บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 การงดจายเงินปนผล
(เพิ่มเติม) ประจำป 2563 และการขอสัตยาบันทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)

เรียน

กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

1) เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกีย่ วกับการขอสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงใหทราบวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.25 น. ไดมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้
1.

ใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ไวเปนทุนสำรองตาม
กฎหมาย เนื่องจากในป 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

2.

ใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายปนผลประจำป 2563 เปนเงินสดในอัตรา 0.012 บาทตอหุน (มูลคา
หุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน) ทั้งนี้ บริษัทมีการจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1/2563 ในอัตรา 0.012 บาทตอหุน คิด
เปนเงินปนผลจาย 6,000,000 บาท โดยจายเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทจึงไมมีการจายเงิน
ปนผลเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทั้งนี้ การจายเงินปนผลประจำป 2563 ดังกลาวเปนไปตามนโยบายจายปนผลของบริษัทที่กำหนด
ไวไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท

3.

ใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทขายที่ดนิ
ใหบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1ที่แนบมาพรอมกันนี้

4.

อนุมัติใหแตงตั้ง บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทำบทบาทเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผู
ถือหุนเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามขอ 3 ขางตน)

5.

ใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิ
เอ็มเพรสพรีเมียร เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 และ
กำหนดวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม
2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณารับทราบผล
การดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น งบกำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ และรายงานการตรวจสอบ
งบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติงดการ
จัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในป 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจำป 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผลประจำป 2563 ในอัตราหุนละ 0.012 บาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1/2563
ในอัตรา 0.012 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน) คิดเปนเงินปนผลจาย 6,000,000 บาท โดยจาย
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น บริษัทจึงไมมีการจายเงินปนผลเพิ่มเติมในครั้งนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตาม
วาระประจำป 2564 กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทและอนุกรรมการตำแหนงอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระ
หนึ่ง ดังนี้
1) นายอนันต
สิริแสงทักษิณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2) นางพงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน /
กรรมการอิสระ
3) นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ
4) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจำป 2564 ดังนี้
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คาตอบแทนในรูปแบบเบีย้ คาตอบแทนในรูปแบบเบีย้
ประชุม (บาท/ครั้ง)
ประชุม (บาท/ครั้ง)
ตำแหนง
ป 2563
ป 2564
(ที่จะเสนอ)
ประธานกรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการ
20,000
20,000
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริ ษ ั ท / กรรมการตรวจสอบ /
15,000
15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรณีกรรมการที่ไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนอื่น เชน โบนัสกรรมการบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทาน
ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ประจำป 2564
รวมทั้งสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูส อบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนผูส อบบัญชีประจำป 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2564 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีประจำป 2564
1) นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
หรือ
2) นางสาวนงราม
เลาหอารีดิลก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
หรือ
3) นางพรทิพย
เลิศทนงศักดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633
หรือ
4) นางสาวสุนันทา
คำสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207
หรือ
5) นางสาวชมาภรณ
รอดลอยทุกข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายในบริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการ
ใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและรายงานสอบทานงบการเงินของ
บริษัท โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 เปนเงินจำนวน 1,300,000 บาท (คาตอบแทนป
2563 เทากับ 1,300,000 บาท)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
(“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินใหกับ CEC
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์
นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวม
ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวมี
ความจำเปน เนื่องจากเปนการขายที่ดินวางเปลาซึ่งไมไดใชประโยชนในขณะนั้น เพื่อแปลงสินทรัพยที่ไมไดใช
งานใหเปนกระแสเงินสดเพื่อใชดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายที่ดินแปลงดังกลาว บริษัทไดทำการเสนอขาย
ใหแกบุคคลภายนอกทั่วไปผานทางสื่อและเว็บไซตของบริษัท ปรากฏวามีเพียง CEC เปนผูเสนอซื้อที่ดินเพียง
รายเดียว บริษัทจึงมีความจำเปนตองขายที่ดินแปลงดังกลาวใหแก CEC นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นวา
ราคาที่ซื้อขายมีความสมเหตุสมผล โดยเปนราคาที่ตกลงกันและอยูใ นชวงราคาประเมิน ซึ่งจัดทำโดยผูประเมิน
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ราคาอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอใหผูถอื หุนควรพิจารณาอนุมัติ
การใหสัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกันดังกลาว
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรใหมีวาระอื่น ๆ เพื่อใหผูถือหุนเสนอวาระ สอบถามขอมูล และ/หรือ
ใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)

