะไม่มีโอกาสได้อตั ราผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึน้ หากสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานลงได้ต่าํ กว่าที่ประมาณการไว้ในอนาคต ทัง้ นี ้ หากบริษัทดําเนินการโครงการด้วยตนเอง อาจ
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มีโอกาสได้รบั อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ จากส่วนต่างของรายได้ค่าจ้างที่ได้รบั จากเทศบาลนครลําปางที่
เป็ น เจ้า ของโครงการ กับ ต้น ทุน ค่ า ใช้จ่ า ยในการดําเนิ น การที่ เ กิ ด ขึ น้ จริงหากสามารถควบคุม ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการได้ดีกว่าต้นทุนค่าจ้างที่บริษัทชําระให้แก่ CEC ในฐานะผูร้ บั จ้างช่วง
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการดําเนินงานโครงการ โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
โครงการอาจสูงขึน้ กว่าต้นทุนค่าจ้างที่บริษัทชําระให้แก่ CEC ในฐานะผูร้ บั จ้างช่วง และอาจทําให้บริษัท
ได้รบั อัตราผลตอบแทนที่ต่าํ กว่าที่ได้รบั อยู่ในปั จจุบนั นอกจากนี ้ ยังมีตน้ ทุนที่เพิ่มขึน้ ทั้งในด้านภาระการ
ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินงานเอง และต้นทุนที่จะต้องใช้ในการพัฒนาบุคลากรอีก
ด้วย
2) ไม่มีโอกาสในการพัฒนาทีมงานในธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
การว่าจ้างให้ CEC เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินการโครงการนัน้ จะทําให้บริษัทขาดโอกาสในการพัฒนา
บุคลากรและทีมงานของตนเองขึน้ มาเอง โดยบุคลากรของบริษัทจะไม่มีส่วนในการปฏิ บัติงานจริง ใน
โครงการ เนื่องจาก CEC ในฐานะผูร้ บั จ้างช่วง จะใช้บุคลากรของตนเองในการปฏิบตั ิงานในขัน้ ตอนต่างๆ
ทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการให้บุคลากรเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิงานจริง โดยหากบริษัทไม่เข้าทํารายการ
ดังกล่าว บริษัทอาจพิจารณาดําเนินการด้วยตนเอง โดยการสร้างทีมงานในธุรกิจนีข้ ึน้ มาเอง ซึ่งจะทําให้
ทีมงานและบุคลากรของบริษัทได้เริ่มเรียนรูจ้ ากการดําเนินการจริงในธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่งผล
ให้สามารถดําเนินงานในธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้เองในอนาคต ทัง้ นี ้ ในการพัฒนาทีมงานขึน้ มา
เองนั้น อาจจําเป็ นต้อ งใช้เวลาในการดําเนิ นการ และอาจทําให้เริ่มดําเนิ นงานโครงการได้ล่ าช้า หรื อ
ดําเนินงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพในช่วงต้น ซึ่งอาจทําให้บริษัทมีภาระค่าปรับจากเทศบาลนครลําปางหรือ
อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้ รวมไปถึงจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างบุคลากรและ
ทีมงานที่มีศกั ยภาพอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติให้บริษัทเข้าทํารายการซือ้ หุน้ สามัญของ
CEC แล้ว จะทําให้ CEC มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท และทําให้บริษัทมีทีมงานในธุรกิจจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนเป็ นของตนเองผ่านทางบริษัทย่อย
3) มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูร้ บั จ้างช่วง
การเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ จะทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการพึ่งพิง CEC ที่เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนิน
โครงการ โดยหากเกิดเหตุการณ์ท่ี จาํ เป็ นต้อ งยกเลิ กการว่าจ้าง CEC ในอนาคต บริษั ท จะไม่สามารถ
ดําเนินการด้วยตนเองได้ เนื่องจากไม่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นในการดําเนิน
ธุรกิจนี ้ ดังนั้น หากบริษัทไม่เข้าทํารายการในครัง้ นีแ้ ล้วพิจารณาที่จะสร้างทีมงานในธุรกิจดังกล่าวด้วย
ตนเองเพื่อใช้ในการดําเนินงานโครงการ จะทําให้บริษัทสามารถลดการพึ่งพิงผู้รับเหมาช่วงลงได้ โดย
สามารถดําเนินการต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งนี ้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงต่อการไม่สามารถสร้างทีมงานที่มี
คุณภาพขึน้ มาได้ทนั เวลาต่อการเริ่มดําเนินโครงการ หรือดําเนินงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพในช่วงต้น ซึ่ง
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อาจทําให้บริษัทมีภาระค่าปรับจากเทศบาลนครลําปางหรืออาจถูกบอกเลิกสัญญาได้ รวมไปถึงจําเป็ นต้อง
ใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานที่มีศกั ยภาพอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติให้บริษัทเข้าทํารายการซือ้ หุน้ สามัญของ
CEC แล้ว จะทําให้ CEC มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจะทําให้สามารถขจัดความเสี่ยงดังกล่าวลง
ได้
4.3.

ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับ
บุคคลภายนอก

4.3.1. ข้อดีของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก
- ไม่มี เนื่องจากเป็ นการทํารายการเฉพาะกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเท่านัน้ 4.3.2. ข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก
1) มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
เนื่องจาก CEC ซึ่งประกอบธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยเช่นเดียวกันกับบริษัท และมีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ CEC อีกด้วย ทําให้การเข้าทํารายการในครัง้ นีเ้ ป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ได้ อย่างไรก็ตาม ในการ
เข้าทํารายการในครัง้ นี ้ เมื่อเปรียบเทียบข้อดีกบั ข้อด้อยแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริษัทอยู่ รวมไปถึงยัง
สร้างผลตอบแทนในระดับที่นา่ พอใจให้แก่บริษัทได้ตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการ
4.4.

ผลกระทบจากการทีท่ ปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้สัตยาบันและไม่ให้สัตยาบัน

กรณีทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบัน
หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิให้สตั ยาบันในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้
หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วยกับการที่บริษัทเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินโครงการเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
กรณีทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบัน
หากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติไม่อนุมตั ิให้สตั ยาบันในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้
นี ้ หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยกับการที่บริษัทเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินโครงการ
เก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
โดยบริษัทจะต้องยกเลิกรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวในทันที ซึ่งอาจส่งผลต่อการดําเนินการโครงการข้างต้นได้
ซึ่ง บริษั ท อาจมี ภ าระค่ าปรับ จากผู้ว่ าจ้างของโครงการ หรื อ อาจถูก บอกเลิ กสัญ ญาได้ รวมไปถึ ง จะมี ป ระวัติใ นการ
ดําเนินงานที่ไม่ดีกบั หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าประมูลงานอื่นๆ ของบริษัทในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี ้

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

หน้าที่ 68

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

หากบริษัทยกเลิกรายการดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดปั ญหาด้านขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ท่บี ริษัทรับผิดชอบอยู่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อ
สุขอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่ดงั กล่าวได้อกี ด้วย ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ที ่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิให้สตั ยาบัน บริษัทอาจต้องนํา
โครงการดังกล่าวกลับมาดําเนินการโครงการด้วยตนเอง
ในการที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิให้สตั ยาบันในครัง้ นี ้ กรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุมัติ ร ายการดังกล่ าว ยัง ต้อ งมีความรับ ผิ ดในการเข้าทํารายการครั้งนี ้ ตามพระราชบัญ ญัติ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
หมวดที่ 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร มาตรา 89/7 – 89/24
หมวดที่ 12 โทษทางอาญา มาตรา 281/1 – 281/10
หมวดที่ 12/1 มาตรการลงโทษทางแพ่ง มาตรา 317/1 – 317/14
4.5.

ความเป็ นธรรมของราคาและเงือ่ นไขรายการ

เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นนัน้ มีผใู้ ห้บริการน้อยราย และมีลกั ษณะเป็ นการให้บริการเฉพาะกิจ อีกทัง้
การให้บริการในแต่ละพืน้ ที่ยงั มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัยทัง้ ในด้านความหนาแน่นของจํานวนประชากร
และขนาดของพืน้ ที่ท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาในการ
ให้บริการในธุรกิจดังกล่าวแตกต่างกันไป ดังนัน้ จึงไม่สามารถหาราคากลางของงานประเภทนีไ้ ด้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตรากําไรที่บริษัทได้รบั จากส่วนต่างระหว่างรายได้ท่ีได้รบั จากเทศบาล
นครลําปางซึ่งเป็ นเจ้าของโครงการ กับ ต้นทุนที่บริษัทชําระให้แก่ผรู้ บั จ้างช่วงในการดําเนินงานโครงการซึ่งได้แก่ CEC แล้ว
พบว่าอัตรากําไรที่บริษัทได้รบั จากโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนของเทศบาลนครลําปาง เท่ากับ ร้อยละ 8.82 และ ร้อยละ 12.00 ตามลําดับ ซึ่งเป็ นอัตรากําไรที่น่าพอใจ โดย
เมื่อเทียบกับอัตรากําไรในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทดําเนินการเป็ นธุรกิจหลักแล้วพบว่า ในช่วงปี 2562 ถึง ปี 2563 มี
อัตรากําไรเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 7.12 ซึ่งตํ่ากว่าอัตรากําไรที่บริษัทได้รบั จากโครงการเก็บขนและโครงการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนของเทศบาลนครลําปาง นอกจากนี ้ หากเปรียบเทียบกับการที่บริษัทจะดําเนินโครงการด้วยตนเองโดยอ้างอิงจากใบ
สรุปปริมาณงาน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็ นการประมาณการค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานที่จะเกิดขึน้ จากการ
ดําเนินการโครงการด้วยตนเอง เช่น ค่าแรงงาน เงินเดือนของบุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ตามปริมาณงานในหัวข้อต่างๆ ที่เจ้าของโครงการกําหนดไว้ ประกอบการประมูลงาน
โครงการข้างต้นทั้ง 2 โครงการแล้ว พบว่ามีอัตรากําไรตลอดระยะเวลาโครงการอยู่ท่ี ร้อยละ 4.91 และ ร้อยละ 4.72
สําหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครลําปาง และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล
นครลํา ปาง ตามลํา ดับ ดัง นั้น การว่ า จ้างให้ CEC เป็ น ผู้รับ จ้า งช่ วงในการดําเนิ น โครงการนั้น จะทํา ให้บ ริษัท ได้รับ
ผลตอบแทนที่สงู กว่าการดําเนินการด้วยตนเองอีกด้วย
นอกจากนี ้ บริษัทยังสามารถดํารงอัตราผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ เนื่องจาก
สามารถผลักภาระและความเสี่ยงในด้านการดําเนินงานโครงการไปให้แก่ผูร้ บั จ้างช่วงได้อีกด้วย เนื่องจากบริษัทได้จดั ทํา
ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ
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สัญญาจ้างเหมาช่วง (Subcontract) ในรู ปแบบของสัญญาแบบ Back to Back ที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ใน
สัญญาจ้างเหมาช่วงเหมือนกันกับในสัญญาจ้างที่บริษัทได้รบั มาจากเจ้าของโครงการ
จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครัง้ นีม้ ีราคาและ
เงื่อนไขที่เป็ นธรรมซึ่งทําให้บริษัทได้ประโยชน์จากการเข้าทํารายการดังกล่าว
4.6.

สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน

ในการทํารายการเพื่อเข้าทําสัญญาว่าจ้าง CEC ในโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และ โครงการกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนให้กับเทศบาลนครลําปาง นอกจากจะช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินการโครงการได้ทนั ตามกําหนดเวลาที่
เจ้าของโครงการกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็ นการลดความเสี่ยงจากการโดนเรียกค่าปรับจากเจ้าของโครงการ
หรือการถูกบอกเลิกสัญญาแล้ว ยังสามารถผลักภาระและความเสี่ยงต่างๆ ออกไปให้แก่ CEC ได้อีกด้วย เนื่องจากบริษัท
ได้จดั ทําสัญญาจ้างเหมาช่วง (Subcontract) ในรูปแบบของสัญญาแบบ Back to Back ที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ในสัญญาจ้างเหมาช่วงเหมือนกันกับในสัญญาจ้างที่บริษัทได้รับมาจากเจ้าของโครงการนอกจากนี ้ การดําเนินการ
ดังกล่าวยังเป็ นผลดีต่อกระแสเงินสดของบริษัทจากการที่บริษัทไม่จาํ เป็ นต้องมีภาระในการลงทุนในสินทรัพย์ท่จี าํ เป็ นต้อง
ใช้ในการดําเนินงานและยังประหยัดทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการพัฒนาบุคลากรและทีมงานที่จะต้องใช้ในธุรกิจจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนได้อีกด้วย ทัง้ นี ้ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รบั จากการดําเนินโครงการในครัง้ นีย้ งั อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมี
อัตรากําไรอยู่ท่ี ร้อยละ 8.82 และ ร้อยละ 12.00 สําหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และ โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชน ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตรากําไรดังกล่าวกับอัตรากําไรที่บริษัทได้รบั ในการเข้าประมูลงานก่อสร้าง ซึ่ง
เป็ นธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว พบว่า โครงการที่บริษัทเข้าประมูลงานและได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ในช่วงปี
2562 ถึง ปี 2563 มีอตั รากําไรเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้อยละ 7.12 ซึ่งตํ่ากว่าอัตรากําไรที่บริษัทได้รบั จากโครงการ นอกจากนี ้ บริษัท
ยังสามารถควบคุมให้มีผลตอบแทนในระดับดังกล่าวได้ตลอดช่วงอายุสญ
ั ญาของโครงการจากการเข้าทํารายการนีอ้ ีกด้วย
และเมื่อพิจารณาถึงข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงต่างๆ จากการเข้าทํารายการเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เข้าทํารายการ
แล้ว การเข้าทํารายการในครัง้ นีน้ ่าจะทําให้บริษัทได้รบั ประโยชน์มากกว่าการไม่เข้าทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมี
ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้สัตยาบันในการเข้าทํารายการว่าจ้าง CEC ในครั้งนี้
การพิจารณาลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาข้อมูลและความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินได้นาํ เสนอ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทที่
เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นบนพืน้ ฐานของข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัท รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ซึ่งตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รบั เป็ นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิการเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้
เป็ นสําคัญ
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5.

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าซือ้ หุ้นสามัญของ CEC

5.1.

วัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการทํารายการ

การเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC จํานวน 7,000 หุน้ หรือ สัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ใน
ครัง้ นีจ้ ะทําให้ CEC มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท นอกจากจะเป็ นการช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interests) ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตจากการที่บริษัทได้เริ่มกลับมาดําเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยแล้ว ยังสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจจัดการขยะของบริษทั ได้อีกด้วย เนื่องจาก CEC มีความพร้อมทัง้ ในด้านของบุคลากรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 15 ปี และ ด้านสินทรัพย์ท่ีจาํ เป็ นที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจด้วย ซึ่งทําให้บริษัทสามารถ
ขยายธุรกิจจัดการขยะได้อย่างเต็มที่ได้ในทันทีภายหลังการเข้าทํารายการ อีกทัง้ ธุรกิจดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ท่ี
แน่นอนและสมํ่าเสมอ (Recurring Income) ให้กับบริษัทได้ นอกจากนี ้ เนื่องจากจํานวนบริษัทที่ทาํ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะยังมีจาํ นวนน้อยรายและต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามที่ผวู้ ่าจ้างกําหนดทัง้ ในด้านประสบการณ์ในธุรกิจและ
ความพร้อมในด้านสินทรัพย์ท่ีจะใช้ในการดําเนินงาน จึงทําให้มีการแข่งขันที่นอ้ ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างที่มีผเู้ ล่นจํานวนมากและมีการแข่งขันด้านราคาที่สงู
5.2.

ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทํารายการต่อบริษัท

5.2.1. ข้อดีของการเข้าทํารายการ
1) ช่วยลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
จากการที่บริษัทจะเริ่มกลับมาดําเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยอีกครัง้ ทําให้อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึน้ กับ CEC ได้เนื่องจากดําเนินธุรกิจเดียวกัน และ CEC มีผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และ
กรรมการของบริษัทจํานวนหลายราย ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึน้ ได้
ดังนั้น การที่บริษัทเข้าซือ้ หุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ จะทําให้ CEC มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมี
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 70 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่เข้าทํารายการดังกล่าวจะทําให้ไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ลงได้
2) เป็ นการลงทุนในกิจการที่มีผลการดําเนินงานที่ดี
การเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ จะทําให้ CEC มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งผลการดําเนินงานของ CEC
จะถูกนํามารวมไว้ในงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลกําไรสุทธิให้กับงบการเงินรวมของ
บริษัทได้ โดยจากงบการเงินภายในของ CEC ในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2563 CEC มีผลกําไรสุทธิท่ี 27.53
ล้านบาท นอกจากนี ้ CEC ยังมีศกั ยภาพในการที่จะขยายธุรกิจโดยการเข้าประมูลในโครงการจัดการขยะ
มูลฝอยอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลการดําเนินงานได้อีกด้วย การไม่เข้าทํารายการในครัง้ นีจ้ ะทําให้บริษัทเสียโอกาสใน
การเข้าลงทุนในกิจการที่มีผลการดําเนินงานที่ดี ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลกําไรสุทธิให้กบั บริษัทได้
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3) ช่วยเพิ่มความพร้อมในการดําเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยได้ทนั ที
การเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ จะทําให้บริษัทสามารถใช้ความศักยภาพของ CEC ในด้านบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยมากว่า 15 ปี ได้ในทันที ทําให้บริษัทสามารถ
ประหยัดทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในด้านดังกล่าวขึน้ มาเองได้
โดยหากบริษัทไม่เข้าทํารายการซือ้ หุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ จะทําให้บริษัทต้องใช้ทรัพยากรของบริษทั ทัง้ ใน
ด้านเวลาและเงินทุนในการสร้างทีมงานและพัฒนาบุคลากรของบริษัทขึน้ มาใหม่เอง รวมไปถึงต้องทําการ
บริหารจัดการบุคลากรในธุรกิจดังกล่าวด้วยตนเอง ซึง่ การเข้าทํารายการในครัง้ นีจ้ ะสามารถลดระยะเวลา
และทรัพยากรของบริษัทที่จะต้องสูญเสียไปเพื่อการสร้างทีมงานและพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ
บุคลากรให้สามารถปฏิบตั ิงานในธุรกิจดังกล่าวให้เป็ นไปอย่างเรียบร้อย
5.2.2. ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทํารายการ
1) กระแสเงินสดของบริษัทลดลง
ในการเข้าทํารายการซือ้ หุน้ ของ CEC ที่สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ในครัง้ นี ้
บริษัทจะชําระค่าหุน้ เป็ นเงิน จํานวน 23.10 ล้านบาท โดยจะทําการชําระเป็ นงวดตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
ซือ้ ขายหุน้ ดังนั้น การชําระค่าหุน้ ดังกล่าวจะทําให้กระแสเงินสดของบริษัทลดลงตามค่าหุน้ ที่ชาํ ระให้แก่
ผูข้ าย อย่างไรก็ตาม การชําระค่าหุน้ เป็ นงวดๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น จะช่วยลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริษทั ลงได้
2) ความเสี่ยงจากการบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยมของ CEC ในงบการเงินรวมของบริษัท
ในกรณีท่ีบริษัทมีการบันทึกค่าความนิยมจากการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC ในงบการเงินรวมของบริษัท
และต่อมาหากมีเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อผลการดําเนินงานของ CEC อย่างมีนยั สําคัญ จนส่งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานของ CEC อาจมีความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องบันทึกการด้อยค่าของค่าความนิยมของ CEC ได้
ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทัง้ ในงบดุลและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท
3) เพิ่มภาระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ายให้กบั บริษัท (ในกรณีท่มี ีการกูย้ ืมเงินมาชําระค่าหุน้ CEC)
อ้างอิงตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผขู้ ายสามารถแสดงเอกสารหลักฐานจนทําให้เป็ น
ที่พึงพอใจต่อบริษัทได้ว่า CEC ได้พน้ จากภาระและหน้าที่รบั ผิดชอบที่ผูกพัน CEC เอาไว้ได้ เช่น เอกสารที่
ระบุการพ้นจากความรับผิดชอบ และ/หรือ ภาระผูกพัน จากการดําเนินการโครงการที่ออกโดยเจ้าของ
โครงการที่ CEC ดําเนินการอยู่หรือดําเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้ว จะทําให้บริษัทต้องชําระค่าหุน้ ที่คงเหลือตาม
งวดต่างๆ ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทําให้บริษัท
อาจต้องทําการกูย้ ืมเงินเพี่อมาชําระค่าหุน้ งวดที่เหลือดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท
ซึ่งการกูย้ ืมเงินดังกล่าวจะเป็ นการเพิ่มภาระหนีส้ ินและดอกเบีย้ จ่ายให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทํา
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การพิจารณาถึงสภาพคล่องของบริษัท ณ ขณะนัน้ เพื่อประกอบการการตัดสินใจกูย้ ืมเงินเพื่อชําระค่าหุน้
งวดที่เหลือ
ทัง้ นี ้ หากผูข้ ายยังไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานให้บริษัทพึงพอใจได้ว่า CEC ได้พน้ จากภาระและหน้าที่
รับผิดชอบที่ผกู พัน CEC เอาไว้ได้ บริษัทจะทําการชําระเงินค่าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC ส่วนที่เหลือให้แก่ผซู้ อื ้
เป็ นงวดๆ อีก 3 งวด งวดละ 4.62 ล้านบาท ในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี ตัง้ แต่ปี 2564-2566 ซึ่งจะช่วย
ลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทลงได้มาก
5.3.

