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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ

ป 2559 ถือไดวาเปนปท่ีบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดี เมื่อพิจารณาจากสภาวะการณทางเศรษฐกิจที่ผานมา รายได

จากงานกอสรางและกําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับเปาหมายภายในประจําปที่ตั้งไว 

ตลอดทั้งปการแขงขันในตลาดงานกอสรางยังคงอยูในระดับที่สูง สงผลใหอัตรากําไรในการประมูลงานลดลง อยางไรก็ตาม

นับเปนภาวะการณที่ดีที่ในชวงหลังของปไดมีการเปดการประมูลโครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหลายโครงการ 

รวมถึงยังมีอีกหลายโครงการที่จะมีการเปดการประมูลตามมาในป 2560 ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ไดรวมลงนามในสัญญากิจการ

รวมคากับบริษัทรับเหมาขามชาติ เพื่อรวมในการประมูลงานโครงการดังกลาว แตทั้งนี้ยังไมเกิดผลสําเร็จ อยางไรก็ดีบริษัทฯ 

จะยงัคงมุงมัน่ดวยความพยายามอยางหนักตอไปเพ่ือรกัษาสดัสวนทางการตลาดในงานกอสรางโครงการพื้นฐานขนาดใหญ

ใหไดทั้งในระยะกลางและระยะยาว สถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันยังคงสงผลกระทบเชิงลบอยางมากตอภาคเอกชน

อนัจะเหน็ไดจากการลดลงของเงนิทนุจากตางประเทศอยางมนัียสาํคญั ซึง่สงผลกระทบตอภาคอตุสาหกรรม รวมถงึอตุสาหกรรม

การกอสรางเชนเดียวกัน โดยที่สภาวะการณนี้จะยังคงเปนไปอยางตอเนื่องจนถึงปลายปนี้ หรืออาจจะนานกวานั้น 

ในปทีจ่ะมาถงึนี ้บรษิทัฯ จะมุงเนนในการประมลูงานใหมเพิม่มากขึน้ เพือ่สรางมลูคางานในมือใหเพิม่ขึน้ในแตละปใหสอดคลอง

กับเปาหมายที่กําหนดไว และบรรลุถึงการเติบโตอยางยั่งยืนท้ังในสวนของรายไดจากงานกอสรางและผลกําไร นอกจากน้ี 

บรษิทัฯ ยงัคงมุงม่ันในการพฒันาปรับปรุงและเสริมสรางความแขง็แกรงในการดาํเนนิธรุกจิ โดยการควบคมุตนทนุการกอสราง

ใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหดียิ่งๆ ขึ้น ในสวนของการพัฒนาทักษะ ของพนักงาน บริษัทฯ

จดัใหมกีารฝกอบรมและพฒันาทกัษะการทํางานตางๆ ในหนวยงานกอสรางใหกบัคนงาน การฝกอบรมดานความเชีย่วชาญพเิศษ

ใหกบัผูจดัการโครงการและพนกังานหนวยงานกอสราง การพฒันาทักษะทางดานการสือ่สารภาษาองักฤษใหกับพนกังานประจํา

สํานักงานใหญและหนวยงานกอสราง ดวยตระหนักดีวาการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนส่ิงจําเปนและสําคัญในระยะยาว บริษัทฯ 

จะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองจักร อุปกรณ และระบบนั่งรานตางๆ ที่มีอยู เพื่อใหการบริการแกหนวยงานตางๆ

ไดอยางมีป ระสิทธิภาพและประหยัดตนทุนไดมากขึ้น 

สําหรับอนาคตที่สดใสในวันขางหนา ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบพระคุณผูถือหุนและลูกคาของบริษัทฯ 

ทุกทานที่ไดใหความไววางใจและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอกลาวคําขอบคุณจากใจแกคณะผูบริหาร พนักงาน

ทุกคนที่ทํางานหนักดวยความซื่อสัตย และมุงมั่นตั้งใจมาตลอดทั้งปที่ผานมา  

สานติ กระจางเนตร

ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจําป� 2559

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการตรวจสอบฯของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ

ทีเ่ปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยมีความเปนอสิระในการปฏบิตัหินาทีต่ามขอบเขตทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ซึ่งไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิจากหลายดาน ไดแก ดาน การเงิน บัญชี 

บรหิาร และวศิวกรรม และมคีณุสมบัติเพียงพอในการทาํหนาท่ีสอบทานความนาเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ และรายงานตางๆ

ตามขอกาํหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ประกอบดวย

1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

2. นายกฤษณ� ธีรเกาศัลย� กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

3. นางน้ําผ�้ง วงศ�สมิทธ�  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

    โดยมี นายพลพ�สิฐ  เจร�ญไทย เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

โดยในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดมีการประชุมรวมกันจํานวน 5 ครั้ง โดยไดประชุมรวมกับผูบริหาร ผูตรวจสอบ

ภายในและผูสอบบัญชีตามความเหมาะสม รวมถึงการเขาประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการจํานวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษา

หารืออยางอิสระในขอมูลที่มีสาระสําคัญในการจัดทํางบการเงิน และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

สอบทานรายงานทางการเง�น

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปของบรษิทัฯ รวมทัง้งบการเงินรวมของ

บรษิทัฯ รวมกบัผูสอบบัญช ีฝายจัดการ และแผนกตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาในประเดน็สาํคญัพรอมใหคาํแนะนาํรวมขอคิดเห็น

ที่เปนประโยชนเพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการควบคุมภายใน ในการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯมีความถูกตองเชื่อถือได ท้ังมี

การเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและทันเวลาตอผูใชงบการเงิน สอดคลองกับกฎหมายและประกาศตางๆที่เก่ียวของ

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งเปนไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารหรือ

ฝายจดัการเขารวมประชมุดวย เพือ่ซกัถามประเดน็ตางๆ  จากผลการตรวจสอบของผูสอบบญัชีปรากฏวาผูสอบบัญชไีมมขีอมลู

หรือขอสังเกตเปนพิเศษจากการตรวจสอบแตประการใด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
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การกํากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณารวมกบัผูจดัการแผนกตรวจสอบภายใน และมกีารปรบัแผนการตรวจสอบอยางเหมาะสม

สอดคลองกบัการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหมีการควบคุมภายในทีดี่ มคีวามเหมาะสมกบักระบวนการทาํงานทีม่นียัสาํคัญอยางครบถวน

ไดสอบทานผลการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการตามแผน เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง

พจิารณาผลการปฏบัิติงานของผูจดัการแผนกตรวจสอบภายในเปนประจาํ คณะกรรมการตรวจสอบฯมคีวามเหน็วาการควบคมุ

ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

สอบทานการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดสอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งเพือ่ใหมัน่ใจวา บรษิทัฯมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม

และมีประสิทธิภาพเพื่อใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได บริษัทฯไดใหความสําคัญและดําเนินการพัฒนาระบบการ

บริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําหนาท่ีกําหนดกรอบนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลใหบริษัทฯ ดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลสอดคลอง

กับเปาหมายองคกร คณะกรรมการตรวจสอบฯมีความเห็นวาบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดทบทวนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กําหนดไว

ใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอ

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีการดําเนินการตามเง่ือนไขทาง

ธุรกิจปกติอยางโปรงใส สมเหตุสมผล และตรวจสอบไดทุกรายการ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดจัดใหมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ จากผลการประเมินสรุปไดวา ในป 2559 กรรมการตรวจสอบฯมีการปฏิบัติหนาที่ครบถวน

ตามกฎบัตรแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่สอดคลองกับขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การสอบทานรายการระหว�างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบฯพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งใหผูสอบบัญชีสอบทานรายการดังกลาวเปนประจําทุกป

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบฯมีความเห็นวารายการทีเ่กีย่วโยงกันทีไ่ดพจิารณานัน้ เปนรายการทีเ่ขาขายเปนธรุกจิปกตท่ีิมเีงือ่นไข

การคาทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เปนธรรม และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ�ภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแกไข

ของฝายจัดการอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯมีความเห็นวาบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
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การพ�จารณาคัดเลือก ผู�สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดคดัเลอืกผูสอบบญัชแีละกาํหนดคาตอบแทน โดยพจิารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ 

และคุณภาพงานของผูสอบบัญชี สถานะของผูสอบบัญชี ขอจํากัดที่มีสาระสําคัญ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ใหมั่นใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนกลางในการปฏิบัติงานอยางแทจริง

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯไดคัดเลือกผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเหน็วาเปนผูมคีวามเขาใจธรุกจิของบรษิทัฯ เปนอยางด ีประกอบวชิาชพีดวยความเปนอสิระเปนกลาง

และสงมอบงานตรงตามเวลาอยางสมํ่าเสมอซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัท

ไดเสนอใหแตงตั้งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดทบทวนกฎบัตรของกรรมการตรวจสอบฯ ในไตรมาสที่ 4 ของป 2559 เพื่อใหม่ันใจ

วาแนวทางปฏิบัติงาน บทบาทและหนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบฯ สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบฯไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชความรูความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเปนอิสระ

อยางเพียงพอ เพ่ือประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบฯมีความเห็นวารายงาน

ขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง เชื่อถือได สอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ

ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

27  กุมภาพันธ� 2560
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 รายงานของคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานประจําป�และแนวโน�มในอนาคต

ป 2559 ถือไดวาเปนปที่บริษัทฯมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมาอยางมาก ทามกลางสภาวะการแขงขันที่สูงอยาง

ตอเนื่องจากการที่จํานวนงานในตลาดลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว กําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับป 2559 เพิ่มขึ้น

รอยละ 419 เมื่อเทียบกับป 2558 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการบริหารจัดการโครงการกอสรางที่มีประสิทธิภาพและการโอน

กลับประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสรางบางโครงการซึ่งไมไดเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการบริหารโครงการเหลานี้ที่ดีขึ้น

ในป 2559 รายไดรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 7,003 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.8 จากจํานวน 7,355 ลานบาทป 2558

อยางไรก็ตาม แมวาในป 2559 รายไดจากงานกอสรางลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 แตกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจํานวน 105 ลานบาท 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31 จากจํานวน 336 ลานบาทในป 2558 อันเปนผลมาจากการควบคุมตนทุนและการบริหารโครงการที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รายไดอื่นของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2558 โดยรายไดอื่นหลักในป 2559 นั้นมาจากราย

ไดดอกเบี้ยจํานวน 29 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับดอกเบี้ยจากลูกคาที่ชําระเกินกําหนดเวลา ในขณะที่รายไดอื่นหลัก

ในป 2558 นั้นมาจากการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 13 ลานบาท ซึ่งไมมีรายการดังกลาวในป 2559 นอกจากนี้

คาใชจายในการบรหิารเพิม่ขึน้เปนจํานวน 38 ลานบาท โดยหลกัเพิม่ขึน้จากคาใชจายทางดานบคุลากรเปนจํานวน 33 ลานบาท 

ตนทนุทางการเงนิเพ่ิมขึน้จาํนวน 3 ลานบาท เม่ือเทยีบกบัป 2558 ซ่ึงสบืเนือ่งจากดอกเบีย้จายทีเ่พิม่ขึน้จากเงินกูยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิจาํนวน 100 ลานบาท  ซึง่บรษิทัฯ ไดชาํระคนืเงนิกูดงักลาวครบถวนแลว ในป 2559 โดยในป 2558 ไมมเีงนิกูยมื

ระยะสัน้ดงักลาว จากปจจยัหลักทีก่ลาวมาแลวขางตนสงผลใหกาํไรสทุธิหลงัภาษเีงินไดนติิบคุคลของบรษัิทฯ ในป 2559 มจีาํนวน

140 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้ 113 ลานบาทเมือ่เทยีบกบัป 2558 แมวาบรษิทัฯ ตองเผชญิกบัความทาทายของปรมิาณงานคงเหลอื

ในมอืทีย่กมา ณ ส้ินป 2558 ตํา่กต็าม แตดวยการควบคมุคาใชจายและการบรหิารจดัการควบคมุตนทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ สงผลให

บริษัทฯสามารถเพิ่มอัตรากําไรขั้นตนไดจากเดิมป 2558 ประมาณรอยละ 4.6 เปนรอยละ 6.3 ในป 2559 

อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2559 บริษัทฯสามารถประมูลงานโครงการใหมไดสูงกวาป 2558 ถึงรอยละ 50 โดยมีมูลคา

ทั้งสิ้นรวม 8,721 ลานบาท ทําให ณ สิ้นป 2559 ปริมาณงานคงเหลือในมือของบริษัทฯ มีมูลคาประมาณ 6,450 ลานบาท

ซึ่งสูงกวาป 2558 ประมาณ 2,200 ลานบาท

ตามเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ป 2559 เปนปที่ทาทายอยางมากปหนึ่งสําหรับบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดวาในป 2560

จะเปนปทีน่าทาทายอยางมากอีกปหนึง่เชนกนั โดยรายไดจากงานกอสรางอาจขยายตวัเพิม่ขึน้จากป 2559 หากไมมกีารเปลีย่นแปลง

เชิงลบในปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การใชจายของภาครัฐในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานตางๆซ่ึงได

เริ่มเพิ่มข้ึนในชวงคร่ึงหลังของป 2559 และหากแผนโครงการขนาดใหญของภาครัฐบาลไดมีการประมูลงานและลงนามสัญญา

กอสรางตางๆ แลว อาจสงผลใหภาวะการแขงขนัเร่ิมลดลง เนือ่งจากผูรบัเหมารายใหญจะมุงเนนไปทีก่ารดาํเนนิการตามโครงการ

ขนาดใหญที่ไดลงนามไว ซึ่งจะสงผลใหเกิดการกระจายโครงการกอสรางอื่นๆออกไปใหกับผูรับเหมารายอื่นๆ ทําใหบริษัทฯ

สามารถประมลูงานไดเพ่ิมมากขึน้ ประกอบกบั บริษทัฯ มคีวามไดเปรยีบจากการทีม่ปีรมิาณงานคงเหลอืในมอืจาํนวนมากพอที่

จะยกมารับรูเปนรายไดจากงานกอสรางในปน้ีซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเปนการขยายธุจกิจของบริษัทฯ

ออกไปสูประชาคมอาเซยีน (AEC) ซึง่บรษิทัฯ ไดเลง็เหน็ถงึโอกาสทีจ่ะสรางรายไดเพ่ิมขึน้ พรอมทัง้ยกระดับชือ่เสยีงของบริษัทฯ 

ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยในประเทศเมียนมาร กลาวคือ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด เพ่ือให

บริการรับเหมากอสรางทั่วไปบริการวิศวกรรมตางๆ และบริการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเมียนมาร ซ่ึงมีเศรษฐกิจที่กําลังเติบโต

และมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของประเทศ
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ผลประกอบการ

ในป 2559 บริษัทฯ และบริษทัยอย มีรายไดจากงานกอสรางจาํนวน 6,972 ลานบาท มตีนทนุงานกอสรางจาํนวน 6,531 ลานบาท

ทาํใหมผีลกาํไรขัน้ตนที ่441 ลานบาท หลังจากรวมรายไดอืน่จาํนวน 31 ลานบาท หกัคาใชจายในการบรหิาร จาํนวน 330 ลานบาท 

คาใชจายทางการเงนิ 19 ลานบาท และภาษเีงนิได จาํนวน 17 ลานบาท ทาํใหสิน้ป บรษิทัฯ มผีลกําไรสทุธริวมที ่140 ลานบาท

การจัดสรร

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ขอจัดสรรผลประกอบการเฉพาะของบร�ษัทฯ ดังนี้

กําไรสะสมยกมา   610,581,611  บาท

ผลประกอบการประจําป  2559

โอนสวนเกินจากการตีราคาทรัพยสิน

  141,871,031  บาท

      1,372,708  บาท

เงินสดปนผลจาย  (50,145,204)  บาท

โอนกําไรสุทธิเขาทุนสํารองตามกฎหมาย     (7,100,000)  บาท

กําไรสะสมยกไป    696,580,146  บาท

เงินสดปนผลจายงวดสุดทายในอัตรา 0.05 บาทตอหุน       (50,145,207)  บาท

การจัดสรรผลกําไรขางตนนี้จะไดนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนตอไป

(นายคูชรู  คาลี วาเดีย)

กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

8

จ�ดเด�นทางการเง�น

2559 2558 2557
งบแสดงฐานะการเงิน (ลานบาท)

สินทรัพยรวม 5,010 4,551 5,211

หนี้สินรวม 3,171 2,802 3,486

สวนของผูถือหุน 1,839 1,749 1,725

งบกําไรขาดทุน (ลานบาท)

รายไดจากงานกอสราง 6,972 7,322 9,413

รายไดรวม 7,003 7,355 9,437

ตนทุนและคาใชจาย 6,861 7,278 9,807

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน 441 336 (96)

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงิน และภาษีเงินได 142 77 (369)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 140 27 (354)

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท )

กําไรตอหุน – งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

1.84
0.14

1.74
0.02

1.72
(0.35)

เงินสดปนผลที่ประกาศจายสําหรับปตอหุน (บาท) 0.10 - 0.05

เงินสดปนผลระหวางกาลจายแลวตอหุน (บาท) 0.05 - 0.05

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)   1.26 1.27 1.21

อัตรากําไรขั้นตน (%) 6.33 4.59 (1.02)

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 2.04 1.05 (3.92)

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 194.20 47.42 (159.82)

อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.00 0.36 (3.75)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 7.81 1.54 (18.13)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 2.93 0.55 (6.55)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.72 1.60 2.02

อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 40.46 18.72 52.51

อัตราการจายปนผลรวมตอกําไรสุทธิ (%)*  71 - -

หมายเหต *อัตราการจ�ายป�นผลต�อกําไรสุทธิ เปร�ยบเทียบกับงบการเง�นเฉพาะของบร�ษัทฯ

(ในป� 2557 ไม�สามารถคํานวณอัตราการจ�ายป�นผลรวมต�อกําไรสุทธิ (%) ได� เนื่องจากมีผลดําเนินงานสําหรับป�ขาดทุน)
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) กอตั้งขึ้นในป 2473 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจํานวน 

600,000 บาท โดยการรวมทนุระหวาง บริษัท คริสเตยีน ีแอนด นลีเสน็ เอ/เอส ประเทศเดนมารค บริษทั อีสตเอเซยีติก๊ จาํกดั

และสํานักงานพระคลังขางที่ (สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนมาอยางตอเนื่อง โดย

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,177,904,204 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 1,002,904,144 บาท

โดยมีบริษัท โกลเบกซ คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย เปนบริษัทใหญถือหุนในสัดสวน

รอยละ 57.944

นโยบายในการดําเนินธุรกิจ

เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปาหมายและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน บริษัทฯ

จึงไดกําหนดแนวทาง นโยบายตางๆ ในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการดังนี้

วิสัยทัศน มุงมั่นพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันได เพื่อใหองคกรเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน

พันธกิจ มุงมั่นพัฒนาผิลตภัณฑใหมีคุณภาพเหมาะสมกับลูกคา

มุงมั่นพัฒนาเทคนิคการขายและการใหบริการ

มุงมั่นพัฒนาจิตสํานึกในเรื่องของตนทุน 

วัตถุประสงคหลัก ความมุงมั่นในความสําเร็จ

การบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ

การใหความสําคัญกับลูกคา

การคิดริเริ่มสรางสรรค

การรับรูและการแกปญหาอยางรวดเร็ว

กลยุทธ วางรากฐานเพื่อความมั่นคงและเติบโตอยางตอเนื่อง

จัดตั้งฝายธุรกิจกอสรางตามความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล

การจายผลตอบแทนตามผลงาน 

เสริมสรางความรู พัฒนาความสามารถบุคลากร 

ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบานในกลุม AEC

ขยายการลงทุนในธุรกิจใหมที่สามารถสรางรายไดอยางตอเนื่อง

บรษิทัฯ จดัใหมกีารประชมุผูบรหิารระดบัสงูเปนประจาํทุกป อยางนอยปละ 2 ครัง้ เพือ่ทบทวนนโยบาย แผนการดาํเนนิงานตางๆ

ตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น ถือกําเนิดที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค ในป พ.ศ. 2447 โดย ดร. รูดอลฟ คริสเตียนี 

และ กัปตันอากี้ นีลเส็น เพื่อนําเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก เชน การกอสรางสะพาน 

งานวิศวกรรมทางทะเล และงานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ดวยผลงานท่ีเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ ตอมาในระยะเวลา

ไมถึงสิบป คริสเตียนีและนีลเส็น จึงไดขยายกิจการไปยังหลายประเทศในแถบยุโรป อเมริกาใต รวมทั้งแอฟริกาใต 

คริสเตียนีและนีลเส็น เปนบริษัทกอสรางช้ันนําที่มีชื่อเสียงทั่วโลกในดานงานวิศวกรรมโยธาและโครงสราง มีประสบการณ 

ความชาํนาญและเทคโนโลยีท่ีทนัสมัยในดานงานวิศวกรรมโยธาและการกอสราง มปีระวติัความเปนมายาวนานกวา 100 ปทัว่โลก

และกวา 85 ป ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน บริษัทฯ ไดมีสวนรวมในโครงการดานวิศวกรรมที่สําคัญ เชน

การพัฒนาวิธีผลิตแผนผอนน้ําหนักทําดวยคอนกรีต เพ่ือใชในการกอสรางทาเทียบเรือ การวางผังตอกเสาเข็มในแนวต้ัง ที่รูจัก

ในชื่อ CN Wharf การวางอุโมงคใตนํ้าดวยวิธี Immerse Tube การกอสรางสะพานโดยใช Cast Push Method ซึ่งตอมาได

มีการนําไปใชอยางแพรหลายทั่วโลก ดวยความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่ไดสืบทอดมาจากรุนสูรุน กอใหเกิดผลงานการ

กอสรางมากมายหลายประเภททัว่โลก โดยทีผ่ลงานกอสรางเหลานีบ้างสวนไดกลายเปนสญัญลกัษณของประเทศและยังคงปรากฎ

ใหเหน็ในสถานทีต่างๆ ทัง้ในและตางประเทศ ประกอบดวยงาน ถนน สะพาน เขือ่น ทาเทยีบเรอื อโุมงค สนามบนิ โรงแยกกาซ

สนามกีฬา อนุสาวรีย อาคารสูง อาคารที่พักอาศัย เปนตน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

25 ป�แรกในประเทศไทย (พ.ศ. 2473-2498)

บริษทั คริสเตยีนีและนีลเส็น (สยาม) จาํกดั ไดกอต้ังเมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ และจดทะเบียนเปนบรษิทัอยางเปนทางการเมือ่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2473 โดยมีผูถือหุนหลักคือ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย บริษัท อีสท เอเชียติก และบริษัท 

ครสิเตยีนแีละนลีเสน็ จาํกดั กรุงโคเปนเฮเกน ตอมาในป พ.ศ. 2492 ไดเปลีย่นชือ่เปน บริษัท คริสเตียนแีละนีลเสน็ (ไทย) จํากดั 

ผลงานกอสรางในชวง 25 ปแรกของการกอตั้งบริษัทฯ ประกอบดวยงานกอสรางถนนหลายเสนทั้งในกรุงเทพฯ และถนน

ที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดตางๆ งานกอสรางสะพาน โรงงาน โรงภาพยนต และงานกอสรางอื่นๆ อีกหลายโครงการ งานกอสราง

ที่ยังคงเปนสัญญลักษณเคียงคูกับประเทศไทยมาจวบจนทุกวันนี้ไดแก อนุสาวรียประชาธิปไตย (กอสรางแลวเสร็จ ในป 2483) 

ทาเรือคลองเตย (กอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2484) เปนตน
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ป�ที่ 50-75 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2499-2523)

นับเปนชวงเวลาท่ีโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กไดเร่ิมเขามามีบทบาทในการกอสรางมากขึ้น บริษัทฯไดกอสรางอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 10 ชั้น ใหกับโรงแรมโอเรียนเต็ล (ป พ.ศ. 2501) ซ่ึงเปนอาคารสูงแหงแรกของประเทศไทย 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดกอสรางโครงการตางๆ อีกหลายโครงการทั่วประเทศ ไดแก ทางหลวง ทางหลวงระหวางจังหวัด

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเชื่อมการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ และฝ งธนบุรี สนามบิน เขื่อนผลิตกระแสไฟฟา

โรงพิมพธนบัตร โรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนงานกอสรางเพ่ือการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาติฉบบัที ่1 (2504-2509) ทีส่งเสริมใหมกีารลงทนุในภาคอตุสาหกรรมในประเทศเพิม่มากขึน้ ซ่ึงนบัเปนจดุเริม่

ตนของการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

สู�ป�ที่ 75 (พ.ศ. 2524-2548)

นํ้ามันและกาซธรรมชาติที่ขุดพบในอาวไทย ไดเขามามีบทบาทที่สําคัญในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย

โดยทีบ่รษิทัฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการพฒันาโครงการภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญในพืน้ทีเ่ขตอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก (Eastern 

Seaboard) เชน การขดุเจาะบอนํา้มนั การสรางระบบสาธารณปูโภคตางๆ การวางทอกาซ รวมถึงทาเทยีบเรอืกลางทะเล รวมถงึการ

พัฒนาอตุสาหกรรมการทองเทีย่วของประเทศ โดยการกอสรางสนามกอลฟ โรงแรม ทีพ่กัตากอากาศ อาคารทีพั่กอาศยั อาคารสาํนกังาน

ขนาดใหญ ใหกบันกัลงทุนทัง้ในประเทศและตางประเทศอกีหลายโครงการ รวมถงึอาคารโรงงานในภาคอตุสาหกรรมอกีหลายแหง  

ในป พ.ศ. 2534 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจกอสรางแหงแรกที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และตอมาในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ไดเปล่ียนชือ่เปน บริษัท คริสเตียนแีละนลีเส็น (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) ตอมาในเดอืนธนัวาคมปเดยีวกนั บริษทัฯ ไดเขาซือ้กจิการท้ังหมดของบรษิทัแมทีเ่ปนบรษิทัมหาชนในประเทศเดนมารค

นับเปนการสรางประวัติศาสตรการเขาซื้อกิจการลักษณะนี้เปนครั้งแรกในประเทศไทย 

สบืเนือ่งจากวกิฤติเศรษกิจในประเทศไทยและภมูภิาคทีเ่ร่ิมเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2536 สงใหการดําเนนิธรุกิจกอสรางของบริษัทฯ 

ในตางประเทศตองยุติลง บริษัทฯจึงเหลือเพียงการดําเนินธุรกิจกอสรางในประเทศไทยเพียงแหงเดียวเทานั้น  

พ.ศ. 2543 ในโอกาสครบรอบ 70 ป บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 คุณภาพการบริหารงานทั้งบริษัท

ซึง่นบัเปนบรษิทักอสรางบรษิทัแรกในประเทศไทย ทีไ่ดรบัการรบัรองมาตรฐานนีจ้าก UKAS (United Kingdom Accreditation 

Service) และ NAC (National Accreditation Council) 
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รายงานประจําป� 2559

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดกอสรางโครงการมากมาย หลากหลายประเภทกระจายอยูทั่วประเทศไทย ซึ่งมีหลาย

โครงการที่ยังคงยืนตระหงานเปนสัญญลักษณสําคัญเคียงคูกับพัฒนาการของประเทศไทยตราบจนทุกวันนี้ และในโอกาส

ทีบ่รษิทัฯ ไดกาวเขาสูปที ่85 ใน พ.ศ. 2557 บรษัิทฯ ไดซ้ือทีดิ่นเพ่ือการกอสรางอาคารสํานกังานใหญแหงใหม เพ่ือแทนทีอ่าคาร

สํานักงานเดิมที่สรางบนท่ีดินเชา การยายโรงเก็บอุปกรณเครื่องจักรและโรงผลิตโครงสรางเหล็ก ไปยังสถานที่หางจากชุมชน 

รวมถึงการสรางศูนยฝกอบรมเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับการฝกอบรมพนักงาน ดวยความมุงมั่นที่จะสืบสานปณิธานของผูกอตั้ง

โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาองคกรใหกาวไปสูความสําเร็จในทุกดานทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืนสืบตอไป 

เพื่อเปนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ออกไปสูประชาคมอาเซียน (AEC) ตามแผนกลยุทธองคกรในการสรางรายไดเพิ่มข้ึน

เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2559 บรษิทัฯ ไดจดัตัง้บรษิทัยอยในประเทศเมยีนมาร กลาวคอื ครสิเตียนแีละนลีเสน็ (เมียนมาร) จาํกดั 

ดวยทนุจดทะเบยีน 500,000 เหรียญสหรัฐ เปนทนุจดทะเบยีนชาํระแลว 100,000 เหรยีญสหรฐั โดยบริษทัฯ ถอืหุนในสดัสวน

รอยละ 100 เพื่อใหบริการรับเหมากอสรางทั่วไป บริการวิศวกรรมตางๆ และบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

 

การเปลี่ยนแปลงทางด�านผู�ถือหุ�น

นับจากป พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ไดผานการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางผูถือหุนที่สําคัญหลายครั้ง ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เม่ือผูถือหุนหลักคือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ไดขายหุนทั้งหมดใหกับสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย สงผลใหสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษตัรยิกลายเปนผูถอืหุนหลกั อยางไรกด็ ีเมือ่ตระหนกัวาธุรกจิกอสรางไม

สอดคลองกบักลยทุธทางธรุกจิระยะยาวขององคกรอกีตอไป เมือ่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 สาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษัตริย

จึงตัดสินใจขายหุนทั้งหมดใหกับ จี พี กรุป ซ่ึงเปนกลุมบริษัทที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 145 ป นับแตป พ.ศ. 2461

และดาํเนนิธรุกจิหลากหลายประเภทในประเทศไทย โดยผานทางบรษิทั โกลเบก็ซ คอรปอเรชัน่ ซึง่เปนผูถอืหุนหลกัของบรษิทัฯ 

มาจนถึงปจจุบัน  

โครงสร�างรายได�

ปจจุบันบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นเพื่อทําธุรกิจรับเหมากอสราง ลงทุนในหุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีบริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีบริษัทยอย

จํานวน 1 บริษัท) ประกอบดวย

ป 2559 ป 2558

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

ทุนชําระแลว สัดสวนการถือ

รอยละ

ทุนชําระแลว

(ลานบาท)

สัดสวนการ

ถือ

รอยละ

บจ. ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส รบัเหมากอสราง

และลงทุนในหุน

ไทย 50.0 ลานบาท 60 50.00 60

บจ. ครสิเตยีนแีละนลีเสน็ 

(เมียนมาร) จํากัด

รบัเหมากอสราง เมียนมาร 0.1 ลานเหรียญ  

สหรัฐอเมริกา

100 - -
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯไดอนุมัติใหจัดตั้งบริษัทยอยในประเทศเมียนมาร

คือ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

(หุนสามญั 500,000 หุน มลูคาทีต่ราไวหุนละ 1 เหรยีญสหรัฐอเมริกา) และไดเรียกชาํระทนุจดทะเบียนจํานวน 100,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว

รอยละ 100 บรษิทัยอยไดจดทะเบยีนจัดตัง้บริษทักบัคณะกรรมการดานการลงทนุและการบรหิารบรษิทัของประเทศเมยีนมาร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

ในระหวางป 2555 และ 2556 บริษัทฯ ไดขายหุนสามัญของบริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด เปนจํานวน 1.25 ลานหุนและ

จํานวน 0.75 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 25 และรอยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามลําดับ ใหแกบริษัทที่เกี่ยวของ

กันแหงหนึ่ง ในราคาหุนละ 21 บาท รวมเปนเงินจํานวนประมาณ 26.25 ลานบาท และในราคาหุนละ 29 บาท รวมเปนเงิน

จํานวน ประมาณ 21.75 ลานบาท ตามลําดับ ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทดังกลาวลดลงจากรอยละ 100

เหลือรอยละ 75 และรอยละ 60 ตามลําดับ

รายไดหลักของบริษัทฯ คือรายไดจากงานกอสรางที่บริษัทฯ เปนผูดําเนินการ โดยไดแสดงรายไดตามลักษณะการประกอบ