(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท)
ประธานกรรมการบริษัท
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เอกสารแนบ-1
สารสนเทศเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ขอแจงใหทราบวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา
สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติ
เห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจำป 2564 (“ที่ประชุมสามัญผูถือหุน”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบัน
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการขายที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในราคา
ตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท ใหแกบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ซึ่งบริษัทไดทำ
รายการดังกลาวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ซึ่งเมื่อ
คำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตามเกณฑมูลคา
รวมสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการ
ทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ มีมูลคาการ
ทำรายการ 23.17 ลานบาท และเมื่อรวมมูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับ CEC ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คือ การกูยืมระยะสั้นจาก CEC
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5.50 ตอป ระยะเวลากูยืม 6 เดือน คิดเปนดอกเบี้ยที่
บริษัทตองจายชำระสำหรับการกูยืมครั้งนี้เทากับ 0.28 ลานบาท จะมีมูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท หรือคิดเปน
ขนาดการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันรวม รอยละ 4.96 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทที่สอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว ณ วันที่
30 กันยายน 2562 (งบการเงินงวดลาสุดกอนวันทำรายการ) ซึ่งเทากับ 472.97 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการที่
20.00 ลานบาท จึงถือเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ ดังนั้น บริษัทจึงตองปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกวา “ประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”) รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ โดยจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันดวย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 มีมติใหบริษัทขายที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการบริหารจัดการสินทรัพยโดยเปลี่ยนเปนเงินทุนสำหรับใชในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดมีการประกาศ
ขาวทางสื่อและเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจเขารวมเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว
จำกัด เพียงผูเดียวที่เสนอซื้อที่ดินเขามา บริษัทจึงไดจัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับ CEC เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
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2. คูสัญญาที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
2.1 ผูขาย : บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”)
2.2 ผูซื้อ :
บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”)
ขอมูลทั่วไปของคูสัญญา
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ CEC ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562
1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
2. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ
รายชื่อผูถือหุนของ CEC ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
กอนการทำรายการ
ชื่อผูถือหุน
จำนวนหุน
สัดสวน
1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน/1
3,015
30.15%
2. นายกานต อภิญญาวัชรกุล
2,000
20.00%
/2
3. นายกนก ศรีกนก
1,500
15.00%
4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ/3
1,050
10.50%
5. นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ/4
1,000
10.00%
/5
6. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน
750
7.50%
7. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/6
350
3.50%
8. นายพิชย สุวรรณสายะ/7
210
2.10%
/8
9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ
75
0.75%
/9
10. นายวิทยา เลาหเจริญยศ
50
0.50%
รวมทั้งหมด
10,000
100.00%
หมายเหตุ จากขอมูลรายชื่อผูถือหุนของ CRD ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
/1 - นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 29.17 ของทุนชำระแลวของ CRD
/2 - นายกนก ศรีกนก เปนผูถือหุนใหญของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 14.98 ของทุนชำระแลวของ CRD
/3 - นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุนชำระแลวของ CRD
/4 - นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ เปนนองชายของ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ซึ่งเปนกรรมการบริษัทของ CRD
/5 - นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรสของ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ซึ่งเปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนใหญของ CRD) เปนผูถือหุนของบริษัท โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 8.49 ของทุนชำระแลวของ CRD
/6 - นายสุรพล ศรีวีระสกุล เปนกรรมการบริษัทและเปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนชำระแลวของ CRD
/7 - นายพิชย สุวรรณสายะ เปนบุตรของนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งเปนกรรมการบริษัทของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 2.19 ของทุนชำระแลวของ CRD
/8 - นายปรีชา เลาหเจริญยศ เปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.82 ของทุนชำระแลวของ CRD
/9 - นายวิทยา เลาหเจริญยศ เปนผูถือหุนของ CRD โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 1.39 ของทุนชำระแลวของ CRD

6 / 12

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

บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

2.3 ความสัมพันธ ณ วันที่เกิดรายการ :
CEC เปนนิติบุคคลที่มีนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน (กรรมการบริษัท CRD) และนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ (นองชายนายเฉลิม
ศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการบริษัท CRD) เปนกรรมการบริษัทของ CEC และมีผูถือหุนใหญบางรายรวมกัน ณ วันที่เกิด
การทำรายการ ดังตาราง
ตารางสรุปความสัมพันธของผูถือหุนระหวางบริษัทและ CEC
CRD
CEC
ชื่อผูถือหุน
(ณ 9 ธ.ค. 2563/1)
(ณ 30 เม.ย. 2562)
กลุมนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
188,300,000 หุน
(37.66%)
3,765 หุน
(37.65%)
- นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
- นางสาวิตรี จิรพิพัฒน (คูสมรส)