ข้อดีและข้อด้อยระหว่างการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับ
บุคคลภายนอก

5.3.1. ข้อดีของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก
1) ได้มาซึ่งหุน้ ของ CEC ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาที่เหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบราคาซือ้ ขายหุน้ ของ CEC กับราคาที่เหมาะสมที่ท่ปี รึกษาทางการเงินประเมินได้แล้ว พบว่า
ราคาซือ้ ขายหุน้ ของ CEC นั้น มีราคาที่ต่าํ กว่าราคาที่เหมาะสมของ CEC จํานวน 1.32 – 3.07 ล้านบาท
หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 5.73 – ร้อยละ 13.30 ของราคาซือ้ ขายหุน้
2) เจรจาต่อรองให้ได้เงื่อนไขในการเข้าทํารายการที่ดี
บริษัทสามารถเจรจาต่อรองให้สามารถแบ่งชําระค่าหุน้ ของ CEC เป็ นจํานวนงวด ได้ถึง 4 งวด จนถึงสิน้ ปี
2566 ซึ่งเป็ นการช่วยบรรเทาภาระและผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทลงได้ นอกจากนี ้ บริษัทยัง
สามารถเจรจาเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัทได้ เช่น ไม่จาํ เป็ นต้องวางเงินมัดจําในการซือ้ ขายหุน้
ของ CEC และชําระค่าหุน้ งวดแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่ซอื ้ ขายหุน้ CEC เสร็จสมบูรณ์ เป็ นต้น
3) ติดตามหาผูร้ บั ผิดชอบได้ในกรณีท่มี ีปัญหาในภายหลัง
ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้ CEC ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในอนาคต ที่อาจเกิดขึน้ จาก
ภาระผูกพันที่มีต่อ CEC บริษัทสามารถที่จะติดตามหาผู้รับผิดชอบชดใช้มูลค่าความเสียหายที่เกิดจาก
ความรับผิดชอบเหล่านัน้ ของ CEC ได้ เนื่องจากผูข้ ายทัง้ หมดเป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
5.3.2. ข้อด้อยของการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันเทียบกับการเข้าทํารายการกับบุคคลภายนอก
1) มีความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
เนื่องจากการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ CEC ในครัง้ นี ้ มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ทํา
ให้ก ารเข้า ทํา รายการในครั้ง นี ้อ าจมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interests) ได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ มีราคาและเงื่อนไขในการได้มาซึ่งหุน้ ของ CEC
ที่เหมาะสมและเป็ นธรรม และ เมื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทํารายการแล้วยังก่อให้เกิด
ประโยชน์กบั บริษัทอีกด้วย
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5.4. ความเป็ นธรรมของราคาและเงือ่ นไขรายการ
5.4.1. ความเหมาะสมของราคา
ที่ ป รึก ษาทางการเงินได้ศึก ษาข้อ มูล ประกอบในการพิ จารณาและให้ความเห็ น โดยมี ส มมติฐ านในการให้
ความเห็นคือ
1) ข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นนัน้ เป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องตามความเป็ นจริง
2) เป็ นการพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบนั และไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผล
การดําเนินธุรกิจของ CEC
3) ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ทาํ การตรวจสอบทางกฎหมาย ภาษี อากร และกฎเกณฑ์อื่นใด ดังนั้น จึงไม่
สามารถให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้
4) ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถรับรอง หรือรับประกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและคํารับรองต่างๆ ของ CEC
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของมูลค่าของ CEC ในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่าของ CEC
โดยวิธีต่างๆ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)

วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach)
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

ทั้งนี ้ เนื่องจากหลักทรัพย์ของ CEC ไม่ได้มีการจดทะเบียนซือ้ ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จึงทําให้ไม่สามาถ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก (Weighted Average Market Price Approach) ได้
(1)

วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนี ้ แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของ CEC ซึ่งถูกบันทึกไว้ในงบการเงินของ CEC ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ ง โดยในที่ นี ้ เป็ น การประเมิน จากมูลค่ าตามบัญ ชีของ CEC ที่ ถูก บัน ทึ กไว้ในงบการเงิน สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

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

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

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

จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด (หุน้ )
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท/หุ้น)

จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดว้ ยวิธีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของ CEC เท่ากับ 42.91
ล้านบาท หรือ 4,290.66 บาทต่อหุน้ ดังนั้น สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC จะมีมูลค่าเท่ากับ
30.03 ล้านบาท
(2)

วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

การประเมินมูลค่าของ CEC ด้วยวิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) โดยการปรับปรุงมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนีส้ ินต่างๆ ของ CEC เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและเป็ นปั จจุบนั โดยที่ปรึกษาทางการเงินอ้างอิงมูลค่า
ราคาประเมินของสินทรัพย์หลักของ CEC จากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล
จํากัด (“AA”) ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (“รายงานประเมิน”) ซึ่ง AA เป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและ
ผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักของ CEC โดย AA ได้ทาํ การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์สาธารณะ ดังมีรายละเอียดของทรัพย์สินหลักอ้างอิงจากรายงานประเมิน
ดังต่อไปนี ้
 ที่ดินเปล่า
ที่ดินที่ประเมินมูลค่าในครัง้ นี ้ เป็ นที่ดินเปล่า ซึ่งถูกบันทึกอยู่ในงบการเงินของ CEC โดยที่ดินดังกล่าวตัง้ อยู่
ที่ หนองเขียว ซอย 2 ถนนบ้านต้นผึง้ -บ้านป่ าข่อยใต้ (ชม.5138) ตําบลเหมืองแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยประกอบด้วยโฉนดที่ดินจํานวน 2 แปลง มีเนือ้ ที่รวม 12-3-62 ไร่ หรือ เท่ากับ 5,162 ตารางวา
ลักษณะรูปแปลงของที่ดินโดยรวมเป็ นรูปหลายเหลี่ยม โดย AA ได้ประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งมีรายละเอียดของที่ดินสรุปได้ดงั นี ้

ลําดับ โฉนดทีด่ ิน
เลขที่
1
22277
2

49400

เลขที่
ดิน
5
86

รวมเนือ้ ทีด่ ิน

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

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพันทีต่ รวจสอบได้

ไม่มีภาระผูกพัน

0

0

14

บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จํากัด

12

3

62

(5,162.00 ตารางวา)

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ
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รูปโฉนดทีด่ ิน

แผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงทีต่ งั้ ของทีด่ ิน
ที่มา: รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ของบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จํากัด จํากัด ที่ 3075/2563

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ
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AA ได้ทาํ การเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อทําการประเมินหาราคาที่เหมาะสม โดยมี
รายละเอียดของข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนี:้
ข้อมูลตลาดของที่ดินเปล่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบสําหรับข้อมูลที่ดิน
ข้อมูลตลาดของทีด่ ินทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบ
ทรัพย์สินที่
รายละเอียด
ประเมิน
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 2
ข้อมูลที่ 3
ข้อมูลที่ 4
ลักษณะทรัพย์สิน
ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินว่างเปล่า
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ดินว่างเปล่า
ติดถนนบ้านต้น ติดซอยเลียบ
ติดหนอง
ติดหนองเขียว
ทําเลที่ตงั้
ผึง้ -บ้านป่ าข่อย
คลอง
ติดซอยไม่มีช่อื
เขียว ซอย 2
ซอย 1
ใต้
ชลประทาน
ขนาดที่ดิน (รวม 2
12-3-62 ไร่
20-0-0 ไร่
7-1-0 ไร่
18-3-87
10-0-0 ไร่
กลุ่ม)
รูปร่างแปลงที่ดิน
หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม
หลายเหลี่ยม
ตํ่ากว่าถนน 20 ตํ่ากว่าถนน 20 ตํ่ากว่าถนน 20
ระดับดิน
เสมอถนน
เสมอถนน
ซ.ม.
ซ.ม.
ซ.ม.
หน้ากว้างที่ดิน
116 เมตร
20 เมตร
40 เมตร
90 เมตร
100 เมตร
7,500 บาท/ตร. 8,000 บาท/ตร. 4,500 บาท/ตร. 5,000 บาท/ตร.
ราคาเสนอขาย
วา
วา
วา
วา
ที่ตงั้ และ
ที่ตงั้
ที่ตงั้ และ
ที่ตงั้ และรูปร่าง สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม
ใกล้เคียง
และรูปร่าง
ดีกว่าทรัพย์สินฯ
ข้อดี / ข้อด้อย
ดีกว่าทรัพย์สินฯ
ทรัพย์สินฯ
ใกล้เคียง
สภาพแวดล้อม
รูปร่างใกล้เคียง
รูปร่างด้อยกว่า
ทรัพย์สินฯ
ใกล้เคียงกัน
ทรัพย์สินฯ
ทรัพย์สิน
วันเดือนปี ของข้อมูล
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
ตุลาคม 2563
คะแนนตามวิธีถ่วงนํา้ หนัก (Weighted Quality Score: WQS) ของที่ดิน