ธุรกิจไวดังนี้

โครงสรางรายไดจากการดําเนินงานของบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

2559 2558 2557

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากงานกอสราง 6,972 99.56 7,322 99.55 9,413 99.75

ดอกเบี้ยรับ 29 0.41 12 0.16 13 0.14

ตัดจําหนายเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 3 0.03

โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 13 0.18 - -

รายไดอื่น 2 0.03 8 0.11 8 0.08

รวมรายได 7,003 100 7,355 100 9,437 100

โครงสรางรายไดจากการดําเนินงานเฉพาะบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

2559 2558 2557

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากงานกอสราง 6,972 99.56 7,227 99.46 9,024 99.96

ดอกเบี้ยรับ 29 0.41 12 0.16 14 0.16

ตัดจําหนายเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 3 0.03

โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 13 0.18 - -

รายไดอื่น 2 0.03 14 0.20 11 0.15

รวมรายได 7,003 100 7,266 100 9,052 100

กลุมบริษัท มีรายไดในปที่ผานมาประกอบดวยรายไดจากการกอสรางและรายไดอื่น รายละเอียดรายไดดูไดจาก งบกําไร

ขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯมีประสบการณและความชํานาญทางดานวิศวกรรมและงานกอสรางทุกประเภท ไดแกงานกอสรางสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐาน งานกอสรางท่ัวไป งานออกแบบพรอมกอสราง รวมถึงการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดต้ังงานระบบวิศวกรรม

อยางครบวงจร ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  โดยมีการแบงการบริหารงานออกเปนฝายธุรกิจกอสราง 5 ฝาย ประกอบดวย

งานราชการ งานอุตสาหกรรมและกลุมงานคาปลีกคาสง งานอาคารทั่วไป งานโรงแรมและที่พักอาศัย งานกอสรางทั่วไปและ

งานระบบไฟฟา โดยแยกเปนประเภทของการดําเนินงานตามลักษณะงานหลัก ดังนี้

งานอาคาร:  หางสรรพสินคา หางคาปลกี-คาสง ศนูยกระจายสนิคา อาคารเรยีน โรงพยาบาล อาคารสาํนกังาน

    โรงแรม คอนโดมิเนียม งานปรับปรุงและอนุรักษอาคาร ตลอดจนอาคารเพื่อธุรกิจตางๆ

   และอาคารทั่วไป

งานอุตสาหกรรม: โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและคลังสินคา

งานสาธารณูปโภค: ระบบขนสงมวลชน ถนน ทางหลวง สะพาน สะพานขามแยก สนามกฬีา อโุมงคสงนํา้ อโุมงครบันํา้เสยี

   งานวางทอกาซ งานปองกันนํ้าทวม โรงบําบัดนํ้าเสีย และสถานที่ฝงกลบขยะ เปนตน

ในปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินการรับเหมากอสรางโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน โครงการวิศวกรรมโยธาและ

โครงสราง โดยมีรายไดจากธุรกิจในประเทศไทยเทานั้น รายไดที่ผานมาแบงตามประเภทของผูวาจางและประเภทของงาน

กอสราง ประกอบดวย

รายไดจากงานกอสรางในชวง 3 ปที่ผานมาจําแนกตามผูวาจาง

แบงเปนประเภทของงานดังตอไปนี้             (หนวย – ลานบาท)

ประเภทของงานกอสราง

มูลคางานในป

2559 สัดสวน

มูลคางานในป

2558 สัดสวน

มูลคางานในป

2557 สัดสวน

โรงงานอุตสาหกรรม 3,094 44% 1,772 24% 1,004 10%

ปโตรเคมีและพลังงาน 172 2% 935 13% 1,506 16%

อาคารทั่วไป 2,198 32% 1,325 18% 1,826 19%

อาคารเพื่อการพาณิชย 1,300 19% 1,705 24% 3,725 40%

โรงแรม/ที่พักอาศัย 68 1% 1,177 16% 913 10%

งานวิศวกรรมโยธา/งานถนน 140 2% 408 5% 439 5%

    มูลคารวม 6,972 7,322 9,413

รายไดจากงานกอสรางในชวง 3 ปที่ผานมาจําแนกตามผูวาจางางในชวง 3 ปที่ผานมาจําแนกตามผูวาจาง
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กลุ�มธุรกิจรับเหมาก�อสร�างและบร�หารงานก�อสร�าง

การดําเนินงานของบร�ษัท

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจหลัก โดยจะรับงานกอสรางท้ังจากหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

และภาคเอกชน สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ

ผู�รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) 

บริษัทฯ รับงานกอสรางโดยการรับจางจากเจาของโครงการโดยตรง ซ่ึงบริษัทฯ ดําเนินการเสนองานในนามบริษัทฯ

และในกรณเีปนงานโครงการขนาดใหญทีต่องมีบริษทัผูเชีย่วชาญ บรษิทัฯ เสนองานรวมกบับรษัิททีม่คีวามชํานาญตามขอกาํหนด

ของเจาของโครงการ ซึ่งการรับงานในลักษณะนี้ บริษัทฯ อาจ มีการจางผูรับเหมาชวงเขามารวมดําเนินงานบางสวน

กิจการร�วมค�า (Joint Venture)/กิจการร�วมทุน (Consortium)/ผู�รับเหมาช�วง (Sub-contractor)

ในสวนของงานกอสรางที่เปนงานขนาดใหญและมีความสลับซับซอนในการดําเนินงาน ที่จําเปนตองหาผูดําเนินการกอสราง

ที่มีความสามารถและประสบการณในหลายดาน ซึ่งวิธีการรับงานประเภทนี้จะใชวิธีการประมูล  การประกวดราคา

และการเจรจาตอรอง  บริษัทฯ จะพิจารณาการเขารับงานในลักษณะตางกัน เชน (1) กิจการรวมคา (Joint Venture)

ซึง่เปนการรวมทนุในโครงการกอสรางทีไ่มสามารถแบงชิน้งาน หรือปริมาณงานของผูรวมทนุแตละรายได โดยผูรวมทนุแตละราย

มีความรับผิดชอบในกําไรหรือขาดทุนตามสัดสวนที่ตกลงกันไวรวมกัน (2) กิจการรวมทุนแบบ คอนซอรเตียม (Consortium)

ซึ่งเปนการรวมทุนในโครงการกอสรางที่สามารถแบงชิ้นงานและปริมาณงานของแตละรายจากกันได โดยผูรวมทุนแตละราย

มคีวามรบัผดิชอบในกาํไรหรือขาดทนุโดยอิสระจากกนั (3) การพจิารณารบัเหมาชวง (Sub-contractor) ในงานกอสรางทีบ่รษิทัฯ 

มีประสบการณความเชี่ยวชาญ รับงานโดยตรงจากผูรับเหมาอื่นที่ไดรับงานจากเจาของโครงการ  

ขั้นตอนการดําเนินการก�อสร�าง

เมือ่บรษิทัฯ ไดรบัการบอกกลาวอยางเปนทางการ จะโดยหนงัสือแจงหรือแสดงเจตจํานงหรือเตรียมการลงนามในสัญญากอสราง 

บรษัิทฯจะจดัใหมกีารประชมุรวมโดยทกุฝายทีเ่กีย่วของ เพือ่ฝายกอสรางของหนวยธรุกิจ (Business Unit) นัน้ๆ รับโครงการไป

ดําเนินการ โดยเขาใจถึงการประเมินราคา เงื่อนไขของขอตกลง ตลอดจนแผนงานของโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหงานกอสรางดําเนิน

ไปดวยดีและสามารถสงมอบใหลูกคาไดภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนด

บริษัทฯ จะแตงตั้งผูจัดการโครงการ ใหทําหนาที่แทนบริษัทฯ ประจําหนวยงานกอสราง ซี่งมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทําแผนงานกอสรางหลักและงบประมาณคากอสราง

2. วางแผนงานยอยใหสอดคลองกับแผนงานกอสรางหลัก จัดทําผังบุคลากรและแรงงาน จัดทําบัญชีวัสดุ

3. หารือรวมกับเจาของงานหรือตัวแทน เพื่อกําหนดการประชุมสําหรับติดตามความกาวหนาของงานและรวมแกไขปญหา

เพื่อใหสามารถสงมอบงานไดตามกําหนด

4. จัดทําเอกสารเบิกเงินคางวดงาน พรอมติดตามการชําระเงินจากผูวาจาง

5. รวบรวมหลักฐานการแกไขแบบและงานกอสรางเพิ่มเติม เพื่อขอเพิ่มคางานหรือขอขยายเวลากอสราง อันเนื่องมาจากการ

แกไขแบบหรือการลาชาจากบุคคลอื่น ที่จะสงผลใหงานไมสามารถแลวเสร็จตามสัญญา

6. ควบคุมและตรวจสอบงานกอสรางใหเปนไปตามแผนงานและแบบกําหนด พรอมตรวจสอบความเรียบรอยของงานกอนสง

มอบงานใหเจาของโครงการ
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การรักษาความสามารถในการแข�งขัน

• ตลอดระยะเวลาอันยาวนานทีค่รสิเตียนแีละนีลเสน็ ไดดําเนนิงานกอสรางทั้งในภาครฐัและเอกชนมาแลวหลายโครงการใน

กวา 70 ประเทศทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยทีบ่ริษัทฯ ไดกอต้ังมา 86 ป ซ่ึงนบัเปนบริษัทท่ีอยูคูกับประเทศไทยมานบัแตเริม่

การพัฒนาประเทศ ทําใหบริษัทฯ มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก และความรับผิดชอบที่มีตอลูกคามาตลอดระยะเวลา โดยที่ผานมา

บริษัทฯ ไมเคยผิดภาระผูกพันที่ไดใหไวกับลูกคา 

• บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 เพื่อใหหนวยงานกอสรางทุกโครงการรวมถึงสํานักงาน

ใหใชเปนหลักในการดาํเนินงานใหบรรลุขอกาํหนดตางๆ ตามความตองการของลกูคาโดยเนนถงึประสทิธภิาพ คณุภาพและ

ความปลอดภัย รวมถึงการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามแผนงานกอสรางและงบประมาณ 

• บรษิทัฯ จะพิจารณานําเสนอวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering) ในการวิเคราะห ปรับการออกแบบเพ่ือใหไดมาซ่ึงการ

ใชวัสดุหรือวิธีการกอสราง ใหเกิดประโยชนตามความจําเปน ดวยตนทุน และเวลาท่ีดีที่สุด และยังคงมีคุณภาพตามความ

ตองการของลูกคา

• บคุลากรทีม่คีณุภาพ ผูบรหิารระดับสงูของบรษิทัฯ เปนผูทีอ่ยูในธุรกิจรับเหมากอสรางมานาน มีประสบการณในการบริหาร

โครงการทีม่คีวามหลากหลาย ทัง้ในเร่ืองของความยากงายและขนาดของโครงการทีแ่ตกตางกันไป อกีทัง้บริษัทฯ มีนโยบาย

ที่ชัดเจนในการพัฒนาเสริมสรางทักษะใหกับพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อใหไดรับความรูใหมในงานอยูเสมอ

ลักษณะลูกค�าและกลุ�มเป�าหมาย

ลูกคาของบริษัทฯ จะประกอบดวยหนวยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน โดยมีสัดสวนของบริษัทเอกชน

ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม อาทเิชน อตุสาหกรรมการเกษตรและอาหาร  อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส ปโตรเคมคีลั พลงังาน 

การทองเทีย่ว ธุรกจิการคาสมัยใหม เปนตน นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัคงสรางความสมัพนัธอยางตอเนือ่งกบักลุมลกูคา เพือ่โอกาส

ในการดําเนินการปรับปรุงหรือขยายการกอสรางในอนาคตของลูกคากลุมนี้ ซ่ึงจะรวมถึงการขยายตัวตามลูกคาภาคเอกชน

ในการกอสรางงานในประเทศขางเคียง ใหกับธุรกิจอุตสาหกรรมของกลุมลูกคาเหลานี้ 

จากนโยบายของภาครัฐในการลงทุนใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพประเทศในการแขงขัน จึงกําลังพยายาม

เรงรัดใหเกิดการกอสราง พัฒนาระบบขนสงมวลชนทั่วประเทศ โครงการกอสรางการขนสงระบบราง สนามบิน อีกทั้งโครงการ

กอสรางระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานตางๆ ทีร่ออนมุตัอิยู ทาํใหบรษิทัฯ คาดการณไดวาจะมสีดัสวนงานกอสรางในภาครฐัเพิม่ขึน้

นโยบายการเสนอราคาของบร�ษัทฯ

การคํานวณราคาเพื่อประมูลรับเหมาโครงการ มีกําหนดรูปแบบหลักๆ ไดดังนี้

1. ระบบราคาคงที่ (Fixed Price Contract) เปนสัญญาเหมาจาย (Lump Sum Fixed Price Contract) 

 ภายใตระบบน้ีบริษัทฯ จะกาํหนดราคาคงทีข่ึน้มาโดยจะรบัผดิชอบถามกีารเปลีย่นแปลงในตนทนุคาใชจาย อยางไรกต็าม

ในสัญญาก อสร างส วนใหญของภาครัฐ จะกําหนดปจจัยต นทุนที่สามารถปรับได ถ ามีการเปลี่ยนแปลง

เชนคาเงนิเฟอ และปจจยัตนทนุอ่ืนๆ ทีก่าํหนดโดยผูวาจาง นอกจากนัน้ ผูวาจางจะตองรบัผดิชอบในกรณทีีม่คีาใชจาย

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแบบ หรือโครงสรางตางๆ

2. ระบบราคาตอหนวย (Unit Price) เปนสัญญาวัดจาย (Re-measurement Contract)

 บรษัิทฯ จะเสนอราคาวัสดแุละคาแรงงานตอหนวย การคํานวณคางานกอสรางในแตละงวดงานจะคดิตามปรมิาณทีเ่กดิ

จรงิตามราคาตอหนวยทีเ่สนอ ทัง้นีใ้นสญัญาจะมกีารกาํหนดปจจยัตนทนุทีส่ามารถปรบัไดเชนเดยีวกบัระบบราคาคงที่
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อยางไรกต็าม ผูวาจางจะเปนผูกาํหนดวิธีการเสนอราคา บรษัิทฯ มกีารคาํนวณราคาคากอสรางโดยถอืหลกัตนทนุบวกอตัรา

กาํไรมาตรฐานขัน้ตน โดยอตัรากาํไรข้ึนอยูกบัปจจัยตางๆ เชน การแขงขนั ความซับซอนของงาน และภาวะความขาดแคลน

แรงงานและวัสดุกอสราง เปนตน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผูบริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ รวมถึงฝายพัฒนาธุรกิจ มีหนาที่ติดตามขาวสาร ขอมูลจากแหลงขาวของโครงการตางๆ

ทั้งในภาครัฐและเอกชน และจากบริษัทที่ปรึกษาตางๆ รวมถึงรับการติดตอจากลูกคาที่ติดตอเขามายังบริษัทฯ และการติดตอ

เขาพบเจาของโครงการและทีป่รึกษาโครงการ จากแหลงขาวเหลานีทํ้าใหบรษิทัฯ มโีอกาสเสนองาน และเขาแขงขนัประมูลงาน 

จนไดรับโครงการกอสรางเขามาสมํ่าเสมอ

การดําเนินการเสนอราคาและตกลงคัดเลือกจางงาน

1. การเข�าแข�งขันประกวดราคา

สวนมากเปนงานโครงการของภาครัฐ จะใหมีการเสนอราคาโดยการประกวดราคา

ถาเปนงานโครงการภาครัฐ จะตองพจิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในการผานหรือมสีทิธิเ์สนอราคากอน แลวจงึเสนอตวัเขา

รวมแขงขันประมูล

ในภาคเอกชน เจาของงานหรือผูออกแบบหรือที่ปรึกษางานกอสรางของเจาของงาน จะเปนผูพิจารณาในการเชิญเขารวม

เสนอราคาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของบริษัทฯ ผลงานและฐานะการเงินเปนที่นาเชื่อถือแกเจาของโครงการ

เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจเขารวมประกวดราคาแลว มีขั้นตอนตอไปนี้  