นายกนก ศรีกนก
นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
นายทวีศักดิ์ นิมาพันธ
ผูถือหุนรายอื่น
รวมทั้งหมด

145,850,000 หุน
42,450,000 หุน

(29.17%)
(8.49%)

3,015 หุน
750 หุน

(30.15%)
(7.50%)

74,900,000 หุน
(14.98%)
1,500 หุน
50,000,000 หุน
(10.00%)
1,050 หุน
500,000 หุน
(0.10%)
1,000 หุน
186,300,000 หุน
(37.26%)
2,685 หุน
500,000,000 หุน (100.00 %) 10,000 หุน

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

หมายเหตุ : /1 - วัน Record Date ลาสุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ฝายบริหารของบริษัทมีนโยบายใหทยอยขายที่ดินที่ไมกอใหเกิดประโยชนเพื่อเปนการแปลงสินทรัพยใหเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
โดยบริษัทไดประกาศเสนอขายที่ดินจำนวน 2 แปลงดังกลาว เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทางสื่อ
และหนาเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูสนใจทั่วไปเขาเสนอราคา โดยปรากฏวามีเพียง บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด
เพียงผูเดียวที่เสนอซื้อที่ดินเขามา บริษัทจึงไดขายที่ดินดังกลาวใหแก CEC ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000
บาท โดยอางอิงจากรายงานของผูประเมินราคาอิสระ บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีราคา
ประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ในราคาตารางวาละ 4,500 บาท และบริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล
จำกัด ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีราคาประเมินดวยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ในราคาตารางวาละ
3,997.29 บาท
4. รายละเอียดทรัพยสินที่จำหนายไป
ประเภททรัพยสิน
ที่ดินเปลา จำนวน 2 แปลง
ที่ตั้งทรัพยสิน
หนองเขียวซอย 2 แยกจากถนนสายบานตนผึ้ง - บานปาขอยใต (ชม.5138) ตำบลเหมือง
แกว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เอกสารสิทธิและเนื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48 ไร หรือ 5,148.0 ตารางวา/1 และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร หรือ 14 ตารางวา/2
การใช ง าน ณ วั น ที ่ ท ำ เปนที่ดินวางเปลาไมมีการใชงานและไมมีความจำเปนตองใชงาน
การซื้อขาย
วันที่ไดมาซึ่งทรัพยสิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 22277 และ
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 49400
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มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ รวมมูลคา 4,070,000 บาท ประกอบดวย
30 กันยายน 2562 (งบ โฉนดทีด่ ินเลขที่ 49400 มูลคา 3,870,000 บาท และ
การเงินงวดลาสุด) กอน โฉนดที่ดนิ เลขที่ 22277 มูลคา 200,000 บาท
วันทำรายการ
หมายเหตุ: /1 ที่ดินแปลงใหญ และ /2 ที่ดินทางเขาที่ดินแปลงใหญ

บริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาที่ดินแปลงดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทผูประเมิน
บริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด
รายชื่อผูประเมินหลัก
นายวิเศษ นุยตูม (ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.180)
ซึ่งเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
วันที่ของรายงาน
9 ธันวาคม 2562
วันที่สำรวจและประเมิน 2 ธันวาคม 2562
วั ตถ ุ ป ระ ส ง ค  ใน ก าร เพื่อทราบมูลคาตลาดปจจุบัน
ประเมิน
ที่ดินที่ทำการประเมิน
โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48.0 ไร หรือ 5,148 ตารางวา
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก าร ตามหลักเกณฑการกำหนดมูลคาตลาด โดยเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
ประเมินมูลคา
Approach)
ร า ค า ป ร ะ เ ม ิ น ม ู ล ค า 23,166,000 บาท หรือ ตารางวาละ 4,500 บาท
ทรัพยสิน
ทั้งนี้ ราคาประเมินขางตน เปนราคาประเมินสำหรับโฉนดที่ดิน 22277 เพียงแปลงเดียว
บริษัทผูประเมิน
รายชื่อผูประเมินหลัก