ทําเลที่ตงั้
สภาพแวดล้อม
ขนาดเนือ้ ที่
รูปแปลงที่ดิน
ระดับที่ดิน
ไฟฟ้า นํา้ ประปา และโทรศัพท์

นํ้าหนัก

ทรัพย์สินฯ

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

5
5
6
4
5
5

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

1
7
7
5
5
5
7

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

4
5
5
6
5
4
5
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ลั ก ษณะผิ ว จราจร และความ
กว้างถนน
ศักยภาพในการพัฒนา
ความนิยมตลาด สภาพคล่องใน
การซือ้ -ขาย
คะแนนรวม
สัด ส่ ว นคะแนนเปรี ย บเที ย บกั บ
ทรัพย์สิน
ราคาที่ได้ปรับแก้
การถ่วงนํา้ หนักความน่าเชื่อถือ
มูลค่าจากการให้นาํ้ หนัก

ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบ
1
2
3
4

นํ้าหนัก

ทรัพย์สินฯ

10%

6

7

7

6

6

5%

5

7

7

6

6

5%

5

7

6

6

6

100%

5.10

6.40

5.45

4.70

5.20

-

-

0.80

0.94

1.09

0.98

100%
-

-

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

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

AA ประเมินราคาที่ดินที่เหมาะสม เท่ากับ 4,500 บาทต่อตารางวา รวมเป็ นมูลค่าของที่ดินที่ประเมิน เท่ากับ
23.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดินแปลงนีท้ ่ีบนั ทึกไว้ในงบการเงินของ CEC ณ
สิน้ วันที่ 30 กันยายน 2563 ที่มลู ค่า 23.27 ล้านบาท แล้ว พบว่ามีมลู ค่าลดลง เท่ากับ (0.04) ล้านบาท
อนึ่ง ที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้น CEC ได้ซือ้ มาจากบริษัท ด้วยมูลค่าราคาซือ้ ขายที่ดินรวมกับค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องเท่ากับที่บนั ทึกในงบการเงินของ CEC ที่ 23.27 ล้านบาท ในปี 2562
 ยานพาหนะ

ยานพาหนะที่ทาํ การประเมินมูลค่าในครัง้ นี ้ เป็ นยาพาหนะของ CEC ซึ่งใช้ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยชุมชน โดยมียานพาหนะที่ทาํ การประเมิน จํานวน 27 รายการ ซึ่งยานพาหนะเหล่านีไ้ ด้ถกู บันทึกไว้
ในงบการเงินของ CEC โดย AA ได้ทาํ การประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และ
ยานพาหนะที่ทาํ การประเมินมีรายละเอียดสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ
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ภาพตัวอย่างยานพาหนะทีท่ าํ การประเมินมูลค่า
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รายละเอียดราคาประเมินยานพาหนะของ CEC จํานวน 27 รายการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

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

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

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ

ประเภท
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง
รถบรรทุกไม่ประจําทาง

ลักษณะ
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเปี ยก)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเปี ยก)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเปี ยก)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเปี ยก)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
ตูบ้ รรทุก
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
บรรทุกของเหลว (นํา้ )
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา)
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
กระบะบรรทุกยกได้มีขา้ งเสริม
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
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วันทีจ่ ดทะเบียน
26 กรกฎาคม 2556
30 กรกฎาคม 2556
30 กรกฎาคม 2556
18 กรกฎาคม 2556
18 กรกฎาคม 2556
18 กรกฎาคม 2556
24 สิงหาคม 2553
24 สิงหาคม 2553
24 สิงหาคม 2553
24 สิงหาคม 2553
24 สิงหาคม 2553
26 กรกฎาคม 2556
16 กุมภาพันธ์ 2548
16 กุมภาพันธ์ 2548
16 กุมภาพันธ์ 2548
18 กรกฎาคม 2556
24 สิงหาคม 2553
24 สิงหาคม 2553
14 มกราคม 2548
14 มกราคม 2548
20 เมษายน 2548
24 สิงหาคม 2553
18 กรกฎาคม 2556
24 สิงหาคม 2553

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

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

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

วันทีจ่ ดทะเบียน
มูลค่าตลาด
30 พฤศจิกายน 2552
0.38
28 ธันวาคม 2547
0.36
24 สิงหาคม 2553
0.12
รวมมูลค่า (ล้านบาท)
12.61
หมายเหตุ: 1/ ยานพาหนะลําดับที่ 1-24 และ ลําดับที่ 26-27 CEC ทําการจัดซือ้ ในเดือนกันยายน ปี 2560 และ ยานพาหนะ ลําดับที่ 25 CEC เพิ่งทําการจัดซือ้ เพิ่มเติมในเดือนเมษายน ปี 2563
ลําดับ
25
26
27
1

ยี่ห้อ
จังหวัด
BOMAG พิษณุโลก
ISUZU เชียงใหม่
ISUZU เชียงใหม่

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

ลักษณะ
บดถนน
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)
กระบะบรรทุก (เสริมกระบะข้าง มีลิฟท์ยกท้าย)

ราคาประเมิน
(พอร์ตโฟลิโอ)
0.27
0.25
0.08
8.83

ในการประเมินมูลค่าราคาตลาดของยานพาหนะทัง้ 27 รายการข้างต้น AA ได้ทาํ การประเมินโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาตลาดรถมือสอง แบบและรุน่ เดียวกัน หรือ รถที่สามารถ
ใช้ทดแทนกันได้ โดยสอบถามจากผูเ้ สนอขาย หรือ มีการซือ้ -ขายแล้ว และปรับลดการเสื่อมสภาพทางกายภาพ นอกจากนี ้ AA ได้พิจารณาถึงการจําหน่ายยานพาหนะเป็ นกลุ่มทรัพย์สิน
“พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)” ซึง่ เมือ่ พิจารณาถึงส่วนลด (Discount) ในกรณีท่ีมกี ารเสนอขายสินทรัพย์ทกุ ชิน้ พร้อมกันในคราวเดียวกันและความเสีย่ งในการถือครองสินทรัพย์ทงั้ กลุ่ม รวมไปถึง
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย AA จึงทําการประมาณการส่วนลดไว้ท่ี ร้อยละ 30.00 ทําให้ได้ราคาประเมินของยานพาหนะทัง้ 27 รายการ (พอร์ตโฟลิโอ) มีมลู ค่าเท่ากับ 8.83 ล้าน
บาท
ทัง้ นี ้ ยานพาหนะ จํานวน 26 คัน จากทัง้ หมด 27 คัน (ยกเว้นยานพาหนะ ลําดับที่ 25) CEC ได้ทาํ การจัดซือ้ ไปจากบริษัท เมื่อปี 2560 โดยได้บนั ทึกราคาซือ้ ขายไว้เป็ นต้นทุนการซือ้
ยานพาหนะในงบการเงินของ CEC และยานพาะหนะลําดับที่ 25 นัน้ ทาง CEC เพิ่งทําการจัดซือ้ เข้ามาเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายานพาหนะ
ดังกล่าวข้างต้นถูกบันทึกไว้ดว้ ยราคาซือ้ ขายจริงของยานพาหนะคันนัน้ ๆ ซึ่งสามารถสะท้อนมูลค่าราคาตลาดของยานหาพนะคันนัน้ ๆ ได้ และเมื่อหักลดด้วยค่าเสื่อมราคาระหว่างช่วงการถือ
ครองยานพาหนะคันนัน้ ๆ แล้ว จะมีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของยานพาหนะคันนัน้ ๆ ที่ CEC ได้บนั ทึกไว้ในงบการเงิน
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและเพื่อให้เป็ นไปตามหลักอนุรกั ษ์นยิ ม (Conservative Basis) ที่ปรึกษาทางการเงินจึง ไม่ปรับ มูลค่ายานพาหนะดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมดและอ้างอิง
มูลค่าจากมูลค่าตามบัญชีของยานพาหนะคันนัน้ ๆ ตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของ CEC ซึ่งมีมลู ค่าอยู่ท่ี 4.60 ล้านบาท

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการ
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บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

ผลจากการปรับปรุ งมูลค่าของสินทรัพย์หลักของ CEC ตามรายการต่างๆ ข้างต้น ทําให้มูลค่าทางบัญชีหลัง
ปรับปรุงของ CEC เป็ นดังนี ้
รายการ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ CEC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายการปรับปรุง
บวก มูลค่าที่ดิน ที่เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บวก มูลค่าอุปกรณ์และยานพาหนะ ที่เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บวก เงินจากการรับชําระค่าหุน้ ให้เต็มมูลค่า1
หัก เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายหลัง วันที่ 30 กันยายน 25632
มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุ ง
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด (หุน้ )
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
42.91
(0.04)
ไม่ปรับมูลค่า
0.30
(10.00)
33.17
10,000
3,316.90

หมายเหตุ: 1/ เงินสดรับจากการรับชําระค่าหุน้ ให้เต็มมูลค่าเป็ นทุนชําระแล้ว 100.00 บาทต่อหุน้ (จากเดิมที่ชาํ ระไว้ที่ 70.00 บาทต่อหุน้ )
โดย CEC ทําการเรียกชําระในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
2/ เงินปั นผลที่ CEC คาดว่าจะทําการจ่ายก่อนการเข้าทํารายการ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปั จจุบนั ของ CEC จํานวน ไม่เกิน 10 ล้าน
บาท ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษัท กับ ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC จํานวน 8 ราย ลงวันที่ 30/11/2563