1.1 การซื้อเอกสารประกวดราคา

1.2 การเตรียมงานประกวดราคาแยกออกเปน 3 สวน คือ

1.2.1 การเตรียมการเชิงพาณิชย ไดแก เตรียมเอกสารรายละเอียดตามกฎหมายเอกสารทางดานการเงินและประวัติ

ของบริษัทฯ พิจารณาความตองการของสัญญา เชน การประกันภัยตางๆ เงื่อนไขการเบิกจายเงินและศึกษา

รายละเอียดเฉพาะของสัญญา ติดตอธนาคารเพื่อทําหนังสือคํ้าประกันซองเสนอราคา

1.2.2 การเตรียมการดานประเมินราคา ไดแก ตรวจดูสถานที่กอสราง การหาปริมาณงาน สอบราคาวัสดุกอสราง

สอบราคาจากผูรับเหมาชวงกรณีที่เปนความชํานาญเฉพาะทาง 

1.2.3 การเตรียมแผนงานกอสราง ไดแก การกาํหนดวธิกีารกอสราง การจดัหาเครือ่งมือ เครือ่งใช โดยการจดัซ้ือหรอื

เชาเปนพิเศษ รวมถึงการจัดสรรบุคลากรใหสอดคลองกับลักษณะของงาน

1.3 ทําการประมาณราคาและคาใชจายทั้งหมดตามรายละเอียดและวิธีที่กําหนดไวในเอกสาร 

2.  การตกลงเจรจาราคาโดยตรง

ในบางครั้ง เจาของโครงการมีความเช่ือถือในชื่อเสียงและผลงานของบริษัทฯ จึงใหบริษัทฯ เสนอราคาโดยเปรียบเทียบกับ

ประมาณการของเจาของโครงการ บริษทัฯ จะยืน่เสนอราคาตามประมาณการทีเ่จาของโครงการหรือผูออกแบบกําหนดไว อาจมี

การตอรองราคากนัดวยหลกัเกณฑทีท่กุฝายพอใจ งานในลกัษณะนีน้อกจากบรษิทัฯ จะตกลงราคาโดยใชแบบทีเ่จาของโครงการ

จางผูออกแบบอื่นแลว บริษัทฯ ยังสามารถดําเนินการออกแบบและกอสรางดวย (Design and Build)

การตัดสินใจและการต�อรองราคา การพ�จารณาการเสนอราคา การต�อรอง การตกลงจ�างงาน

ในการเขาแขงขันเสนอราคางาน โดยปกตินั้นจะมีลําดับการดําเนินการรวมระหวางฝายเจาของงานและบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะตองผานคุณสมบัติที่เจาของงานกําหนดไว

2. ทําการซื้อเอกสารประกวดราคาและดําเนินการคิดตนทุนของโครงการตามแบบกอสราง ขอกําหนดทุกประเภท

3. ทําการเสนอราคาตามเงื่อนไขที่เจาของงานกําหนดไว
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4. ทําการชี้แจงฐานขอมูล โดยเจาของงานเปนผูกําหนด

5. อาจมีการเสนอราคาหลายคร้ัง รวมถึงการคัดเลือกผูประมูลในขั้นตน เพียงบางรายที่ผานหรืออาจมีการประมูล

อิเล็กทรอนิคส

6. การพิจารณามักเอาองคประกอบ ทั้งทางดานเทคนิคและดานราคาประกอบกัน แลวสรุปการคัดเลือกแจงใหบริษัทฯ 

ทราบเปนหนังสือทางการตอไป

การจัดจําหน�ายและช�องทางการจัดจําหน�าย

บริษัทฯ เปนผูรับเหมากอสรางที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหนาในกลุมอุตสาหกรรมการกอสราง อีกทั้งเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความแข็งแกรงในหลายดาน  มีแหลงขอมูลทางการตลาดดังนี้

1. ลูกคาเดิม ลูกคาปจจุบันที่บริษัทฯ ติดตอโดยตรง

2. การเชิญโดยเฉพาะเจาะจงใหเขารวมประมูลงานจากผูวาจาง

3. จากสื่อโฆษณาตางๆ โดยทั่วไป

4. จากวิธีอื่น เชน จากผูถือหุน ที่ปรึกษาโครงการและพันธมิตรทางธุรกิจ

บรษัิทฯ สนใจในโครงการใดจะซือ้ซองประกวดราคา และมอบหมายใหแผนกประมาณราคาเปนผูคิดตนทนุทัง้หมดของโครงการ

ตามแบบกอสรางทีไ่ดมาอยางละเอียดถีถ่วน พรอมทาํการตรวจทานอกีครัง้วาปรมิาณ ราคา และเงือ่นไขตางๆ ของลกูคาไดรวม

อยูครบในใบสรปุราคา จากน้ันสงตอใหผูบรหิารทีร่บัผดิชอบตรวจทานอกีครัง้กอนบวกกําไรและภาษีทีเ่กีย่วของเพือ่กาํหนดราคา

เขารวมประมูล และเมื่อชนะการประมูล บริษัทฯ จะไดรับหนังสือยืนยันการจางงาน (Letter of Award) จากผูวาจาง จากนั้น

แผนกประมาณราคาจะสงประมาณการตนทุนและแบบกอสรางใหฝายกอสรางรับไปดําเนินการตอ

สถานภาพของบร�ษัทในอุตสาหกรรมก�อสร�าง

บรษัิท ครสิเตยีนแีละนลีเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เปนบรษิทัรบัเหมากอสรางท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

โดยมีสวนแบงทางการตลาดทีป่ระมาณ 5% ในกลุมบริษัทรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่มีรายไดมากกวา

ปละ 5,000 ลานบาท อีกทั้งยังเปนบริษัทชั้นนําในลําดับตนๆ ที่ดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนาน ประกอบกับชื่อเสียง และความ

ไววางใจที่บริษัทฯ ไดจากลูกคา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาโดยตลอด นับจากวันเริ่มดําเนินกิจการ บริษัทฯไมเคยละทิ้งงาน

หรือผิดสัญญาตอลูกคา บริษัทฯ สงมอบงานใหลูกคาทุกรายดวยคุณภาพมาตรฐาน ภายในราคาและเวลาที่ตกลงรวมกัน

ทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติและผลงานที่ทุกหนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนยอมรับและพิจารณาใหเขารวมประมูลใน

ทุกโอกาส

โดยท่ัวไปในการเขารวมประมูลงานกอสรางกับหนวยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ผูเขารวมประมูลงานจําเปนตองผานขั้น

ตอนการขึ้นทะเบียนเปนผูรับเหมากับหนวยงานภาครัฐนั้นๆ เพื่อใหสามารถเขารวมประมูลโครงการได ในการขึ้นทะเบียนผูรับ

เหมาดงักลาว จะมีการจัดระดบัความสามารถของผูรบัเหมาแตละรายไว เพือ่กาํหนดมลูคาการกอสรางของโครงการทีผู่รบัเหมา

แตละรายจะสามารถเขารวมประมลูได ทัง้นีเ้กณฑการจัดลาํดบัชัน้ของการขึน้บญัชเีปนผูมคีณุสมบตัเิบือ้งตนในการรบัจางหนวย

งานรฐัจะมกีารพิจารณาถงึคุณสมบัตใินประเดน็หลกั คอื ประสบการณและผลงาน ฐานะทางการเงนิ จาํนวนและคณุสมบตัขิอง

บุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในงานกอสราง ซึ่งโดยทั่วไป หนวยงานรัฐจะมีการจัดแบงลําดับชั้น โดยแตละชั้นจะไดรับ

สิทธิในการเสนอราคารับงานกอสรางในมูลคาที่ตางกันไป ปจจุบันบริษัทฯ ไดขึ้นทะเบียนเปนผูรับเหมาไวกับหลายหนวยงาน 

และไดรับการจัดช้ันเปนผูรับเหมาช้ันพิเศษและผูรับเหมาชั้นหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิเขาเสนอราคารับงานไดทุกโครงการ ทําใหบริษัทฯ 

ไมมีขอจํากัดในการเขารวมประมูลโครงการกอสรางตางๆ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข�งขัน

อุตสาหกรรมกอสราง มีผลตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคม

อตุสาหกรรมอยางเชน ประเทศไทย ดังน้ัน สภาวะอุตสาหกรรมการกอสรางยอมเชือ่มโยงและเปนสดัสวนตามการขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งเปนดัชนีสะทอนการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

นับจากป 2556 ที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราท่ีต่ํา และยังคงเติบโตในอัตราที่ตํ่าตอเนื่องมาจนถึงป 2559

จะเห็นไดวาเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราเฉลียประมาณ 3.0% โดยเปนผลมาจากปริมาณการคาโลกที่มีแนวโนมลดลง

การหดตวัของการสงออกและนาํเขาของประเทศ การชะลอตัวในการเรงเบกิจายเงินจากภาครัฐ ราคาสนิคาเกษตรท่ีสาํคัญยงัคง

อยูในเกณฑตํ่า รวมถึงความผันผวนในตลาดการเงินโลกในชวงปลายป 2559 ทําใหความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจและการเมือง

ในประเทศไทยจึงยังไมฟนตัวมากนัก 

จากปจจัยดังกลาวขางตน สงผลใหมูลคาตลาดงานกอสรางลดลงอยางมาก ทําใหเกิดภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมเพิ่ม

มากขึ้น อันจะมีผลตอการไดงานโครงการใหมที่มีอัตรากําไรที่เหมาะสม จึงสะทอนถึงผลประกอบการที่จะตํ่ากวาประมาณการ

ถงึแมวาการลงทนุโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของภาครฐั ไดเริม่ทยอยออกมา แตยงัไมไดสงผลดอียางชดัเจนตออตุสาหกรรม

กอสรางโดยรวม ในป 2559 รัฐบาลไดเปดใหมีการประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญ เชน การกอสรางเสนทางมอเตอรเวย

 งานขยายสนามบนิสวุรรณภมู ิงานกอสรางโครงการรถไฟฟา รวมถงึการประมลูโครงการกอสรางรถไฟรางคูทีไ่ดเริม่ในชวงปลาย

ป 2559 และขามตอมายังป 2560 ทั้งนี้ เมื่อโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครัฐเหลานี้เร่ิมขึ้น ไมไดเพียงสงผลตอการเกิด

งานกอสรางเทาน้ัน แตการพัฒนาเมืองจะเตบิโตตามมาทนัท ี สงผลใหตลาดงานเกดิการกระจายตัว ทาํใหลดการแขงขนัในภาค

เอกชนซึง่ปจจบุนัมีงานไมมากนัก ทัง้น้ี ดวยความเช่ือมัน่วาการขยายตัวการลงทนุจากภาครฐั และภาคเอกชนเริม่เคลือ่นไหวใน

ทศิทางบวก ผนวกกบัการขยายตวัของสังคมเมอืง (Urbanization) และการเปลีย่นแปลงเมืองอตุสาหกรรม (Industrialization) 

จะกอใหเกิดงานกอสรางที่เพิ่มมากขึ้น 

ในการประมลูงานทกุคร้ัง บริษทัฯ จะมีการทบทวนความเสีย่งโดยละเอยีด รวมถงึมกีารทบทวนอัตรากาํไรในการประมลูงาน

อยางสมํ่าเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันโดยการลดตนทุนและปรับปรุงผลผลิต 

บริษัทฯ ยังคงเนนนโยบายในการคัดเลือกงานที่จะเขารวมประมูล โดยเนนไปที่กลุมธุรกิจเฉพาะที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได

ตอเนื่อง อาทิเชน ธุรกิจคาปลีก คาสงสมัยใหม ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจอาคารสํานักงานและที่พักอาศัย ธุรกิจพลังงาน 

เปนตน ซึง่ตองอาศยัความพรอมในดานความรวดเรว็ในการกอสรางและการเปดใชงานไดทนัตามตองการหรือเร็วกวากําหนดการ 

โดยยงัคงรกัษามาตรฐานคณุภาพไวไดตามทีต่กลง บรษิทัฯ มทีมีงานท่ีมคีวามพรอมดานบคุลากรท่ีจะดาํเนนิการดวยประสบการณ 

ความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในงานแตละประเภท 

คู�แข�งขันในธุรกิจรับเหมาก�อสร�าง

ในป 2559 แมภาครัฐไดขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมกอสรางในโครงการคมนาคมพื้นฐานของรัฐ แตเปนชวงเริ่ม

ตนและยงัไมไปสูการสรางเม็ดเงนิจากการกอสราง การลงทนุของภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและเงินลงทนุจากตางประเทศยงัคง
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อยูในภาวะชะลอตวั ทาํใหงานในอุตสาหกรรมกอสรางยงัคงไมขยายตัว การแขงขนัในการไดงานยงัคงรุนแรง ปรมิาณงานท่ียงัมี

นอยทาํให บริษทักอสรางทัง้ขนาดใหญ กลางและเลก็ ตางเขารวมแขงขนัในงานภาคเอกชนทีท่ยอยออกมาเพยีงเลก็นอย ทาํให

รูปแบบการแขงขันในธุรกิจนี้ยังคงอยูในภาวะที่รุนแรงและมีโอกาสทํากําไรไดนอยมาก  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเนนการประมูลในประเภทของงานกอสรางที่มีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยสูง

ซึ่งเปนงานที่บริษัทฯ มีความถนัด และมีการแขงขันเฉพาะกลุมบริษัทกอสรางขนาดใหญ  

ประเภทของงานในอุตสาหกรรมกอสราง ที่บริษัทฯ พิจารณาเปนเปาหมาย เชน

ภาคธรุกจิการกอสรางกบัเอกชน บริษทัฯ มีทีมงานทีเ่ชีย่วชาญการกอสรางทีต่องการ คณุภาพทีด่แีละสงมอบงานอยางรวดเรว็ 

เชน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง อาคารสํานักงาน งานโยธาและงานระบบตางๆ โรงแรม 

หางสรรพสินคาขนาดใหญ ธุรกิจคาสง คาปลีกแบบสมัยใหม ศูนยจําหนายและศูนยกระจายสินคา 

งานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐบาล บริษัทฯ ไดข้ึนทะเบียนเปนผูรับเหมาชั้นพิเศษกับกรมทางหลวง ผูรับเหมาชั้น

หนึ่งกับกรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท และกรุงเทพมหานคร สามารถรับงานไดทุกขนาดโดยไมจํากัดมูลคางานกอสราง

ในสวนของโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญของภาครัฐ เชน โครงการกอสรางสนามบนิและอาคารตางๆ โครงการ

ระบบขนสงมวลชนทั้งโครงการรถไฟฟาและระบบรถไฟรางคู บริษัทฯ ไดรวมกับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ ในการเสริม

ศักยภาพและเขาแขงขันการประมูลงาน และจะติดตามเขารวมแขงขันในโครงการของภาครัฐตอไป

อตุสาหกรรมดานพลงังานและนํา้มนั เปนงานทีม่มีาตรฐานในการทาํงานและความปลอดภยัในระดบัสงูมาก บรษิทักอสราง

ในประเทศทีม่คีวามสามารถในการดาํเนนิการกอสรางโครงการประเภทนีย้งัคงมจํีานวนไมมาก บรษิทัฯ นบัเปนหนึง่ในไมก่ีบรษิทั

ที่มีผลงานและสามารถเขารวมประมูลงานกอสรางโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี และกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนโครงการ

ขนาดใหญ ใชเวลาในการกอสรางนาน  ที่ผานมาบริษัทฯไดดําเนินการกอสรางหลายโครงการใหกับบริษัทขนาดใหญในกลุม

อุตสาหกรรมพลังงาน เชน กลุม ปตท (มหาชน) ไออารพีซี เปนตน 

งานกอสรางอาคารสถานการศกึษาและการแพทย งานกอสรางอาคารสําหรับสถาบนัการศกึษา สถาบนัการแพทย หรอืสถาน

พยาบาลขนาดใหญ จะมีความซับซอนเน่ืองจากมีการติดต้ังอุปกรณพิเศษ ซ่ึงจะตองมีการกอสรางใหถูกตองตามแบบและทัน

ภายในกาํหนดเวลา บริษทัฯ มีบุคลากรและทมีงานกอสรางทีเ่ปนทีย่อมรบัในมาตรฐานฝมอืในดานการกอสรางโครงการประเภทนี้ 

ภาคธุรกิจการกอสรางกับเอกชน บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญการกอสรางอาคารตางๆ 

ทีต่องการคณุภาพทีด่แีละสงมอบงานอยางรวดเรว็ เชน โรงแรม หางสรรพสนิคาขนาดใหญ ธรุกจิคาสง คาปลกีแบบสมัยใหม 

ศูนยจําหนายและศูนยกระจายสินคา เปนตน

นอกจากนีบ้รษิทัฯ มนีโยบายขยายงานกอสรางไปยงัประเทศอืน่ๆ ในประชาคมอาเซียน เพือ่ใหบริการกลุมลูกคาในประเทศที่

มแีผนการขยายการลงทนุไปยงัประเทศเพือ่นบานเหลานัน้ โดยในป 2559 บรษิทัฯ ไดจดัตัง้บริษทัยอย ถอืหุนโดยบรษิทัฯ 100% 

คือ คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด ในประเทศเมียนมาร เพ่ือใหบริการรับเหมากอสรางท่ัวไป บริการวิศวกรรมตางๆ 

และบริการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเมียนมาร ซึ่งมีเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตและมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆของประเทศ 
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

งานที่ยังไม�ได�ส�งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ ไดรับชนะการประมูลงานโครงการใหมในป พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นมูลคา 8,721 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

โดยจําแนกตามประเภทของงานดังนี้

โครงการดังกลาวจะทยอยแลวเสร็จในระหวางป พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ปที่แลวเสร็จ มูลคา (ลานบาท) สัดสวน

2559 2,696 30.91%

2560 4,389 50.33%

2561 1,636 18.76%

รวม 8,721

บรษิทัฯ มงีานทีย่งัไมไดสงมอบ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมีโครงการทีมี่มูลคาเกินรอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบการเงิน

ดังตอไปนี้ 

ชื่อโครงการ ประเภทงานกอสราง

 มูลคาโครงการ

(ลานบาท)

ปที่คาดวา

จะแลว

เสร็จ

ดําเนินการ

โดย

โรงงาน Soy Milk หนองแค งานโยธาและอาคาร 1,100.0 2560 บริษัทฯ

โรงพยาบาลราชพฤกษ ขอนแกน งานโยธาและอาคาร 740.0 2560 บริษัทฯ

ศูนยสรรพสินคา Primo Posto งานโยธาและอาคาร 813.0 2561 บริษัทฯ

ทางแยกตางระดับทุงสง ทางหลวงหมายเลข 41 งานโยธา 905.1 2562 บริษัทฯ 

ทางแยกตางระดับมอเตอรเวย บางใหญ งานโยธา 1,486.6 2562 บริษัทฯ
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ลักษณะการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุ

บริษทัฯ จะจัดหาวัตถุดบิ/วัสดุ จากแหลงภายในและภายนอกประเทศ โดยมีนโยบายในการจดัหาสินคา ผลติภณัฑ และวัสดุ

ที่ใชในงานกอสรางที่มีคุณภาพ ตรงตามขอกําหนดและวัตถุประสงคของเจาของโครงการ ดวยการนําระบบ ERP (Enterprise 

Resource Planning) มาใชในการบริหารจดัการกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพือ่ใหมีการควบคุมและมีการบนัทกึอยางเปนระบบ 

สามารถตรวจสอบได สงผลใหกระบวนการในการออกใบสัง่ซือ้ สงของ รวมไปถงึการจดัการวสัดคุงคลังเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

มีการควบคุมจํานวนวัสดุ และลดวัสดุเหลือใชในโครงการกอสรางไดเปนอยางดี 

สรุปมูลคาการสั่งซื้อวัสดุหลักที่ใชในงานกอสรางระหวางป 2555-2559

รายการวัสดุหลักที่จัดซื้อ            ยอดซื้อ (ลานบาท)

2559 2558 2557 2556 2555

  คอนกรีตผสมสําเร็จ 366 503 882 832 552

  ปูน 35 44 63 53 41

  ทราย 50 99 92 80 92

  เหล็กรูปพรรณ 251 189 153 230 306

  เหล็กเสน 435 344 686 444 494

มูลคารวม 1,137 1,179 1,876 1,639 1,485

วสัดกุอสรางทีใ่ชในการกอสรางท่ัวไปจะอยูในอตัราสวนทีถ่วัเฉลีย่กนัไป ดังนัน้ จงึไมมวีสัดุกอสรางชนดิใดชนดิหนึง่ทีมี่ตนทนุ

เกินรอยละ 50 ของมูลคาการซื้อขายรวม 
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ขั้นตอนการดําเนินการการจัดซื้อจัดจ�าง

1. กําหนดแผนการสั่งซื้อวัสดุหลัก และผูรับเหมาชวงหลัก 

2. จัดทําขอมูลประกอบการสั่งซื้อ เชน ปริมาณ รายละเอียดวัสดุ สินคาและผลิตภัณฑ มาตรฐานและแบบ

3. กําหนดระยะเวลาการสงของ

4. คดัเลอืกผูขาย ผูรับเหมา โดยพจิารณาคุณสมบตั ิคณุภาพ ราคา ความเพยีงพอในการจดัหา ความรวดเรว็ในการจดัสง เปนตน 

5. ตกลงราคา จดัทาํสัญญา/ใบสัง่ซือ้ ตรวจสอบคณุภาพ ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลา สถานทีจั่ดสง เปนตน 
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ป�จจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคัญของการบริหารความเสีย่งในการดาํเนนิธรุกจิภายใตปจจยัภายในและภายนอกอนัอาจสงผล

กระทบตอการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ 2556 ไดมมีตอินมุตักิารแตงตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในระดับนโยบาย ในสวนของโคงสราง บทบาทและหนาท่ี

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดอธิบายเพิ่มเติมไวใน “โครงสรางการจัดการ” ในรายงานประจําปฉบับนี้

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนกบริหารความเสี่ยง ภายใตการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และ

ความรับผดิชอบในกระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ มกีารประเมนิผลและทบทวนความเสีย่งใหสอดคลองกบัสถานการณ

แวดลอมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

ปจจยัความเส่ียงทีม่ผีลกระทบตอการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ท่ีกําลงัดําเนนิงานอยู รวมถงึในอนาคต และอาจกอใหเกิดความเสีย่ง

ตอผูลงทุน รวมถึงผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 

ความเสี่ยงทางด�านการตลาด  

รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากงานกอสรางในโครงการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การเติบโตของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับสภาวะ

ตลาดภาคอสังหาริมทรัพยและกอสรางภายในประเทศเปนหลกั ซ่ึงขบัเคลือ่นไปดวยปจจยัท่ีไมสามารถควบคมุไดหลายประการ 

ไดแก ภาวะเศรษฐกจิ สถานการณการผลติและการสงออก นโยบายการเงนิและการคลงั ตลอดจนสภาพแวดลอมทางการเมอืง 

ดงันัน้ บริษทัฯจงึตองมกีารวางแผนในการบรหิารจัดการเร่ืองการรับงานใหมีความตอเนือ่งและมีปริมาณทีเ่พียงพอภายใตสภาวะ

เศรษฐกิจในขณะนั้น

บรษิทัไดประเมนิสภาวะของตลาดอยางรอบคอบและไดกาํหนดยทุธศาสตรในการประมลูงานเพือ่ลดผลกระทบจากปจจัยเสีย่ง

จากสภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพยและกอสราง โดยการคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพในการเพ่ิมปริมาณงาน รวมถึงการใช

ทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมด เพื่อใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในการเขารวมประมูลงาน 

บริษัทฯไดมีการทบทวนและปรับอัตรากําไรในการประมูลงานใหเหมาะสมกับภาวการณการตลาดอยูตลอดเวลา โดยติดตาม

และสังเกตการณอยางใกลชิด ในสวนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงระยะยาว บริษัทฯ มีมาตรการในการลดตนทุนงาน

กอสราง และเพิ่มผลผลิตเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน  

บริษัทฯไดขยายกิจการกอสรางออกไปสูประชาคมอาเซียน (AEC) โดยการจัดตั้งบริษัทยอย ซึ่งถือหุนทั้งหมดโดยบริษัทฯ

ในประเทศเมยีนมาร ในป 2559 กลาวคอื บริษทั “ครสิเตียนแีละนลีเสน็ (เมยีนมาร) จาํกดั” เพือ่ใหการบรกิารรบัเหมากอสราง

ทัว่ไป งานวศิวกรรมตางๆ และบริการทีเ่กีย่วเนือ่ง ในประเทศเมยีนมาร ซึง่มเีศรษฐกจิทีก่าํลงัเตบิโตและมกีารพฒันาโครงสราง

พื้นฐานตางๆ ของประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะเผชิญกับภาวะความเสี่ยงทางดานการตลาดในประเทศเมียนมาร

เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในกลุมประชาคมอาเซียน หากบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเหลานั้นในอนาคต
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ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติการ

บรษัิทฯ เผชญิกบัความเสีย่งในดานการปฏบิติัการในหลายระดับ ไดแก อบุติัเหตุ การทาํงานท่ีผดิพลาดของเคร่ืองจักรหรือคน 

เหตกุารณทางการเมือง การประทวงของแรงงาน สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง รวมถงึสภาวะและเหตกุารณอืน่ๆ โดยเหตกุารณ 

ดงักลาว อาจจะสงผลทาํใหบริษทัฯ มีตนทนุทีเ่พิม่ขึน้ หรอือาจทาํใหรายไดลดลง  อยางไรกต็าม เพือ่เปนการปองกนัความเสีย่ง

ของเหตุการณที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ ไดมีการทําประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผูรับเหมา [Contractor’s All Risks Insurance 

(CAR)] ในทุกโครงการที่บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการกอสราง

ต�นทุนค�าก�อสร�าง

โดยทั่วไปสัญญาจางกอสรางจะกําหนดราคาตอหนวยไวแนนอน ซึ่งหมายความวาบริษัทจะตองเปนผูรับภาระความเสี่ยงทาง

ดานตนทุนคากอสราง ในบางกรณสีญัญากอสรางอาจมีเง่ือนไขใหปรับราคาเพ่ิม-ลดไดจากการเปล่ียนแปลงราคาตอหนวยของคา

วสัดกุอสรางโดยกาํหนดสูตรการปรบัราคา (Escalation Formula) ไว ตวัอยางเชน สญัญาจางของหนวยงานราชการบางสญัญา 

อยางไรกต็ามในการปรบัราคาตามสตูรคาํนวณดงักลาวนัน้ผูรับจางจะไดรับการปรับราคาเพียงบางรายการวสัดุ และตองรับภาระ

ราคาที่เพิ่มขึ้นในสวนแรกไมเกินอัตรารอยละ 4 ของรายการดังกลาวกอน สวนที่เกินจากรอยละ 4 จึงจะสามารถปรับราคาได

เนื่องจากโครงการกอสรางจําเปนตองใชเวลาในการกอสราง อาจมีระยะเวลานอยหรือมากขึ้นอยูกับขอตกลงในสัญญา

บริษัทฯไมสามารถกําหนดราคาใหสูงเพื่อสํารองกรณีคากอสรางเพิ่มขึ้น หรือสามารถเพิ่มระยะเวลากอสรางได อันอาจมีผลให

บริษัทฯไมสามารถแขงขันไดในการประมูล  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถแขงขันไดในธุรกิจ บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการในการ

จดัซือ้โดยรวมปรมิาณการสัง่ซือ้จากหลายโครงการเพือ่เพิม่อาํนาจในการตอรองราคาและทําสัญญาลวงหนาสําหรับซ้ือวัสดุ

กอสรางหลกัโดยเรว็ทีส่ดุเทาทีจ่ะทําได บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการในการลดความเส่ียงทางดานตนทนุคากอสรางโดยพิจารณารับงาน

กอสรางทีม่รีะยะเวลาไมยาวนานเกนิไป หรอืรับงานโดยแบงสญัญาเปน Phase เพือ่ใหปรบัตวัไดทนัในกรณทีีต่นทนุคากอสราง

สูงขึ้นใน Phase ถัดไป รวมถึงการตกลงใหผูวาจางเปนผูจัดหาวัสดุหลักในกรณีที่ราคาวัสดุมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงสูง

ความล�าช�าของโครงการก�อสร�าง

ความลาชาของโครงการกอสรางอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากผูวาจางเอง เชน การสงมอบพื้นท่ี การพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงานโดยไมมีการขยายเวลาออกไปตามสมควร หรืออาจเกิดจากผูรับจาง เชน การจัดสง

วสัดกุอสราง ความไมเชีย่วชาญของแรงงาน การขาดประสิทธภิาพในการทาํงานของผูรับจางชวง หรือในบางกรณเีปนเหตุสุดวสัิย

ที่ไมอาจระบุผูรับผิดได เชน เหตุจลาจลหรือภัยธรรมชาติ เปนตน ความลาชาไมวาจะเกิดขึ้นจากกรณีใดยอมกอใหเกิดความ

เสยีหายทัง้ตอผูรับจางและผูวาจาง นอกจากคาใชจายทีเ่พิม่ขึน้ตามระยะเวลาทีล่าชาและคาเสยีหายจากการสญูเสยีโอกาสการ

ใชประโยชนในสิ่งกอสรางแลว หากผูรับจางและผูวาจางไมสามารถตกลงกันเร่ืองผูรับผิดชอบตอความเสียหายและมูลคาความ

เสียหายดังกลาว อาจเปนเหตุใหบริษัทฯ ประสบปญหาการขาดทุน หรือนําไปสูการฟองรองเปนคดี

บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนการจัดทําสัญญาจางกับผู วาจางอยางรอบคอบ โดยใหครอบคลุมถึงกรณีดังกลาว

เพ่ือจาํกัดผลกระทบจากความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัจดัใหมกีารฝกอบรมเพือ่พฒันาความสามารถของบคุลากร

เปนประจํา รวมทั้งยังกําหนดใหผูจัดการโครงการทุกโครงการจัดทําแผนงานกอสรางเพ่ือใชติดตามและควบคุมการทํางาน

กอสรางอยางรัดกุมชัดเจน และจัดใหมีการประชุมของผูบริหารเพื่อติดตามความคืบหนาของโครงการอยางใกลชิดทุกสัปดาห

เพื่อจะไดทราบปญหาและสามารถจัดสรรทรัพยากรรวมถึงกําหนดกลยุทธในการแกปญหาไดอยางทันทวงที
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ลูกหนี้ค�างชําระ 

บริษัทฯ มีรายไดหลักจากคากอสรางซึ่งตามปกติบริษัทฯ จะตองดําเนินการกอสรางไปกอนและจะไดรับชําระเงินเปนงวด

ตามความสาํเร็จของงานกอสราง ดงัน้ันบริษทัฯ จงึอาจไดรบัความเสีย่งหากผูวาจางมปีญหาทางการเงนิและไมสามารถชาํระหนี้

คากอสรางตามสัญญาหรืออาจกลายเปนหนี้สูญ อันจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักลาว จงึใหความสาํคัญในการพิจารณาฐานะการเงินของลกูคากอนการรับงาน และทบทวน

สญัญากอสรางกอนลงนามอยางรัดกมุ ตลอดจนใชมาตรการติดตามผลการตรวจรบังานและการชาํระเงนิจากผูวาจางอยางใกลชิด

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว

ความเสี่ยงด�านการเง�น

ปร�มาณเง�นทุนหมุนเว�ยน

การดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางมีความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนคอนขางสูงในการดําเนินงานกอสราง บริษัทฯ

จะไดรับคาจาง (หลังหักภาษี ณ ที่จาย) ภายหลังจากงานสําเร็จในแตละงวด หากผูวาจางมีปญหาในการชําระเงินตามกําหนด

หรือบริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไมดีจะสงผลกระทบตอความสามารถในการรับงานโครงการใหมๆ หรืออาจสงผล

กระทบตอการดําเนินงานของโครงการที่อยูในระหวางดําเนินการ

ในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากปจจัยดังกลาว บริษัทฯ มีนโยบายในการเจรจาใหไดมาซึ่งเงื่อนไขการชําระเงิน

ทีร่ดักุม รวมถงึการขอรบัชําระเงนิคาจางลวงหนาจากผูวาจาง พนกังานทีม่ปีระสบการณของบรษิทัฯ ยงัมมีาตรการในการบรหิาร

สภาพคลองอยางระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได จัดหาเงินทุนจากแหลงตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการ

ขยายตัวของบริษัทฯ รวมทั้งขอสนับสนุนเงินกูจากสถาบันการเงินตามที่จําเปน

ณ สิ้นป 2559 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง จํานวน 186 ลานบาท โดยการจดจํานอง

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เพื่อกอสรางอาคารสํานักงานใหญแหงใหม โดยมีเงื่อนไขการจายชําระเงินตนรายเดือน พรอมดอกเบี้ย 

นอกจากนีส้ญัญาเงนิกูยมืระยะยาวไดระบขุอปฏบิตัติามขอกาํหนดตางๆ ในสญัญา บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูยกเลกิสญัญา

หากไมสามารถปฏิบัติไดตามที่ระบุไว 

ความเสี่ยงทางด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข�อบังคับ

ในฐานะบริษทัฯจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บรษิทัฯ จะตองปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบัของรัฐ 

รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงานดวยกัน การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ บริษัทฯ หรือผูบริหาร

ยอมมีความเสีย่งท่ีจะไดรับโทษตามบทบญัญติัทีก่าํหนดไว ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหความสาํคญัอยางสงูในการคดัสรรพนกังานทีม่คุีณภาพ

เขารวมงาน รวมถงึการกาํหนดมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงพอในการปฏบิตังิานเพือ่การกาํกบัดแูลความถกูตอง

ใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ อยางครบถวน  
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ความเสี่ยงทางด�านการควบคุม

ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 บจ. โกลเบ็กซ คอรปอเรชั่น ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน581,126,256 หุน คิดเปน

รอยละ 57.944 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทําให บจ. โกลเบ็กซ คอรปอเรชั่น สามารถควบคุม

มติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญ

ของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัท ที่กําหนดตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น

ผูถอืหุนรายอืน่ จงึอาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถวงดลุเรือ่งทีผู่ถอืหุนใหญเสนอได แตอยางไรกต็าม 

บรษิทัฯ ไดปฏบัิติตามขอพงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรับกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน โดยมุงมัน่ในการดาํเนนิธรุกจิตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการกําหนดจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส มีหลักการในการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับตนได ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณากลั่น

กรองใหความเห็นกอนการทํารายการดังกลาว เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

อนุมัติตอไป 

นอกเหนือจากความเสี่ยงดังกลาวขางตนที่บริษัทฯ ตองเผชิญแลว ผูลงทุนที่ถือหุนของบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการลงทุน

ในหุนของบริษัทฯ ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ดังตอไปนี้

• มลูคาหลกัทรัพยทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยอาจผนัผวนจากหลากหลายปจจัยที่ส งผลกระทบ

ตอตลาดทุนไทยโดยรวม ซึ่งไมเกี่ยวของใดๆกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ กลาวคือ ความไมแนนอนหรือความไมมี

เสถยีรภาพทางการเมอืง การชะลอตวัของเศรษฐกิจไทย นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ การยกเลิกแผนการ

กระตุนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศสงออกหลักๆ  การชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียหรือประเทศ

กําลังพัฒนาอื่นๆ

• การซือ้หุนนัน้อยูในรปูสกลุเงนิไทยบาท ผูลงทนุจงึมคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิตนทาง

ตอสกุลเงินไทยบาท ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนขาดทุนจากการแปลงคาเงินจากสกุลเงินตนทางเปนสกุลเงินไทยบาทหากสกุล

เงนิไทยบาทมีมูลคาลดลง รวมถงึเม่ือขายหุนไป เงนิทีไ่ดจะถกูแปลงจากสกลุเงนิไทยบาทเปนสกลุเงนิตนทางของผูลงทนุ

• ผูลงทนุอาจขาดทนุหากมกีารแกไขเปลีย่นแปลงกฎหมายไทยทีเ่กีย่วของกบัการลงทุน ตัวอยางเชน การแกไขเปลีย่นแปลง

กฎหมายภาษีอากรในการซื้อขายหุน

• หากรัฐบาลไทยมีการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนในเงินลงทุนที่สงเขามาในประเทศหรือสงออกนอกประเทศ คาใชจาย

ในการลงทุนของผูลงทุนอาจเพิ่มขึ้น และ/หรือ ผูลงทุนอาจไมสามารถสงเงินที่ไดจากการขายหุนออกนอกประเทศได

• นอกจากน้ัน ผูลงทุนยังมีความเส่ียงอ่ืนๆ เชน การขาดมาตรฐานในหลักการกํากับดูแลกิจการของบางบริษัทที่เขา

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย การไมเพียงพอของกฎหมายในการตรวจสอบและถวงดลุทางการบรหิาร

ของบริษัท สัดสวนการถือหุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเฉพาะเจาะจงอันอาจสงผลใหเกิดการควบคุมที่มากเกินไป

จากคนเหลานั้น การขาดแคลนกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ เปนตน
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หลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ มีทนุจดทะเบยีน 1,177,904,204 บาท เรยีกชาํระแลว 1,002,904,144 บาท แบงออกเปน

หุนสามัญ 1,002,904,144 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท

ผู�ถือหุ�น

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวน หุนทั้งหมด

บจ. โกลเบกซ คอรปอเรชั่น 581,126,256 57.944
Victor Investment Holdings Pte. Ltd. 100,372,280 10.008
Mr. William Ellwood Heinecke 66,267,810 6.608
UBS AG Singapore Branch 34,784,600 3.468
บจ. ไทยเอ็นวีดีอาร 26,228,266 2.615
นายสันตปาล ศิลปเชาวลา 6,000,000 0.598
นายอาจ อรรถกระวีสุนทร 5,121,910 0.511
นายประสิทธิ์ ชีวนันทชัย 3,964,600 0.395
นายอารักษ เคียงศิริ 3,500,000 0.349
นางสาวพรพรรณ  โพธิรังษีเทพ 3,100,016 0.309

กลุมผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ผูถือหุน จํานวนหุน
% ของจํานวน

หุน ทั้งหมด
บจ. โกลเบกซ คอรปอเรชั่น 581,126,256 57.944

กลุมผูถือหุนรายใหญ ไดมีการสงตัวแทนเพื่อมาดํารงตําแหนงกรรมการที่มีอํานาจจัดการดวย ทั้งนี้จํานวนกรรมการที่มาเปน

ตัวแทนไดพิจารณาตามความเหมาะสม โดยมิไดเปนไปตามสัดสวนของจํานวนหุนที่ถืออยู

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาจายเงินปนผลให ผูถือหุนในแตละป

ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานในปนั้นๆ ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีแลวของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน และจากการตีความโดยสภาวิชาชีพบัญชี) หากไมมีเหตุการณจําเปนอื่นใด

และหากการจายปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ 

ในสวนของบริษทัยอย กจิการทีค่วบคุมรวมกนั และบรษิทัทีเ่กีย่วของของบรษิทัฯ ยงัไมไดมกีารกาํหนดนโยบายการจายเงินปนผล

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� และนโยบายการจ�ายเง�นป�นผล
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ประกอบด�วย คณะกรรมการบร�ษัท กรรมการบร�หาร และกรรมการชุดย�อย รวม 6 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบร�ษัทฯ

2. คณะกรรมการบร�หาร

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

5. คณะกรรมการสรรหา

6. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

1. องค�ประกอบและการแต�งตั้งคณะกรรมการบร�ษัทฯ

ตามขอบงัคบัของบริษทัฯ ระบวุาคณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยเปนกรรมการอสิระ

อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องของจํานวนกรรมการอิสระ

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการบริหาร 5 ทาน กรรมการอิสระ 4 ทาน และ

กรรมการ 2 ทาน 

รายชื่อคณะกรรมการบร�ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด�วย

ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วันที่ไดรับการแตงตั้ง

เปนกรรมการบริษัทฯ
1. นายสานติ กระจางเนตร ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

10 เมษายน 2551

2. นายกิริต ชาห รองประธานคณะกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

11 พฤศจิกายน 2554

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร | กรรมการผูจัดการ  11 พฤศจิกายน 2554 
4. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห กรรมการบริหาร | ผูชวยกรรมการผูจัดการ

และเลขานุการบริษัท

2 มีนาคม 2553 

5. นายอิษฎชาญ ชาห กรรมการบริหาร 10 เมษายน 2555
6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ 10 เมษายน 2555
7. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย กรรมการอิสระ 6 ธันวาคม 2555 
8. นางนําผึ้ง วงศสมิทธิ์ กรรมการอิสระ 8 สิงหาคม 2557
9. นายสุพล ทับทิมจรูญ กรรมการอิสระ 8 ธันวาคม 2558
10. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ 10 เมษายน 2551 
11. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค กรรมการ 10 เมษายน 2556

ขอมูลของกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียด

ทีป่รากฏในหนาที ่40 และแสดงรายละเอียดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอยใน “รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วของกัน” หนาที่ 

125-126 ในรายงานประจําปฉบับนี้ 

โครงสร�างการจัดการ
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การแต�งตั้งคณะกรรมการบร�ษัทฯ

การแตงตั้งกรรมการกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนหนึ่งหุนมีหนึ่งคะแนนเสียง โดยที่ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนน

เสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการ บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผู

ไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน และในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับ

การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน ทําใหเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปน

ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

กรรมการผู�มีอํานาจลงนามแทนบร�ษัท

ปจจุบันกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ไดแก นายกิริต ชาห และ นายอิษฎชาญ ชาห ลงลายมือชื่อรวมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือนายสานติ กระจางเนตร และนายคูชรู คาลี วาเดีย ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับ

ตราสําคัญของบริษัทฯ หรือคนใดคนหนึ่งใน 2 คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันกับ นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห และประทับ

ตราสําคัญของบริษัทฯ  

คุณสมบัติของกรรมการบร�ษัทฯ

• มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน

กฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

• มีความรู ความสามารถ ประวัติการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระที่จะปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความซ่ือสัตย มีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ

• มคีวามรูความสามารถหนึง่หรอืมากกวาหนึง่ดานทีส่าํคญัตอธรุกจิของบรษิทัฯไดแก ธรุกจิการกอสราง การคาระหวางประเทศ 

การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ การบัญชีระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ กฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

• ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) และไมไดดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทคูแขงทาง

ธุรกิจกอสรางทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และไมไดจดทะเบียน

• ควรจะผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director’s Certification Program จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง

• อายุไมเกิน 70 ป เวนแตจะไดขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ จะใชดุลยพินิจโดย

คํานึงถึงความพรอมของผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีอยู ประสบการณ คุณสมบัติและสุขภาพ 

บทบาท หน�าที่และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของบริษัทฯ โดยมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในขอบเขต

ของกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับบริษัทฯ และตามมติของท่ีประชุมใหญผูถือหุน รวมทั้งมีอํานาจกระทําการใดๆ

ตามทีร่ะบไุวในหนงัสอืบรคิณหสนธ ิหรือตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 รวมถงึความรบัผดิชอบตอผูถอืหุน

ของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ แตละทานมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดวยความเปนอิสระ และเปนกลาง 

เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น 

2. คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหนาทีก่ระทาํการใดๆ ทีเ่ก่ียวกบัการดาํเนนิธรุกจิ ดวยความระมดัระวงัรอบคอบ เพือ่รกัษาผลประโยชน

ของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนมีมติมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารทําหนาที่แทนในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถกําหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจที่จะขายหรือจํานองอสังหาริมทรัพยใดๆ ของบริษัทฯ หรือใหเชาอสังหาริมทรัพยใดๆ 

ของบริษัทฯ มากกวาสามปขึ้นไป หรือให หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟองตอศาล หรือมอบขอพิพาทใดๆ

ใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา

5. กําหนดหรือใหความเห็นชอบเกี่ยวกับภารกิจ วิสัยทัศน คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวังและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

6. ทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจของบริษัทฯ ทุกๆ 5 ป และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจทุกป

7. พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธที่เสนอโดยฝายจัดการ เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและ

นโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและเปาหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝายจัดการ

8. ตดิตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และความคบืหนาในการบรรลวุตัถปุระสงค และการปฏบิติัตามกฎหมายระเบยีบและ

นโยบายที่เกี่ยวของ

9. ดูแลกํากับใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

10. ดูแลใหมีการกํากับตรวจสอบ ทั้งจากผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอก ใหทําหนาที่อยางมีประสิทธิผล

11. อนมุตังิบการเงินรายไตรมาสและประจาํป และดแูลใหมกีารจดัทาํงบการเงนิเปนไปตามมาตรฐานหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

12. ดูแลใหมีการสื่อสารในเรื่องตางๆ กับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และสาธารณชน

13. กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

14. กําหนดนโยบาย และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและผูบริหารเพ่ือเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

15. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

16. เขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ตอบขอซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะ

2. คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการ 5 ทาน เพื่อเปนกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อตอไปนี้ 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1. นายสานติ กระจางเนตร ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายกิริต ชาห รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการผูจัดการ
4. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ผูชวยกรรมการผูจัดการ (ดูแลดานการเงินและบัญชี)
5. นายอิษฏชาญ ชาห กรรมการบริหาร

คุณสมบัติของกรรมการบร�หาร

• มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน

กฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

• มีความรู ความสามารถ ประวัติการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระที่จะปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความซ่ือสัตย มีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ

• มีความรูความสามารถในดานที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับการดํารงตําแหนงในฐานะผูบริหารระดับสูง

• ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท (รวมบริษัทฯ) และไมไดดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัทคูแขง

ทางธุรกิจการกอสรางและไมไดดํารงตําแหนงในระดับผูบริหาร
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รายงานประจําป� 2559

• ควรผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director’s Certification Program จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• อายไุมเกิน 70 ป เวนแตจะไดขยายระยะเวลาเนือ่งจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯจะใชดุลยพินจิโดยคํานงึ

ถึงความพรอมของผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีอยู ประสบการณ คุณสมบัติ และสุขภาพ 

บทบาท หน�าที่และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�หาร

1. คณะกรรมการบรหิารมหีนาทีบ่รหิารกจิการของบรษิทัฯ ภายใตมตแิละระเบยีบขอบงัคบัของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมตทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที ่414 ไดเพิม่เตมิขอบเขตอาํนาจหนาทีด่งัตอไปนี้

• มอีาํนาจในการซือ้ขาย อสงัหารมิทรพัย เคร่ืองจักร และสินทรัพยใดๆ เพ่ือดําเนนิงานตามปกติธรุกิจของบริษัทฯ รวมถงึการใหการ

คํา้ประกนัทรัพยสนิ การบริหารจัดการทรัพยสนิของ บรษิทัฯ และบรษิทัยอย ภายใตมตทิีก่าํหนดไวของคณะกรรมการบรษิทัฯ

• มอีาํนาจในการขอสนิเชือ่กูยมืเงินในรปูแบบตางๆ กบัธนาคาร สถาบนัการเงนิทกุแหง และหนวยงานอืน่ๆ รวมถงึอาํนาจในการ

เจรจาตอรองขอตกลงในการกาํหนดอัตราดอกเบีย้ ตลอดจนการนาํหลกัทรพัยตางๆ ของบรษิทัฯ ไปเปนหลกัทรพัยค้ําประกนั

• มอีาํนาจในการอนมุตักิารจายเงนิลวงหนา เงนิมดัจาํ และการใหกูยมืเงนิ โดยจะตองเปนไปเพือ่ผลประโยชนของบรษิทัและบรษิทัยอย

• มอีาํนาจในการดาํเนินการทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงินเพือ่การเปดบญัช ีแตงต้ัง ผูมอีาํนาจลงนามในการทาํธรุกรรม

ทางการเงนิ ซือ้ ขาย แลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศเพือ่การดาํเนนิงานตามปกติธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย

2. คณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจทาํความตกลงหรอืทาํสญัญาผกูพนับรษิทัฯ รวมถงึการเสนอราคาและการประมลู การเขาทาํสญัญา

กบัลกูคา การจดัหาวสัดแุละบริการอ่ืนๆ การเขาทาํสัญญากับบริษัทคูคาทกุประเภท โดยขอตกลงหรือสัญญานัน้จะตองอยูในขอบเขต

อาํนาจหนาทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ ไดใหไว และจะตองใหมกีรรมการบรหิารสองคนลงนามและประทับตราสาํคัญของบรษิทัฯ

3. คณะกรรมการบริหารมอํีานาจกระทาํการใดๆ เพือ่ผลประโยชนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย

4. คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการ ที่คณะกรรมการบริหาร

ไดดําเนินการลงไป อยางไรก็ดี สําหรับประเด็นที่เก่ียวกับนโยบายของบริษัทฯ หรือเร่ืองที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางมี

นัยตอธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองกระทําโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเรื่องซึ่งตามขอบังคับของ

บรษิทัฯ กาํหนดใหตองไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการ ทัง้นีร้วมถงึเรือ่งท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควรเสนอเพือ่ขออนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษทัฯ เปนรายเร่ือง หรือตามหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดใหเสนอเพือ่ขออนมัุตจิากคณะ

กรรมการบริษัทฯ กอน

5. จัดทาํและทบทวนวตัถุประสงคเชิงกลยทุธ แผนทางการเงนิและนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พิจารณาอนมุติั

6. พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเร่ืองตางๆ ตามที่กําหนดไวในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอตอคณะกรรมการ

บรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมตัิ

7. พิจารณาแตงตัง้ ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานต้ังแตระดบัผูจดัการทัว่ไป (GM) ลงมาถงึผูจดัการระดบักลาง

8. ติดตามและรายงานตอคณะกรรมการบริษทัฯ เกีย่วกับผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ และความกาวหนาในการดาํเนนิการเพือ่

ใหบรรลวุตัถุประสงคของบรษิทัฯ

9. ติดตอสือ่สารกบัผูมีสวนไดเสยีภายนอกองคกรตามความจาํเปนในแตละครัง้ ตามอํานาจทีไ่ดรบัมอบหมาย

10. จัดทําและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมี

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่ง

11. จัดทําและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตามที่คณะกรรมการ

บรษัิทฯไดกาํหนดไว
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3. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ ไดรับการแตงตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมวีตัถุประสงคเพือ่เปนกลไกใน

การชวยคณะกรรมการบรษิทัฯ อยางเปนอิสระ ตามกฎระเบียบและคําแนะนาํตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี่ ในการใหความ

เห็นตอรายงานทางการเงินใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและโปรงใส สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดจนทาํหนาทีป่ระสานงานกบัคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการจัดการความเส่ียงและระบบควบคุมภายในขององคกร ทัง้นีเ้พ่ือ

มุงหวงัใหเกดิประสิทธิภาพในการปฏบิตังิานและความเปนอสิระในการตรวจสอบการทาํงานของฝายจดัการ รวมถงึการตรวจสอบ

ความขดัแยงทางผลประโยชนและรายการทีเ่กีย่วของทีอ่าจเกดิขึน้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 340 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอมาทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที ่404 เม่ือวันที ่20 กุมภาพนัธ 2556 ไดมมีตใิหเปลีย่นแปลงชือ่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปน

“คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ” ท้ังนีบ้ทบาท และหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรวมหนาทีท่ีเ่กีย่วของ

กบัการกาํกับดแูลกิจการเขาไวดวยกนั และเพือ่ใหคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดแูลกิจการไดมุงเนนในการใหความสาํคญักบั

การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ และพฒันาการกาํกบัดแูลกจิการอยางตอเนือ่งตอไป 

ปจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ ประกอบดวยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ทาน ซึง่มวีาระการดาํรงตาํแหนง 3 ป

ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนง

คงเหลือ
 1.* นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 1 ป 2 เดือน
2. นางนําผึ้ง วงศสมิทธิ์** กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 2 ป 2 เดือน
3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 1 ป 2 เดือน

นายพลพิสิษฐ เจริญไทย*** เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

*กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกิจการ ทีม่คีวามรูและประสบการณดานบัญชแีละการเงนิ ท้ังน้ี รายละเอยีดของประสบการณ

ไดกลาวไวในหัวขอ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” ในรายงานประจําปนี้

**นางนํ้าผึ้ง วงศสมิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ไดรับการแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 423 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559

***เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกิจการ แตงต้ังโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่

ชวยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

องค�ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

1. ตองมีจํานวนสมาชิกอยางนอย 3 คน

2. ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

3. มเีลขานกุาร ซึง่แตงตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดแูลกจิการ มหีนาทีช่วยเหลอืงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

1. ตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุน ในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

2. สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ตองเปนกรรมการอิสระ

3. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอยและบริษัทยอยลําดับเดียวกันที่เปนบริษัทจดทะเบียน
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4. ถือหุ นไมเกินรอยละ 0.80 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย ผู ถือหุ นรายใหญ

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

5. แสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ

การบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวน

ไดเสียในลักษณะดังกลาว ในปจจุบันและ 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

6. ไมเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

8. สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

9. มีหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎระเบียบและขอบังคับตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด

10. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ อยางนอย 1 คน ตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะ

ทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่สอบทานและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังตอไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ เพือ่ใหมัน่ใจวารายงานทางการเงนิมกีารจดัทาํอยางถกูตองและมกีารเปดเผยขอมลูอยาง

ครบถวน

2. สอบทานเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย

เลกิจางหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบริหารความเสีย่งของบริษทัฯ และเสนอแนะการปรบัปรงุใหเหมาะสมอยางสมํา่เสมอ

4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัขิองสากลและเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบริษัท

5. สอบทานเพ่ือใหม่ันใจวาบริษทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย รวมทัง้

กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกับการดาํเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ

6. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตงตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปนอสิระเพือ่ทาํหนาทีเ่ปนผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอคาตอบแทนผูสอบ

บัญชแีละเสนอตอผูถอืหุนเพือ่อนมุตัริวมทัง้เขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวยอยางนอยปละ 1 ครัง้

7. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลกั

ทรพัยฯ ทัง้นีเ้พือ่ใหม่ันใจวารายการดงักลาวสมเหตสุมผล และเปนประโยชนสงูสดุตอบรษิทัฯ และเพือ่ใหมัน่ใจวามกีารเปดเผยอยาง

ถกูตองและครบถวน

8. ดแูลและรบัเรือ่งรองเรยีนหรอืขอมลูจากผูมสีวนไดเสยีทีส่งถงึคณะกรรมการบรษิทัฯ และหาก ไดรบัแจงเรือ่ง การตรวจพบพบพฤตกิรรม 

อนัควรสงสยัวากรรมการ ผูจัดการ หรือบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิการของนติบิคุคล ไดกระทาํความผดิตามมาตราทีก่ฎหมาย

กาํหนดไว (ตามมาตรา 89/25 แหง พระราชบญัญตั ิหลกัทรพัย และตลาดหลกัทรพัย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551) คณะกรรมการตรวจ

สอบตองรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งตนใหแกสาํนกังานและผูสอบบญัชทีราบภายใน 30 วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัแจง

9. สอบทานและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนปกติปละคร้ัง เพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ขององคกร
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10.  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบรษิทัฯ

11. ปฏิบัตงิานอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายและดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ 

4. คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปนกลไกในการชวยคณะกรรมการ

บริษัทฯอยางเปนอิสระ ในการนําเสนอหลักเกณฑและการกําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหาร

ระดบัสงูและนาํเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณา (รบัรองทัง้หมด รบัรองเปนบางสวนหรอืยกเลกิทัง้หมด)

เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ภายใตการนําเสนอคาตอบแทนที่จัดทําโดยคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการแตจะนําคาตอบแทนดังกลาวเสนอ

ตอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 มีวาระ

การดํารงตําแหนงทานละ 3 ป ปจจุบันคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน

ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถานะ

วาระการดํารงตําแหนงคง

เหลือ
1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา

ตอบแทน

กรรมการอิสระ 1 ป 2 เดือน

2. นายกิริต ชาห* กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการ

บริหาร

2 ป 2 เดือน

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 1 ป 2 เดือน
*นายกิรติ ชาห กรรมการพจิารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงต้ังใหกลบัเขาดํารงตําแหนงอกีวาระหนึง่ ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 423 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559

องค�ประกอบของคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

1. มีจํานวนสมาชิกอยางนอย 3 คน

2. สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระ

3. ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ

4. สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่นอกเหนือจาก (2) และ (3) เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

5. ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

คุณสมบัติของกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

1. ไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทรวม

2. แสดงความเหน็ไดอยางเปนอิสระและในปจจุบันไมมผีลประโยชนหรอืสวนไดเสยีไมวาทางตรงหรอืทางออม ทัง้ในดานการเงนิ

และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทยอยหรือบริษัทรวม

3. ไมเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวม
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4. ไมใชผูที่ถูกแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ

5. สามารถปฏบัิตหินาทีแ่สดงความเห็นและรายงานผลการปฏบิตังิานตามหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

โดยไมไดอยูภายใตการควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผูบริหารของบริษัทฯ บริษัทยอยหรือบริษัทรวม

บทบาท หน�าที่และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กําหนดแนวทางการจายคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารระดับสูงและนําเสนอ

แนวทางตอคณะกรรมการบริษัทฯ

2. นําเสนอคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารระดับสูง ตอคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อรับคําแนะนําและแสดงความเห็นและเสนอความเห็นดังกลาวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

3. ใหขอมลูท่ีเปนปจจบุนัเกีย่วกบัคาตอบแทนของบรษัิทตางๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ และเสนอตอคณะกรรมการบรษัิทฯ

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ�ค�าตอบแทน

1. คาตอบแทนของกรรมการจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯและนําเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กําหนดการจายคาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือนและโบนัส 

3. หลักเกณฑคาตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับ

คาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนทั่วไปและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได

5. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปนกลไกในการชวยคณะกรรมการบริษัทฯ

อยางเปนอสิระ ในการนาํเสนอหลกัเกณฑและการกาํหนดแนวทางในการเสนอแตงตัง้กรรมการใหม การสรรหาและการคดัเลอืก

ผูบรหิารระดบัสงู และนาํเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาขอเสนอและตัดสินใจในการรับรอง หรือยกเลิก หรือแกไข 

เพื่อนําเสนอและขออนุมัติจากผูถือหุน (สําหรับการเสนอแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ  2556  มีวาระการดํารง

ตําแหนงทานละ 3 ป ปจจุบันคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถานะ วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ
1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 1 ป 2 เดือน
2. นายกิริต ชาห* กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 2 ป 2 เดือน
3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ 1 ป 2 เดือน

*นายกริติ ชาห กรรมการสรรหา ไดรับการแตงตัง้ใหกลบัเขาดาํรงตาํแหนงอกีวาระหนึง่ ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ครั้งที่ 423 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 



3838

บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

องค�ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

1. ตองมีจํานวนสมาชิกอยางนอย 3 คน

2. สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ

3. ประธานคณะกรรมการสรรหา เปนกรรมการอิสระ

4. ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมเปนประธานคณะกรรมการสรรหา หรือสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา

• มีคุณสมบัติเดียวกันกับกรรมการอิสระ

บทบาท หน�าที่และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กําหนดแนวทางในการคัดเลือก แตงตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดทําแผนการสืบทอดงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูง

3. นําเสนอรายชื่อผูสมัครที่เขาเกณฑไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ดําเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของกรรมการตามความตองการของคณะกรรมการบริษัทฯ

5. จดัทํารายงานเกีย่วกบัแนวโนมขอปฏบัิตทิีเ่ปนปจจบุนัในการแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพ่ือนาํเสนอตอคณะกรรม

การบริษัทฯพิจารณา

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ�การสรรหา

1. พิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญและการอุทิศเวลาของผูสมัครโดยมุงหวังการสรางมูลคาใหกับคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ

2. พิจารณาบทบาทความเปนผูนํา  วิสัยทัศน จริยธรรมและความซื่อสัตย  โดยยึดถือหลักสูงสุดของการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3. ผูสมคัรตองไมมลัีกษณะตองหามตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จาํกัด พระราชบญัญัติหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยหรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของกบัคณุสมบตัิ

และขอบเขตการดาํเนนิงานของกรรมการ ไมเปนบุคคลทีถ่กูขึน้บญัชดีาํ (Black List) จากองคกรใดๆ (รวมถงึหนวยงาน กลต.)

หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา

4. ผูสมัครเปนกรรมการอิสระ จะตองเขาเกณฑตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

5. ตองไมเปนผูมีผลประโยชนขัดแยงกับบริษัทฯ

• ประกอบกิจการ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด 

หรอืเปนกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบรษิทัมหาชนอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขนั

กับกิจการของบริษัทฯ

• ไมเปนคูสัญญา รับสัมปทาน หรือมีสวนไดเสียในทํานองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ

หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชน

อื่นที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกลาวขางตน

• หรือกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด และ/หรือที่กฎหมายกําหนดไว

6. พิจารณาคุณสมบตัอ่ืินๆ ทีอ่าจเกีย่วของตามความเหมาะสม เชน พจิารณาจากทกัษะจาํเปนทีย่งัขาดอยูในคณะกรรมการบรษิทัฯ
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6. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง

ใหครอบคลุมท้ังองคกร รวมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบตอธุรกิจ

ของบรษัิทฯอยางเหมาะสมโดยไดกาํหนดองคประกอบ ขอบเขตอาํนาจ หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ เพ่ือใหคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงสามารถปฏิบัติ หนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอนุมัตแิตงตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่20  กมุภาพนัธ  2556 มวีาระการ

ดํารงตําแหนงทานละ 3 ป ปจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน  

ชื่อ-สกุล ตําแหนง สถานะ

วาระการดํารงตําแหนง

คงเหลือ
1. นางนํ้าผึ้ง วงศสมิทธิ์* ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 2 ป 2 เดือน
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย* กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร 2 ป 2 เดือน
3. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร  2 เดือน
*นางนํา้ผึง้ วงศสมิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและนายคชูร ูคาล ีวาเดยี กรรมการบรหิารความเสีย่งไดรบัการ

แตงตัง้ใหกลับเขาดาํรงตาํแหนงอีกวาระหน่ึง ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 423 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ 2559

องค�ประกอบของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 คน

2. ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. มีเลขานุการซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ชวยเหลืองานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุน ในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

2. สมาชิกอยางนอยหนึ่ง (1) คนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองเปนกรรมการอิสระ

บทบาท หน�าที่และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กําหนดความเสี่ยงของบริษัทฯ จากสภาพแวดลอมของกิจการ

2. กําหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางใหการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพ

3. กําหนดนโยบายและแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับกรอบ

การควบคุมภายใน

5. รายงานความเส่ียงทีสํ่าคญัของบริษทัฯ รวมถงึสถานะความเสีย่ง แนวทางในการจดัการความเสีย่ง ความคบืหนา และผลของ

การบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
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4040

6. สื่อสาร แลกเปล่ียนขอมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบร�ษัทฯ

เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ คือ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห

โดยปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ซึง่มผีลบงัคบัใชในวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซ่ือสัตยสุจริต

รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

ทั้งนี้คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏใน “ประวัติคระกรรมการบริษัทฯ” ในรายงานประจําปฉบับนี้

ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทยอย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ชื่อ บริษัท บจ. ซีเอ็นที โฮลดิ้งส

บจ. คริสเตียนีและนีลเส็น

(เมียนมาร)
นายสานติ กระจางเนตร X ,//, / X, //, / -
นายกิริต ชาห //, / - -
นายคูชรู วาเดีย //, / //, / X, //, /
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห //, / //, / //, /
นายอิษฏชาญ ชาห //, / - //, /

หมายเหตุ :  X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ



41

รายงานประจําป� 2559

นายสานติ กระจ�างเนตร�
• ประธานคณะกรรมการ 

• ประธานคณะกรรมการบร�หาร

นายกิร�ต ชาห�
• รองประธานคณะกรรมการ 

• รองประธานคณะกรรมการบร�หาร

• กรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

• กรรมการสรรหา

นายคูชรู คาลี วาเดีย
• กรรมการ

• กรรมการบร�หาร

• กรรมการบร�หารความเสี่ยง 

• และดํารงตําแหน�งกรรมการผู�จัดการ

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห�
• กรรมการและเลขานุการบร�ษัท