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
นายบุญชัย เมฆศรีสุวรรณ (ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ วฒ.102)
ซึ่งเปนผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
วันที่ของรายงาน
18 ธันวาคม 2562
วันที่สำรวจและประเมิน 18 ธันวาคม 2562
วั ตถ ุ ป ระ ส ง ค  ใน ก าร เพื่อทราบมูลคาตลาดปจจุบัน
ประเมิน
ที่ดินที่ทำการประเมิน
โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 12-3-48.0 ไร หรือ 5,148 ตารางวา และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 00-0-14 ไร หรือ 14 ตารางวา
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธ ี ก าร ตามหลักเกณฑการกำหนดมูลคาตลาด โดยเลือกใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market
ประเมินมูลคา
Approach)
ร า ค า ป ร ะ เ ม ิ น ม ู ล ค า 20,634,000 บาท หรือ เฉลี่ยตารางวาละ 3,997.29 บาท ประกอบดวย
ทรัพยสิน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22277 เนื้อที่ดิน 5,148 ตารางวา ราคาตารางวาละ 4,000 บาท และ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 49400 เนื้อที่ดิน 14 ตารางวา ราคาตารางวา 3,000 บาท
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5. การคำนวณขนาดรายการ
5.1 การคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวด
ลาสุดของบริษัทกอนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้
ขอมูลทางการเงินของบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ลานบาท
สินทรัพยรวม
1,070.28
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
2.40
หนี้สินรวม
594.92
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
472.97
กำไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง
11.73
(ไตรมาสที่ 4 ป 2561 ถึง ไตรมาสที่ 3 ป 2562)
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่จำหนาย
4.07
เกณฑการคำนวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑมูลคาสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิ
2. เกณฑกำไรสุทธิ

3. เกณฑมูลคารวมสิ่ง
ตอบแทน
4. เกณฑมูลคาหุนทุน

วิธีการคำนวณขนาดรายการ

ผลการคำนวณขนาดรายการ

(NTA ของเงินลงทุนในบริษัทที่ทำรายการ) x
สัดสวนที่ไดมาหรือจำหนายไป x 100
NTA ของบริษัทจดทะเบียน
(กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ทำรายการ) x
สัดสวนการเขาถือหุน x 100
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
มูลคารายการที่จายหรือไดรับ x 100
สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน

ไมตองคำนวณ เนื่องจาก ไมไดเปนการ
จำหนายสินทรัพยประเภทหุนสามัญ

จำนวนหุนที่บริษัทออกเพื่อชำระคาสินทรัพย x 100
จำนวนหุนที่ชำระแลวของบริษัทจดทะเบียน