ดังนัน้ มูลค่าหุน้ ของ CEC ด้วยวิธีปรับมูลค่าตามบัญชี จึงมีค่าเท่ากับ 3,316.90 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ สัดส่วน ร้อย
ละ 70 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC จะมีมลู ค่าเท่ากับ 23.22 ล้านบาท
(3)

วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparables Approach)

วิธีนีเ้ ป็ นการประเมินมูลค่าหุน้ ของ CEC โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้คดั เลือกบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ จํานวน 3 บริษัท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
รายชื่อบริษัทในหมวดบริการเฉพาะกิจที่
คัดเลือกมาใช้ในการเปรียบเทียบ
1. บมจ. อัคคีปราการ 1/
2. บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม 1/
3. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 1/

ชื่อย่อ
บริษัท

สินทรัพย์รวม 2/
(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2/
(ล้านบาท)

รายได้รวม 2/
(ล้านบาท)

Turnover Ratio เฉลี่ย
ต่อปี 3/ (ร้อยละ)

AKP

657.59

530.52

236.79

42.39

GENCO

1,562.41

1,345.49

216.75

38.65

BWG

8,941.29

5,180.18

1,383.54

337.53

ที่มา : www.setsmart.com

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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หมายเหตุ: 1/ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ จํานวน 3 บริษัท ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินคัดเลือกมา โดย AKP เป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิในการบริการเตาเผาขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับ GENCO นั้น ประกอบธุรกิจบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม และ BWG เป็ นผู้
ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม
2/ ข้อมูลสินทรัพย์รวม ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และรายได้รวมตามที่ปรากฏในงบการเงินที่สอบทานแล้วสําหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2563
3/ Turnover Ratio ต่อปี คํานวณจากผลรวมของอัตราส่วนปริมาณการซือ้ ขายรวมต่อจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของ
แต่ละหลักทรัพย์ในช่วงเวลาย้อนหลัง 1 ปี ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็ นวันทํา
การสุดท้ายก่อนวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะเข้าทํารายการ

อัตราส่วนทางการเงินที่ท่ปี รึกษาทางการเงินใช้ในการเปรียบเทียบทัง้ สิน้ 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีอตั ราส่วนราคาตลาด
ต่อกําไรสุทธิ (Price to Earning Ratio หรือ P/E Ratio) และ 2) วิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book
Value Ratio หรือ P/BV Ratio)
3.1

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

การประเมินราคาหุน้ ตามวิธีนี ้ เป็ นการประเมินโดยนํากําไรสุทธิตอ่ หุน้ ของ CEC ย้อนหลัง 4 ไตรมาสถึงวันที่ 30
กันยายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 35.36 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3,536.00 บาทต่อหุน้ คูณกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไร
สุทธิต่อหุน้ (P/E ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ
ซึ่งประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ CEC จํานวน 3 บริษัท ตามที่กล่าวข้างต้น ย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
นับจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็ นวันทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์วนั สุดท้ายก่อนวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
ว่าจะเข้าลงทุนในหุน้ ของ CEC รายละเอียดสรุปได้ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ ที่ใช้อา้ งอิง
ช่วงเวลา
AKP
GENCO
BWG1
ค่าเฉลี่ย
1
ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้
3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
19.63
1
ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้1 ไม่สามารถหาได้
6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
22.45
ไม่สามารถหาได้1
ไม่สามารถหาได้1
9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63)
18.61
659.38
12 เดือน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)
16.48
5.49
805.09
10.99
ที่มา: www.setsmart.com
หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยของ P/E Ratio ได้ในบางช่วงเวลา เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีผลการดําเนินงานขาดทุน
2/ BWG มีค่า P/E Ratio ที่สงู ผิดปกติ (Outlier) ที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่นาํ มาคํานวณรวมในการหาค่าเฉลี่ย

สรุปการประเมินราคาหุน้ ของ CEC ตามวิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ
ช่วงเวลา
ค่าเฉลี่ย
P/E ratio (เท่า)
ไม่สามารถหาได้1
3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
ไม่สามารถหาได้1
6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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ช่วงเวลา
9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63)
12 เดือน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)

ค่าเฉลี่ย
P/E ratio (เท่า)

มูลค่าหุน้
(บาทต่อหุน้ )

ไม่สามารถหาได้1

ไม่สามารถหาได้1

10.99

38,851.29

การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ จะได้มูลค่าหุน้ ที่เหมาะสมของ CEC เท่ากับ
38,851.29 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับ 271.96 ล้านบาท สําหรับสัดส่วน ร้อยละ 70 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC
3.2

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

การประเมินราคาหุน้ ตามวิธีนี ้ เป็ นการประเมินโดยนํามูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่ง
เท่ากับ 42.91 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4,290.66 บาทต่อหุน้ คูณกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียง
กั บ CEC จํา นวน 3 บริ ษั ท ตามที่ ก ล่ า วข้า งต้น ย้อ นหลัง 3 เดื อ น 6 เดื อ น 9 เดื อ น และ 12 เดื อ น นับ จากวัน ที่ 12
พฤศจิ ก ายน 2563 ซึ่ง เป็ น วัน ทํา การสุดท้า ยก่อ นวัน ที่ บ ริษั ทแจ้ง ต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ว่าจะเข้า ลงทุนในหุ้น ของ CEC
รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุน้ ของ CEC สรุปได้ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ย P/BV ของบริษัทจดทะเบียนหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการที่ใช้อา้ งอิง
ช่วงเวลา
AKP
GENCO
BWG
ค่าเฉลี่ย
0.58
3 เดือน (13 ส.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.66
0.40
0.67
0.60
6 เดือน (13 พ.ค. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.70
0.41
0.69
0.56
9 เดือน (13 กพ. 63 – 12 พ.ย. 63)
0.69
0.39
0.59
0.58
12 เดือน (13 พ.ย. 62 – 12 พ.ย. 63)
0.72
0.40
0.62
ที่มา: www.setsmart.com

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

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

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี จะได้มูลค่าหุน้ ที่เหมาะสมของ CEC
เท่ากับ 2,385.18 ถึง 2,578.12 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับ 16.70 ถึง 18.05 ล้านบาท สําหรับสัดส่วน ร้อยละ 70 ของหุน้ ที่
จําหน่ายแล้วของ CEC
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(4)

วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

การคํา นวณหามูล ค่ าโดยวิธี นี ้ เป็ น การประเมิน กระแสเงิน สดสุท ธิ ท่ี ค าดว่าจะได้รับ ในอนาคต แล้ว นํามา
คํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ด้วยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินกระแสเงินสดสุทธิ
จากประมาณการทางการเงินของ CEC ในระยะเวลา 4 ปี ขา้ งหน้า ตัง้ แต่ปี 2564 ถึงปี 2567 (อ้างอิงจากระยะเวลาของ
สัญญาระหว่างบริษัท กับ CEC ของโครงการเก็บขนขยะมูลฝอย และ กําจัดขยะมูลฝอยในเขตพืน้ ที่เทศบาลนครลําปาง ซึ่ง
ที่ปรึกษาทางการเงินได้จดั ทําประมาณการทางการเงินเฉพาะของโครงการดังกล่าวข้างต้นเท่านัน้ ) ที่จดั ทําขึน้ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากผลการดําเนินงานในอดีตของ CEC และข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานและแผนการลงทุนในอนาคตที่ได้รบั
จากผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท และ CEC โดยที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ได้ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความ
สมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในประมาณการนี ้ โดยทําการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีตประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้รบั จากผูบ้ ริหารของบริษัทที่เกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ของบริษัท ข้อมูลอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่ว่า CEC ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแผนการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ และไม่มีการดําเนินโครงการใหม่ โดยยังคงดําเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงที่จดั ทําประมาณการ (Going Concern Basis) และชําระบัญชีบริษัทภายหลังจากหมดอายุสญ
ั ญาของ
โครงการ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ท่ีปรึกษาทางการเงินได้ทาํ การศึกษา ทัง้ นี ้ หากสภาวะเศรษฐกิจและปั จจัย
ภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ CEC รวมทั้งสถานการณ์ของ CEC มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญจากสมมติฐานที่ใช้ในประมาณการทางการเงิน มูลค่าที่ประเมินได้ตามวิธีนจี ้ ะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
ก)
1)

สมมติฐานทางการเงินทีส่ าํ คัญ
รายได้จากการเก็บขนขยะมูลฝอย และ กําจัดขยะมูลฝอย

รายได้หลักของ CEC เกิดจากการเป็ นผูร้ บั จ้างช่วง (Subcontractor) ของบริษัทในการดําเนินการโครงการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย และ โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง ที่บริษัทเป็ นผูช้ นะการประมูลในการดําเนิน
โครงการ โดยสัญญาที่บริษัทได้รบั และทําการว่าจ้าง CEC ให้เป็ นผูร้ บั จ้างช่วงในการดําเนินการจะแบ่งออกเป็ น 2 สัญญา
ได้แก่ 1). สัญญาในการดําเนินการโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลําปาง ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2567 และ 2). สัญญาในการดําเนินการโครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครลําปาง ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2567 (รวมเรียกว่า “สัญญาโครงการ”)
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถกู เก็บขน และ ถูก
กําจัดจริงจากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยย้อนหลังตัง้ แต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีปริมาณเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 76.19 ตันต่อวัน
และ 77.06 ตันต่อวัน ตามลําดับ สําหรับค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และ อัตราค่ากําจัดขยะมูลฝอยนัน้ ได้อา้ งอิงจาก
สัญญาโครงการ ระหว่างบริษัท และ CEC ซึ่งเป็ นอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาโดยคํานวณตามนํา้ หนักของขยะมูลฝอย
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ชุมชนที่ CEC เก็บขนและกําจัดได้จริง ทั้งนี ้ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขน และ ปริมาณขยะมูลฝอยที่กาํ จัด จะจํากัด
ปริมาณไว้ไม่เกิน 85 ตันต่อวัน และ 80 ตันต่อวัน ตามลําดับ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโครงการ
นอกจากนี ้ เทศบาลนครลําปางได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลในพืน้ ที่ใกล้เคียงอีกแห่งหนึ่งที่ให้
เทศบาลนครลําปางดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลแห่งดังกล่าว ณ บ่อขยะของเทศบาลนครลําปาง และ
เทศบาลนครลําปางได้ให้บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากเทศบาลดังกล่าวด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทได้ทาํ
การว่าจ้างให้ CEC เป็ นผูด้ าํ เนินการกําจัดขยะดังกล่าวด้วย โดยมีอตั ราค่ากําจัดขยะเท่ากันกับอัตรากําจัดขยะที่เกิดจาก
เทศบาลนครลําปาง แต่ไม่มีการจํากัดปริมาณขยะสูงสุดที่ถูกกําจัดไว้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการโดยอ้างอิง
จากปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลดังกล่าวย้อนหลังตัง้ แต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีปริมาณเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 34.37 ตัน
ต่อวัน คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
2)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย และ กําจัดขยะมูลฝอย
ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฯ โดยมีตน้ ทุนและค่าใช้จ่าย
หลักต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากรในการดําเนินงานโครงการ โดยอ้างอิง
จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงตัง้ แต่เริ่มดําเนินการโครงการ ตามงบการเงินภายในของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยได้ทาํ
การปรับให้เป็ นมูลค่าเต็มปี (Annualised) ในปี 2563 และประมาณการให้มีอตั ราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ ร้อย
ละ 5.00 ต่อปี

2.1)

ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิงและวัสดุสิน้ เปลือง
ค่านํา้ มันเชือ้ เพลิงและวัสดุสิน้ เปลืองประกอบไปด้วย ค่านํา้ มันเชือ้ เพลิงที่ใช้ในยานพาหนะต่างๆ ที่ดาํ เนินการ
โครงการ เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถบดถนน เป็ นต้น รวมไปถึงวัสดุสิน้ เปลืองต่างๆ ที่ใช้ในโครงการเช่น ถุงมือ ผ้าปิ ด
จมูก เข่ง ไม้กวาดทางมะพร้าว เป็ นต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้อา้ งอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงตัง้ แต่เริ่มดําเนินการ
โครงการ ตามงบการเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยได้ทาํ การปรับให้เป็ นมูลค่าเต็มปี (Annualised) และประมาณ
การให้มีอตั ราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลังของประเทศไทย
2.2)

2.3)

ค่าซ่อมบํารุ งยานพาหนะ
สํา หรับ ค่ า ซ่ อ มบํา รุ ง ยานพาหนะนั้น ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ได้อ้า งอิ ง จากค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จริง ตั้ง แต่ เ ริ่ม
ดําเนินการโครงการ ตามงบการเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 และได้ทาํ การปรับให้เป็ นมูลค่าเต็มปี (Annualised)
ทั้งนี ้ CEC ได้ทาํ การซ่อมบํารุ งยานพาหนะต่างๆ ครัง้ ใหญ่ (Major Overhaul) ในช่วงต้นของการดําเนินการโครงการ
เพื่อให้ยานพาหนะมีความพร้อมในการดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุสญ
ั ญา จึงทําให้ในงวด 9 เดือนแรกของปี
2563 CEC มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงค่อนข้างสูงกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริหารของบริษัทยังคงประมาณการให้มี
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อัต ราการเติ บ โตของค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ า วที่ ร้อ ยละ 20.00 ต่ อ ปี ต ลอดช่ ว งการประมาณการ ตามหลัก อนุ รัก ษ์ นิ ย ม
(Conservative Basis) แม้ว่าในปี 2563 จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนีท้ ่สี งู กว่าปกติอยู่แล้วก็ตาม
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรต่างๆ
นอกเหนือจากเครื่องจักรและยานพาหนะที่ CEC ใช้ในการดําเนินการโครงการ แล้ว ยังมีการว่าจ้างเครื่องจักร
อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดําเนินการโครงการ เช่น รถแทรกเตอร์ และ รถตักดิน เป็ นต้น โดย CEC ได้มีการทําสัญญาจ้าง
กับเจ้าของเครื่องจักรดังกล่าว โดยจะมีอายุของสัญญาจ้างที่สิน้ สุดลงพร้อมกันกับสัญญาโครงการ คือ วันที่ 30 กันยายน
2567 โดยในสัญญาจ้างได้กาํ หนดให้มีอตั ราค่าจ้างเครื่องจักรต่างๆ คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญาจ้าง และที่ปรึกษาทางการเงิน
ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนนีโ้ ดยอ้างอิงตามสัญญาจ้างเหมาเครื่องจักรต่างๆ
2.4)

2.5)

ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายสํานักงานประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับในสํานักงาน เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าวัสดุ
สํานักงานสิน้ เปลืองต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน เป็ นต้น โดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงตัง้ แต่เริ่มดําเนินการโครงการ
ตามงบการเงินของ CEC งวด 9 เดือน ปี 2563 โดยได้ทาํ การปรับให้เป็ นมูลค่าเต็มปี (Annualised) และประมาณการให้มี
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลังของประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนินการโครงการ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมบริการ และภาษี ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ค่าประกันภัยต่างๆ ค่าเช่าที่จอดยานพาหนะที่ใช้ในโครงการ และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินได้ประมาณการค่าเช่าที่จอดยานพาหนะที่ใช้ในโครงการตามสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุของสัญญาจนถึงสิน้ เดือนกันยายน
2565 และประมาณการให้มีการต่อสัญญาเช่าอีกครัง้ จนครบอายุสัญญาโครงการ และได้ประมาณการอัตราค่าเช่าที่
เพิ่มขึน้ ในการต่อสัญญาเช่าใหม่ท่รี อ้ ยละ 6.00 ตามอัตราเงินเฟ้อที่สะสมในช่วงอายุของสัญญาเช่าปั จจุบนั ที่ประมาณ 3 ปี

2.6)

สําหรับค่าประกันภัยต่างๆ อ้างอิงตามเบีย้ ประกันภัยที่ชาํ ระตามกรมธรรม์ประกันภัย และประมาณการให้มีอตั รา
คงที่ตลอดจนจบช่วงประมาณการ
ในส่วนของค่าธรรมเนียมบริการ ภาษีต่างๆ และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ประมาณการโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริงตัง้ แต่เริ่มดําเนินการโครงการ ตามงบการเงินของ CEC งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยได้ทาํ การปรับให้เป็ น
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มูลค่าเต็มปี (Annualised) และประมาณการให้มีอตั ราการเติบโตของค่าใช้จา่ ยดังกล่าวที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงิน
เฟ้อเฉลี่ยย้อนหลังของประเทศไทย
2.7)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรก่อนหักภาษี

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
อ้างอิงจากสัญญากูย้ ืมเงิน ระหว่าง CEC กับบริษัท รวมถึงบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากูย้ ืมเงิน และงบ
การเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท และ CEC โดย CEC มียอดเงินให้บริษัทกูย้ ืมคงค้าง เท่ากับ 7.00 ล้านบาท โดย
จะมีกาํ หนดชําระคืนในวันที่ 4 มกราคม 2564
3)

มูลค่าเมื่อสิน้ สุดโครงการ (Terminal Value)
เมื่อสิน้ สุดอายุของสัญญาโครงการ ในปี 2567 ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการให้ทาํ การจําหน่ายอุปกรณ์และ
ยานพาหนะต่างๆ ออก โดยประมาณการให้จาํ หน่ายได้ท่ีมลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (Book Value) ของอุปกรณ์และ
ยานพาหนะนัน้ ๆ ซึ่ง ณ สิน้ ปี 2567 จะมีมลู ค่ารวม เท่ากับ 0.05 ล้านบาท

4)

5)

เงินคืนทุนจากการกระจายเงินลงทุนคืนให้แก่ผู้ร่วมค้าของกิจการร่วมค้า CRD-CEC
CEC มีการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้า เชียงใหม่ริมดอย - ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ในสัดส่วน ร้อยละ
95.00 ทําให้เมื่อสิน้ สุดสัญญางานเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเชียงใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ว กิจการร่วมค้า
CRD-CEC จะยุติการดําเนินงานและจะทําการกระจายเงินลงทุนคืนให้แก่ผูร้ ่วมทุนตามสัดส่วนการร่วมลงทุน อย่างไรก็
ตาม อ้างอิงจากสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ CEC ระหว่างบริษัท กับ ผู้ถือหุ้นของ CEC จํานวน 8 รายลงวันที่ 30/11/2563
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจากกิจการร่วมค้า CRD-CEC ให้ถือเสมือนว่าผลตอบแทน และ/หรือ เงิน
คืนทุนดังกล่าวเป็ นของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ทั้งจํานวน แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุนที่ CEC ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนใน
กิจการร่วมค้า CRD-CEC จํานวน 1.90 ล้านบาท โดยประมาณการให้การกระจายเงินร่วมลงทุน จํานวน 1.90 ล้านบาทนี ้
คืนให้แก่ CEC คือภายในปี 2564
ข)

การคํานวณมูลค่าปั จจุบันกระแสเงินสด
จากประมาณการทางการเงินที่จดั ทําตามสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินจะนํากระแสเงินสดของผูถ้ ือหุน้
(Cash Flow to Shareholders) ในแต่ ล ะปี ม าคํานวณหามูล ค่ าปั จจุบัน ด้วยอัตราส่ วนลดที่ เหมาะสม เพื่ อ หามูล ค่าที่
เหมาะสมของ CEC โดยสูตรที่ใช้ในการคํานวณมีรายละเอียดดังนี ้
CFE(1)
CFE(2)
CFE(3)
CFE(4) + T
=
+
+
+
V(0)
(1 + Ke)
(1 + Ke)2
(1 + Ke)3
(1 + Ke)4
โดยที่:

V(0)
CFE(t)
Ke
T

=
=
=
=

มูลค่าหุน้ ของ CEC ณ ปั จจุบนั
กระแสเงินสดของผูถ้ ือหุน้ ในปี ท่ี t
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
มูลค่าเมื่อสิน้ สุดโครงการฯ (Terminal Value)
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1)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke)

อัต ราส่ ว นลดที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น มูล ค่ า ปั จ จุ บัน ของกระแสเงิ น สดของผู้ถื อ หุ้น นั้น คํา นวณมาจากอัต รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke) ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้คาํ นวณอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Ke) โดยใช้วิธี Capital Assets
Pricing Model (CAPM) ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคํานวณมีรายละเอียดดังนี:้
สูตรการคํานวณ:
โดยที่:

Ke
Rf

Rm

βL

= Rf + βL x (Rm – Rf)
= อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Rate) โดย
อ้า งอิ ง จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัต รรัฐบาลอายุ 4 ปี (ซึ่งมีอายุ
ใกล้เคียงกับประมาณการทางการเงินที่จัดทํา) ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน
2563 ซึ่งมีอตั ราเท่ากับร้อยละ 0.73 (ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (Thai Bond Market Association หรือ www.thaibma.or.th)
= อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ (Market Return) ซึ่งคํานวณได้
จากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วง
ระหว่ า งปี 2533 ถึ ง ปี 2562 อัต ราผลตอบแทนของตลาดหลัก ทรัพ ย์
ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล ที่ปรึกษาทางการเงินใช้
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ในช่วง 30 ปี ยอ้ นหลังเนื่องจาก
ระยะเวลาดังกล่าวน่าจะครอบคลุมความผันผวนของสภาวะตลาดที่ผ่าน
มา ซึ่งน่าจะเป็ นตัวแทนของผลตอบแทนของตลาดที่เหมาะสมกับสภาวะ
ในปั จจุบันและในอนาคต ทั้งนี ้ อัตราผลตอบแทนของตลาดหลัก ทรัพย์
เฉลี่ย 30 ปี เท่ากับร้อยละ 11.12 ต่อปี (ข้อมูลจาก www.setsmart.com)
= ค่ า Beta (β) เป็ น ค่ า ความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของหุ้นของ
CEC กั บ ผลตอบแทนของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง คํา นวณจากข้ อ มู ล
ผลตอบแทนของหุ้น และดัช นี ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ ย้อ นหลัง รายสัป ดาห์
ในช่ ว งระหว่ า ง 13 พฤศจิ ก ายน 2560 ถึ ง วัน ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2563
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุน้ ของ CEC มิได้จดทะเบียนซือ้ ขายอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงใช้ค่า Beta ของ AKP GENCO และ
BWG ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ท่ี ป ระกอบธุ ร กิ จ
ใกล้เคียงกับบริษัทแทน โดยแต่ละบริษัทมีค่า Beta เท่ากับ 1.16, 0.99
และ 1.92 ตามลํา ดับ ซึ่ง ค่ า Beta ที่ ไ ด้ม านั้น เป็ น ค่ า Leveraged Beta
หลัง จากนั้น นํา ค่ า Leverage Beta มาปรับ ค่ า ด้ว ยผลของโครงสร้า ง
เงินทุนของบริษัทนั้นๆ ให้เป็ นค่า Unleveraged Beta (βU) ก่อน แล้วจึง
ทําการหาค่าเฉลี่ยของ Unleveraged Beta โดยมีสูตรการคํานวณหาค่า
Unleveraged Beta ดังนี ้
Unleveraged Beta (βU) = βL / (1+ (D x (1-Tc)/E)
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จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น จะได้ค่าเฉลี่ย Unleveraged Beta เท่ากับ 1.06 ทัง้ นี ้ เนื่องจาก CEC ไม่มีหนีส้ ินเงินกูย้ มื
จึงทําให้มีค่า Leveraged Beta เท่ากับ Unleveraged Beta ที่ 1.06 และจะสามารถคํานวณหาอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(Ke) ของ CEC ได้เท่ากับร้อยละ 11.70 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ดังนั้น จากสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายได้
ดังต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวมจากการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กําไรสุทธิ

2564
26.07
21.80
2.21
0.41
1.65

2565
26.07
23.13
1.66
0.26
1.03

2566
26.07
24.64
0.16
0.25
1.02

2567
19.57
19.79
0.12
0.00
(0.34)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

4.21
1.90
0.00

2.80
0.00
0.00

1.31
0.00
0.00

1.32
0.05
0.00

กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น
(Free Cash Flow to Shareholders)

6.11

2.80

1.31

1.37

จากประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ ของผู้ถือหุ้นของ CEC ที่แสดงไว้ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถ
ประเมินมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสดของผูถ้ ื อหุ้น (Net Present Value of Free Cashflow to Equity) ได้เท่ากับ
9.55 ล้านบาท
จากข้อมูลที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น จะสามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ CEC ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดของผู้ถือหุน้
9.55
บวก: เงินสด ตามงบการเงิน ณ สิน้ วันที่ 30 กันยายน 2563
6.03
บวก: เงินสดจากการรับชําระเงินให้กยู้ มื จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง1
7.00
บวก: มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
23.27
บวก: เงินสดรับจากการเรียกชําระค่าหุน้ ให้เต็มมูลค่า2
0.30
หัก: เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปั จจุบนั ของ CEC ภายหลัง
(10.00)
วันที่ 30 กันยายน 25633
มูลค่าหุน้ ของ CEC
จํานวนหุน้ (หุน้ )
มูลค่าต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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10,000
3,614.56
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หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงจากสัญญากูย้ ืมเงิน ระหว่าง CEC กับบริษัท รวมถึงบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากูย้ ืมเงิน และงบการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของบริษัท และ CEC โดย CEC มียอดเงินให้บริษัทกูย้ ืมคงค้าง เท่ากับ 7.00 ล้านบาท โดยจะ
มีกาํ หนดชําระคืนในวันที่ 4 มกราคม 2564
2/ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 CEC ได้ทาํ การเรียกชําระค่าหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ให้เต็มมูลค่า จากเดิมที่มีทนุ ชําระแล้วที่ 70
บาทต่อหุน้ เป็ น 100 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินสดรับจากการชําระค่าหุน้ เต็มมูลค่า จํานวน 300,000 บาท
3/ เงินปั นผลที่ CEC คาดว่าจะทําการจ่ายก่อนการเข้าทํารายการ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ปั จจุบนั ของ CEC จํานวน ไม่เกิน 10
ล้านบาท ตามที่ระบุในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษัท กับ ผูถ้ ือหุน้ ของ CEC จํานวน 8 ราย ลงวันที่ 30/11/2563

จากการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะได้มูลค่าหุน้ ของ CEC เท่ากับ 36.15
ล้านบาท หรือ เท่ากับ 3,614.56 บาทต่อหุน้ ดังนั้น สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC จะมีมูลค่า
เท่ากับ 25.30 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินยังได้ทาํ การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมินราคาหุน้ โดยใช้
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ (Rm) และอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร จะได้
ราคาหุน้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและบุคลากร
หน่วย: บาทต่อหุ้น
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
3,738.91
3,686.80
3,630.06
3,572.27
3,513.41
10.12%
อัตรา
3,729.63
3,678.21
3,622.25
3,565.25
3,507.20
10.62%
ผลตอบแทน
3,720.49
3,669.76
3,614.56
3,558.34
3,501.08
เฉลี่ยของตลาด
11.12%
หลักทรัพย์
3,711.50
3,661.44
3,606.98
3,551.52
3,495.04
11.62%
(Rm)
3,702.66
3,653.25
3,599.52
3,544.80
3,489.08
12.12%
จากการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) จะเห็นได้ว่าราคาหุน้ ที่คาํ นวณได้จะมีค่าระหว่าง 3,489.08 ถึง
3,738.91 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับ 24.42 ล้านบาท ถึง 26.17 ล้านบาท สําหรับสัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่าย
แล้วของ CEC

ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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(5)

สรุ ปการประเมินมูลค่าหุ้นของ CEC
วิธีประเมินมูลค่าหุ้น

ราคาได้มา
(บาทต่อหุ้น)

1) วิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value

ราคาหุ้นที่
ประเมิน
(บาทต่อหุ้น)
4,290.66

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

3,316.90

990.66
16.90

30.02
0.51

38,851.29

35,551.29

1,077.31

2,385.18 ถึง
2,578.12

(914.82) ถึง
(721.88)

(27.72) ถึง (21.88)

3,489.08 ถึง
3,738.91

189.08 ถึง
438.91

5.73 ถึง 13.30

Approach)

3) วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรม

เดียวกัน (Market Comparables Approach)
3.1) วิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ
(Price to Earning หรือ P/E Ratio)
3.2) วิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
(Price to Book Value หรือ P/BV Ratio)

4) วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach)