ไมตองคำนวณ เนื่องจาก เปนรายการ
จำหนายไปเพื่อสินทรัพย

ไมตองคำนวณ เนื่องจาก ไมไดเปนการ
จำหนายสินทรัพยประเภทหุนสามัญ

23.17 = 2.16%
1,070.28

จากผลการคำนวณขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยขางตน พบวาขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน มีขนาด
สูงสุด ซึ่งมีขนาดรอยละ 2.16 (บริษัทไมมีการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้)
บริษัทจึงไมไดมีหนาที่ตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
5.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดลาสุดของบริษัทกอน
วันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดขอมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้
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ขอมูลทางการเงิน CRD ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ลานบาท
สินทรัพยรวม
1,070.28
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
2.40
หนี้สินรวม
594.92
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
472.97
มูลคา รอยละ 0.03 ของ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
0.14
มูลคา รอยละ 3.00 ของ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
14.19
กรอบลางของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.00
(เลือกใชคาสูงระหวาง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ลานบาท)
กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
20.00
(เลือกใชคาสูงระหวาง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ลานบาท)
มูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มูลคาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
23.17 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 4.90 ของ
การขายที่ดินเปลาใหแก CEC มูลคา 23.17 ลานบาท เมื่อวันที่ 26 มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30
ธันวาคม 2562
กันยายน 2562
รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในชวง 6 เดือน ที่ผานมา
0.28 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 0.06
- การกูยืมระยะสั้นจาก CEC จำนวน 10.00 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ
30 กันยายน 2562
เงินกูร อยละ 5.50 ตอป เปนระยะเวลา 6 เดือน
รวม มูลคาขนาดการทำรายการเกี่ยวโยง
23.44 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ4.96
ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ
30 กันยายน 2562
ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการขนาดใหญ
(มูลคา > 20 ลานบาท)
ทั้งนี้ รายการดังกลาวขางตนเขาขายเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการมีมูลคาการ
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 23.44 ลานบาท หรือคิดเปนขนาดการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันรวม รอยละ 4.96 ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาเกณฑกำหนดขนาดรายการที่ 20.00 ลานบาท จึงถือเปนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ
ดังนั้น บริษัทจึงตองปฎิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิม่ เติม โดยบริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) จัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศการเขาทำรายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดสงรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งนี้
บริษัทไดแตงตั้งให บริษัท สยาม อัลฟา แคปตอล จำกัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อทำบทบาทเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให
ความเห็นแกผูถือหุน
3) จัดประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว โดยจัดสงหนังสือเชิญประชุมผู
ถือหุนพรอมเอกสารประกอบการประชุม ใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน
6. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีและเงื่อนไขในการชำระเงิน
รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการทรัพยสินหรือบริการ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงซื้อขายที่ดินทั้งสอง
แปลง ในราคา 23,166,000 บาท ตามขอสรุปการเสนอราคาซื้อที่ดิน โดยคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงชำระคาที่ดินเปน 2 งวด ดังนี้
1. CEC ชำระเงินมัดจำคาที่ดิน จำนวน 11,583,00 บาท ใหแกบริษัท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
2. CEC ชำระเงินคาที่ดินสวนที่เหลือ จำนวน 11,583,000 บาท ใหแกบริษัท ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันที่ทั้งสองฝายจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาแมริม
ทั้งสองฝายตกลงเรื่องคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้
1. คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัทเปนผูชำระคาธรรมเนียม 1.00% และ CEC เปนผูชำระคาธรรมเนียม 1.00%
2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 1.00% และ คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% บริษัทในฐานะผูขายที่ดินเปนผูชำระ
3. คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากขางตน (ถามี) บริษัทในฐานะผูขายที่ดินเปนผูชำระ
7. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ฝายบริหารเห็นวา การขายที่ดินวางเปลาซึ่งไมไดใชประโยชน เปนการแปลงเปนสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช
ในการชำระภาระหนี้สินที่มีอยู ซึ่งจะชวยในการลดตนทุนทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งชวยสราง
มูลคาเพิ่มใหแกบริษัทตอไป
8. แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
เงินที่ไดรับจากการจำหนายที่ดินเปลาในครั้งนี้ บริษัทนำไปลดภาระหนี้สินของบริษัทที่มีกับบุคคลเกี่ยวโยงทั้งจำนวน สงผลใหบริษัท
ภาระหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือจำนวน 7.00 ลานบาท
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ
นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง ได
พิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ โดยเปนการขายที่ดินวางเปลาซึ่ง
ไมไดใชประโยชนในขณะนั้น เพื่อแปลงสินทรัพยที่ไมไดใชงานใหเปนกระแสเงินสดเพื่อใชดำเนินการในกิจการ ซึ่งในการขายที่ดินแปลง
ดังกลาว บริษัทไดทำการเสนอขายใหแกบุคคลภายนอกทั่วไปผานทางสื่อและเว็บไซตของบริษัท ปรากฏวามีเพียง CEC เปนผูเสนอซื้อ
ที่ดินเพียงรายเดียว บริษัทจึงมีความจำเปนตองขายที่ดินแปลงดังกลาวใหแก CEC คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาราคาซื้อขายมี
ความสมเหตุสมผล โดยเปนราคาซื้อขายที่ดินที่ทั้งสองฝายตกลงกัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เทากับ 23.17 ลานบาท หรือเทากับ
4,487.80 บาทตอตารางวา ซึ่งอยูระหวางชวงราคาประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท แอดวานซ แอพไพรซัล จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 4,500.00 บาทตอตารางวา และราคาประเมินมูลคาทรัพยสินจากบริษัท โปรสเปค แอพไพรซัล จำกัด ฉบับ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเทากับ 3,997.29 บาทตอตารางวา
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คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวา การทำรายการดังกลาวมีความจำเปนและสมเหตุสมผลดีแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระนี้ใหที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวที่บริษัทไดเขาทำกับ CEC ดังกลาวเพื่อให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกันดังกลาว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไมสามารถใหความเห็นเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เปนอิสระได เนื่องจากไมมี
บุคคลภายนอกเขารวมการเสนอราคาซื้อขายที่ดินดังกลาว
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
กรณีกรรมการดังกลาวงดออกเสียง
- ไมมี -
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