3,300.00

จากการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีต่างๆ จะได้มลู ค่าเท่ากับ 2,385.18 ถึง 38,851.29 บาทต่อหุน้ อย่างไรก็ตาม ที่
ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การประเมินหุน้ ของ CEC ด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีไม่เหมาะสม เนื่องจากวิธีการดังกล่าว
แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลจากการดําเนินงานในอดีตที่ผ่านมา โดยไม่ได้สะท้อนถึง
ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของกิจการในอนาคต การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีดังกล่าวจึง ไม่
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ CEC
สําหรับวิธีการปรับมูลค่าตามบัญชีนนั้ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงรายการบางรายการเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าทาง
บัญชีท่ีแท้จริงของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมไปถึงได้รวมเอาผลของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากปิ ด
งวดบัญชีของ CEC ไว้แล้ว แต่วิธีการดังกล่าวก็ยงั คงไม่ได้คาํ นึงถึงศักยภาพในการแข่งขัน แนวโน้มของสภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานในอนาคตเช่นเดียวกับวิธีมลู ค่าตามบัญชี
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าวิธีการปรับมูลค่าตามบัญชีไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ CEC
การประเมินหุน้ ด้วยวิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้แก่ วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กําไรสุทธิ (P/E Ratio) และวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ใน
การประเมินมูลค่าหุน้ ของ CEC แม้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินจะคัดเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีดาํ เนิน
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดบริการเฉพาะกิจ ที่ดาํ เนินธุรกิจใกล้เคียงกับ CEC แล้ว แต่บริษัทแต่ละแห่งก็ยงั มี
ความแตกต่างกันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะขนาดและลักษณะของบริษัทจดทะเบียนที่เลือกนํามาใช้ในการเปรียบเทียบ
ตลอดจนจํานวนและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ส่งผลให้มลู ค่าหุน้ และอัตราส่วน
ทางการเงินของแต่ละบริษัทแตกต่างกันไปในมุมมองของผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์ การนําอัตราส่วนทางการเงินของ
บริษัทที่นาํ มาเปรียบเทียบมาประเมินมูลค่าหุ้นของ CEC จึงไม่สามารถสะท้อนมูลค่าหุ้นที่แท้จริงได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ บริษัทที่นาํ มาเปรียบเทียบนัน้ มีจาํ นวน 2 บริษัทจากทัง้ หมด 3 บริษัทที่นาํ มาเปรียบเทียบมีผลการดําเนินงานที่
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ขาดทุนจึงทําให้ไม่สามารถหาอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ในหลายๆ ช่วงเวลาได้ หรือ มีอตั ราส่วนที่สงู
ผิดปกติอีกด้วย ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่า วิธีเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็ นวิธีท่ีไม่
เหมาะสมสําหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ CEC
สําหรับวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็ นวิธีท่ีคาํ นึงถึง ความสามารถในการทําในอนาคตของ
CEC ตามอายุสญ
ั ญาที่คงเหลืออยู่ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่า วิธีการประเมินมูลค่าหุน้ ดังกล่าวเป็ นวิธี
ที่เหมาะสมที่จะสะท้อนมูลค่าหุน้ ที่แท้จริงของ CEC ได้
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ CEC ได้แก่ วิธีมูลค่า
ปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงินสด โดยมูลค่าหุ้นของ CEC ที่ได้จากวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นดังกล่าวเท่ากับ 3,489.08 –
3,738.91 บาทต่อหุน้ หรือ เท่ากับ 24.42 – 26.17 ล้านบาท สําหรับร้อยละ 70.00 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและชําระแล้วของ
CEC
5.4.2. ความเหมาะสมของเงือ่ นไขรายการ
ตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ CEC กับผูข้ ายซึ่งส่วนใหญ่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามที่ได้ชแี ้ จงไว้แล้วในข้างต้น
ในเงื่อนไขการชําระค่าตอบแทนนั้น มิได้มีการกําหนดให้บริษัททําการชําระเงินมัดจําใดๆ ก่อนการเข้าทํารายการ และ
กําหนดให้ชาํ ระค่าหุน้ เพียงบางส่วน จํานวน 9.24 ล้านบาท จากจํานวนทัง้ หมด 23.10 ล้านบาท ภายใน 30 วันนับจากการ
ซือ้ ขายหุน้ เสร็จสมบูรณ์ ส่วนค่าหุน้ ที่เหลือ จํานวน 13.86 ล้านบาท ให้ทาํ การแบ่งชําระออกเป็ นงวดๆ อีก 3 งวด จนถึงปี
2566 (ยกเว้นในกรณีท่ีผูข้ ายสามารถแสดงเอกสารหลักฐานจนเป็ นที่พอใจของผูซ้ ือ้ ได้ว่า CEC พ้นจากหน้าที่และความ
รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับภาระผูกพันอันอาจจะเกิดขึน้ จากการกระทําของ CEC ก่อนวันซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันครบ
กําหนดชําระค่าหุน้ ในงวดที่ 2 – 4 จํานวนรวม 13.86 ล้านบาท และผูซ้ ือ้ ได้ตกลงด้วยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ถือว่าราคา
ซือ้ ขายหุน้ ที่เหลืออยู่ถึงกําหนดชําระ และผูซ้ ือ้ ตกลงชําระราคาซือ้ ขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผขู้ ายภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ผูซ้ ือ้ ได้ตกลงด้วยเป็ นลายลักษณ์อักษร) ซึ่งเงื่อนไขการแบ่งชําระนั้นนอกจากทําให้บริษัทได้ประโยชน์จากการลด
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดภายในของบริษัทแล้ว ยังเป็ นการสร้างความมั่นใจให้กบั บริษัทได้ว่าจะไม่มีภาระรับผิดชอบใด
เกิดขึน้ กับ CEC ในอนาคตภายหลังจากการชําระค่าหุน้ ครบทั้งจํานวน นอกจากนี ้ ยังมีการกําหนดข้อตกลงชดใช้และ
รับผิดชอบของผูข้ ายต่อผลอันเกิดขึน้ หรือเป็ นผลมาจากการดําเนินการของ CEC ก่อนวันที่ของสัญญาซือ้ ขายนีไ้ ว้อีกด้วย
สําหรับเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ อาทิ เงื่อนไขบังคับก่อน การรักษาความลับ หน้าที่ของผูซ้ ือ้ และผูข้ าย
คํารับรองของผูซ้ ือ้ และผูข้ าย เป็ นต้น เป็ นไปตามหลักการทั่วไปของสัญญาซือ้ ขายหุน้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมี
ความเห็นว่าการทํารายการข้างต้นมีความเหมาะสม
ทัง้ นี ้ แม้ว่าในสัญญาซือ้ ขายหุน้ จะมีการระบุถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และ/หรือ เงินคืนทุนจากกิจการร่วมค้า
CRD-CEC ให้ถือเสมือนว่าผลตอบแทน และ/หรือ เงินคืนทุนดังกล่าวเป็ นของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ทั้งจํานวน ซึ่ง
หมายความว่าหากในอนาคตกิจการร่วมค้า CRD-CEC มีผลประโยชน์ และ/หรือ กําไร เกิดขึน้ จะถือเป็ นผลประโยชน์
และ/หรือ กําไร ของผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CEC ทัง้ หมด แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุนที่ CEC ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า
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CRD-CEC จํานวน 1.90 ล้านบาทนัน้ ผลประโยชน์ และ/หรือ เงินคืนทุนดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในราคาซือ้ ขายแล้ว โดยนับ
รวมเฉพาะเงินร่วมลงทุนของ CEC ในกิจการร่วมค้า CRD-CEC จํานวน 1.90 ล้านบาท ซึ่งบันทึกอยู่ในงบการเงินของ
CEC
5.5.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการซือ้ สินทรัพย์

การเข้าลงทุนในหุน้ ของ CEC ในครัง้ นี ้ มีมลู ค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 23.10 ล้านบาท โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุน
เพื่อใช้ในการเข้าลงทุนในหุน้ ของ CEC จากกระแสเงินสดในการดําเนินกิจการของบริษัท และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ทัง้ นี ้ อ้างอิงจากสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่างบริษัทกับผูถ้ ือหุน้ ของ CEC พบว่า บริษัทจะทําการทยอยชําระค่าหุน้
ของ CEC เป็ นงวดๆ ได้จนถึงสิน้ ปี 2566 จึงทําให้บริษัทสามารถนํากระแสเงินสดภายในบริษัทในแต่ละปี มาทยอยใช้ชาํ ระ
ค่าหุน้ ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากผูข้ ายสามารถแสดงเอกสารหลักฐานจนทําให้เป็ นที่พึงพอใจต่อบริษัทได้ว่า
CEC ได้พน้ จากภาระและหน้าที่รบั ผิดชอบที่ผูกพัน CEC เอาไว้ได้ บริษัทต้องชําระค่าหุน้ ที่คงเหลือตามงวดต่างๆ ที่ยงั ไม่
ถึงกําหนดชําระให้กบั ผูข้ ายในคราวเดียว
อนึ่ง ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 8.32 ล้านบาท และมี
วงเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่สามารถเบิกใช้ได้อีกกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการชําระค่าหุน้ ของ CEC ได้
ทัง้ หมด
5.6.

สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน

การเข้าทํารายการซือ้ หุน้ สัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ในครัง้ นีจ้ ะช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจจัดการขยะมูลฝอยได้ทนั ที จากความพร้อมของสินทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน รวมไปถึงประสบการณ์
ของบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจดังกล่าวมาอย่างยาวนานของ CEC และยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ที่อาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคตระหว่างบริษัทกับ CEC
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาซือ้ ขายหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 70.00 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
ของ CEC ที่ 23.10 ล้านบาท แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคาหุน้ ดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยราคาหุน้ ที่
ประเมินได้เท่ากับ 3,489.08 – 3,738.91 บาทต่อหุน้ หรือ เท่ากับ 24.41 – 26.17 ล้านบาท สําหรับสัดส่วนร้อยละ 70.00
ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วของ CEC ซึ่งมีมลู ค่าสูง (ตํ่า) กว่าราคาซือ้ ขายหุน้ ในครัง้ นีอ้ ยู่ 1.32 – 3.07 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 5.73 – ร้อยละ 13.30 ของราคาซือ้ ขายหุน้ ตามสัญญา และเมื่อพิจารณาถึงข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงต่างๆ จากการ
เข้าทํารายการเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่เข้าทํารายการแล้ว การเข้าทํารายการในครัง้ นีน้ ่าจะทําให้บริษัทได้รบั ประโยชน์
มากกว่าการไม่เข้าทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการเข้าทํารายการในครัง้ นี ้
การพิจารณาลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาข้อมูลและความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ท่ีปรึกษาทางการเงินได้นาํ เสนอ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทที่
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เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นบนพืน้ ฐานของข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัท รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ของ
บริษัท ซึ่งตัง้ อยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รบั เป็ นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิการเข้าทํารายการในครัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูถ้ ือหุน้
เป็ นสําคัญ
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นีด้ ว้ ย เพื่อใช้
วิจารณญาณ และดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่างเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จํากัด
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