• กรรมการบร�หาร

• กรรมการบร�หารความเสี่ยง

• และดํารงตําแหน�งผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ

นายอิษฎ��ชาญ ชาห�
• กรรมการ

• กรรมการบร�หาร

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
• กรรมการอิสระ

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

• ประธานคณะกรรมการสรรหา

• ประธานคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

ประวัติคณะกรรมการบร�ษัท
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นายกฤษณ�� ธีรเกาศัลย�
• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

• กรรมการสรรหา

• กรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

นางน้ําผ�้ง วงศ��สมิทธิ์
• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

• ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายสุพล ทับทิมจรูญ
• กรรมการอิสระ

นายสมชาย จองศิร�เลิศ
• กรรมการ

นายจอห�น สก�อต ไฮเน็ค
• กรรมการ
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นายสานติ กระจ�างเนตร�

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2551
อายุ 72 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
การอบรม  
• พ.ศ. 2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
ประสบการณทํางาน
• ก.ย.2555 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2551 - 2555 กรรมการและประธานคณะกรรมการ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2544 - 2550 กรรมการและประธานคณะกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารสูงสุด 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2542 – 2544 กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารสูงสุด

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จํากัด(มหาชน)
• พ.ศ. 2536 – 2540 กรรมการผูจัดการ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด และบริษัทในเครือ

อาชีพหลัก ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :ไมมี

(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม) บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :

กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด

กิจการ/องคกรอื่น ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง)ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด
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นายกิร�ต ชาห�

ตําแหนง รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการสรรหา
วันที่ไดรับแตงตั้ง 11 พฤศจิกายน 2554
อายุ 63 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร จาก H.R. College of Commerce 

กรุงบอมเบย ประเทศอินเดีย
การอบรม
• พ.ศ. 2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005
ประสบการณทํางาน
• ส.ค.2557- ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ/รองประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณา

คาตอบแทน/กรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2554 - 2557 รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการสรรหา 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2550 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2532 – 2545 กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด(มหาชน)
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเบกซ คอรปอเรชั่น จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาทเทอรน แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซีพอรทส (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด
• พ.ศ. 2542 – 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2523 – 2546 กรรมการผูจัดการ บริษัท จี.เปรมจี จํากัด (มหาชน)
อาชีพหลัก ผูบริหารบริษัท



45

รายงานประจําป� 2559

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น 
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :ไมมี

บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
1.กรรมการ บริษัท โกลเบกซ คอรปอเรชั่น จํากัด
2.กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช จํากัด
3.กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด
4.กรรมการ บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
1.กรรมการ บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด(มหาชน)
2.กรรมการและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
   บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
1.กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส จํากัด
2.กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จํากัด
3.กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4.กรรมการ บริษัท เซาทเทอรน แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย
5.กรรมการ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล ซีพอรทส (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท
(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

ไมมี

กิจการ/องคกรอื่น ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายใน

ป 2559

จํานวนหุนที่เพิ่ม

ขึ้น

(ลดลง)ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

นายกริิต ชาหเปนบดิาของนางสาวนชิติา ชาห และนายอษิฎชาญ ชาห แตไมมคีวามสมัพนัธทางครอบครวักับกรรมการทานอืน่หรือ 

ผูบริหารทานใด

นายคูชรู คาลี วาเดีย

ตําแหนง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง 11 พฤศจิกายน 2554
อายุ 54 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตรและเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยบอมเบย 

ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศอินเดีย 
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การอบรม
• พ.ศ. 2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร “Directors Certification Program” (DCP) Class 64/2005
ประสบการณทํางาน
• พ.ย.2556 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

• พ.ย.2554 – พ.ย.2556 กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2542 – ปจจุบัน กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จํากัด 
• พ.ศ. 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุมบริษัท แม็กซวิน จํากัด
• พ.ศ. 2540 - 2541 ผูอํานวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวรเท็กซ จํากัด 
• พ.ศ. 2533 - 2537 ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุมบริษัท แม็กซวิน จํากัด
• พ.ศ. 2531 - 2533 ผูชวยผูจัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอรกูสัน แอนด โค
อาชีพหลัก กรรมการผูจัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :ไมมี

บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
กรรมการ บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท
(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ:ไมมี
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
1.กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด
2.กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด

กิจการ/องคกรอื่น ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 

2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายใน

ป 2559

จํานวนหุนที่เพิ่ม

ขึ้น (ลดลง) ในป 

2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูสมรส หรอืบตุรทีย่งั ไมบรรลนุติภิาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด
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นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห� 

ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ธันวาคม 2552
อายุ 48 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8290

การอบรม สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•พ.ศ.2558 
•พ.ศ.2555
•พ.ศ.2555
•พ.ศ.2553

หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
หลักสูตร Company Reporting Program
หลักสูตร Director Certification Program
หลักสูตร Company Secretary Program

ประสบการณทํางาน
• ก.ย.2555 – ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

และดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 
จํากัด (มหาชน)

• มี.ค. 2553 - ส.ค. 2555 กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• ธ.ค. 2552 - มี.ค. 2553 ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - 2552 Managing Director, Vice President-Internal Audit (N-Park’s Group), Natural Park PCL.
• พ.ศ. 2543 – 2547 Assistant VP (Budgeting Division), Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank
•พ.ศ. 2537 - 2543 Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law George & Killeen P.C. Ltd.
อาชีพหลัก ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ:ไมมี
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :

1.กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด 

2.กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด
กิจการ/องคกรอื่น ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 

2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายใน

ป 2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง) ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูสมรส หรอืบตุรทีย่งั ไมบรรลนุติภิาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นายอิษฎ�ชาญ ชาห� 

ตําแหนง กรรมการ/กรรมการบริหาร
วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2555
อายุ 28 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมายธุรกิจ) 

University of Southern California, ลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา
การอบรม สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•พ.ศ.2554 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)
ประสบการณทํางาน
• ส.ค.2557– ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• เม.ย 2555 - ส.ค. 2557 กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเบกซ คอรปอเรชั่น จํากัด
• พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด
• พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมบิกา ทัวร เอเยนซี่ จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด(มหาชน)
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จีพี คอรปอรเรชั่น จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิสแตรทซ จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรส จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินชัวรเอ็กซเซลเลนซ ไลฟ อินชัวรันซ โบรกเกอรส จํากัด
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินชัวรเอ็กซเซลเลนซ อินชัวรันซ โบรกเกอรส จํากัด
อาชีพหลัก กรรมการบริษัท

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : ไมมี

บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :

1.กรรมการ บริษัท โกลเบกซ คอรปอเรชั่น จํากัด

2.กรรมการ บริษัท ยูนิสแตรทซ จํากัด

3. กรรมการ บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด

4. กรรมการ บริษัท แอมบิกา ทัวร เอเยนซี่ จํากัด
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :

1.กรรมการ บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน)

2.กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :

1. กรรมการ บริษัท จีพี คอรปอรเรชั่น จํากัด

2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จํากัด

3. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรส จํากัด

4. กรรมการ บริษัท อินชัวรเอ็กซเซลเลนซ ไลฟ อินชัวรันซ โบรกเกอรส จํากัด

5. กรรมการ บริษัท อินชัวรเอ็กซเซลเลนซ อินชัวรันซ โบรกเกอรส จํากัด



49

รายงานประจําป� 2559

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : ไมมี
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :

กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด
กิจการ/องคกรอื่น ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง) ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง
โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ
(Victor Investment Holdings Pte. Ltd.)

102,472,280 - 2,100,000 (2,100,000) 100,372,280

นายอษิฎชาญ  ชาห เปนบุตรชายของนายกริิต ชาหแตไมมคีวามสมัพนัธทางครอบครวักับกรรมการทานอืน่หรอืคณะผูบรหิารทานใด

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 

ตําแหนง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2555
อายุ 46 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ 
Northeastern University แมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา

การอบรม สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•พ.ศ.2553 
•พ.ศ.2553 
•พ.ศ.2548
•พ.ศ.2546 

AuditCommitteeProgram32/2010
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
Director Accreditation Program 48/2005
Director Certification Program 175/2003
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางาน
• 2556 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/

ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด ( มหาชน) 
• พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เอวิชั่น จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด
• พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2546 – 2547 กรรมการผูจัดการบริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด
• พ.ศ. 2542 – 2546 Country Director , Investment Banking-Thailand 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
อาชีพหลัก ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : 

1. กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ยโูอบ ีเคยเฮยีน (ประเทศไทย) 
จาํกดั ( มหาชน)

2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเซยี เอวชิัน่ จาํกดั (มหาชน)
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
1. ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด
2. ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน)
3.กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท
(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

ไมมี

กิจการ/องคกรอื่น ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง) ในป 2559

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด
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รายงานประจําป� 2559

นายกฤษณ� ธีรเกาศัลย� 
ตําแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/

กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
วันที่ไดรับแตงตั้ง 6 ธันวาคม 2555
อายุ 40 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พาณิชยอิเลคโทรนิคส 

Claremont Graduate University, CA, USA

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

Claremont Graduate University, CA, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•พ.ศ.2556 Director Certification Program 168
ประสบการณทํางาน
• ก.พ.2556 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณา

คาตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• 6 ธ.ค.2555 - ก.พ.2556 กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ครสิเตยีนแีละนลีเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
• พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน

• พ.ศ. 2550 - 2558

• พ.ศ. 2548 - 2558

• พ.ศ. 2553 – 2557

• พ.ศ. 2551 - 2557

• พ.ศ. 2548 - 2553

• พ.ศ. 2547 - 2548

ผูอํานวยการฝายการพาณิชย NIDO Petroleum Limited 

กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)

กรรมการบริหาร General outsourcing

ประธานบริษัท Inova Co., Ltd.

กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources 

กรรมการผูจัดการ บริษัท สองนํ้า จํากัด

Associate Director, Ness Consulting
อาชีพหลัก ผูอํานวยการฝายการพาณิชย NIDO Petroleum Limited 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : ไมมี

บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :

ผูอํานวยการฝายการพาณิชย NIDO Petroleum Limited 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

ไมมี

กิจการ/องคกรอื่น ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาใน

ป 2559

จําหนายใน

ป 2559

จํานวนหุนที่เพิ่ม

ขึ้น (ลดลง) ในป 

2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นางน้ําผ�้ง วงศ�สมิทธิ์

ตําแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับแตงตั้ง 8 สิงหาคม 2557
อายุ 59 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการเงิน  Oklahoman State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี แผนกวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรม  
• พ.ศ. 2550 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประกาศนยีบตัร “Directors Certification Program” (DCP)
ประสบการณทาํงาน
• ส.ค.2557 - ปจจบุนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด 
• ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
• พ.ศ.2548 - 2555 กรรมการผูจัดการ บริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด
• พ.ศ.2546 - 2547 ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทขอมูลเครดิตกลาง จํากัด

(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด)
• พ.ศ.2545 - 2546 รองผูจัดการ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
• พ.ศ.2540-2544 ผูอํานวยการฝาย ฝายรับประกันการสงออก และการลงทุนตางประเทศ 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
• พ.ศ.2537-2540 รองผูอํานวยการฝาย ฝายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
• พ.ศ.2537 ผูจัดการสวน ฝายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
• พ.ศ.2534 - 2536 ผูชวยผูอาํนวยการฝาย ฝายกจิการตางประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน), ฝายกจิการตางประเทศ
• พ.ศ.2532 - 2534 หัวหนาสวน สวนกจิการสาขาตางประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน), ฝายกจิการตางประเทศ 
• พ.ศ.2531 - 2532  หัวหนาสวนประจําฝาย สวนกิจการสาขาตางประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ฝายกิจการ

ตางประเทศ
• พ.ศ.2529 - 2531  ผูชวยหวัหนาสวน สวนกิจการสาขาตางประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน), ฝายกจิการตางประเทศ
• พ.ศ.2527 - 2528  พนักงานสวนกิจการสาขาตางประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ฝายกิจการตางประเทศ
• พ.ศ.2524 - 2525  พนักงานสวนสงออก ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ฝายกิจการตางประเทศ
• พ.ศ.2523 - 2524 พนักงานสวนบัตรเครดิตตางประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ,ฝายกิจการตางประเทศ
อาชีพหลัก กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : ไมมี

บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :
กรรมการ บริษัท ขนสง จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท
(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

ไมมี

กิจการ/องคกรอื่น กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง) ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด

นายสุพล ทับทิมจรูญ

ตําแหนง กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง 8 ธันวาคม 2558

อายุ 66 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา (BS.CE) ประเทศฟลิปปนส 

Diploma in Higway Engineering,KMIT

การอบรม  

• พ.ศ. 2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP) รุน 61

ประสบการณทํางาน

• ธ.ค.2558 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ.2555 - 2556  กรรมการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2552 - 2554 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2549 - 2552 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริษัทปตท.จํากัด (มหาชน)

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายแผนธุรกิจองคกร บริษัท ไออารพีซีจํากัด (มหาชน)

อาชีพหลัก กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

ไมมี

กิจการ/องคกรอื่น ไมมี
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง) ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด

นายสมชาย จองศิร�เลิศ

ตําแหนง กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2551

อายุ 59 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม  

• พ.ศ. 2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณทํางาน

• 2556 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• ก.ย.2555 – พ.ย.2556  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

และดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ค.2552 - ส.ค.2555 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ สายงานกอสรางและประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• ธ.ค.2551 - พ.ค.2552 กรรมการและกรรมการผูจัดการ สายงานกอสราง 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• เม.ย.2551 - ธ.ค.2551 กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)

• ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท เดอะ เพ็ท จํากัด

• ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ถังโลหะสงขลา จํากัด

• พ.ศ.2540 – พ.ศ.2541 กรรมการผูจัดการ  บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน)

• อดีต ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

อาชีพหลัก กรรมการบริษัท
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รายงานประจําป� 2559

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น
บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ: 

กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ :

1. กรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ท จํากัด

2. กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

ไมมี

กิจการ/องคกรอื่น ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง) ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด

นายจอห�น สก�อต ไฮเน็ค

ตําแหนง กรรมการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2551

อายุ 45 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ Washington State University

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University

การอบรม  

• พ.ศ. 2548 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทยหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 

ประสบการณทํางาน

• 2556 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

• มี.ค. 2553 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

• มี.ค. 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2552 - ปจจุบัน รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

• เม.ย. 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2554 - ปจจุบัน Board Trustee, International School Bangkok
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2550 - ม.ค. 2552 ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2549 ผูอํานวยการฝาย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2547 - ธ.ค. 2548 ผูจัดการทั่วไป บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด

• ต.ค. 2545 - ธ.ค. 2546 ผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด

• ก.ค. 2543 - ก.ย. 2545 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ม.ค. 2541 - ก.ค. 2543 Account Executive บริษัท โคคา-โคลา จํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาชีพหลัก ผูบริหารบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี

บริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : 

1.กรรมการ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

2.กรรมการ บริหาร บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

3.กรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

4.รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)

5.กรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : ไมมี

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม)

ไมมี

กิจการ/องคกรอื่น Board Trustee, International School Bangkok

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง)ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการทานอื่นหรือคณะผูบริหารทานใด
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รายงานประจําป� 2559

คณะผู�บร�หาร

นายสานติ กระจางเนตร  ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการผูจัดการ

นายสุรศักดิ์  โอสถานุเคราะห  เลขานุการบริษัทและผูชวยกรรมการผูจัดการ

*สําหรับประวัติ และจํานวนหุนที่เปลี่ยนแปลง – กรุณาดูหัวขอ ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายเดว�ด ซี กร�นแบงค�

ตําแหนง ผูอํานวยการฝายพาณิชยกรรม

อายุ 67 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

ประสบการณทํางาน

• พ.ศ.2557 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายพาณิชยกรรม 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556 ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ดานพาณิชยกรรม 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2548 – พ.ศ.2553

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น

ผูอํานวยการฝายสายงาน พาณิชยกรรม 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 

2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายใน

ป 2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง)ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559

โดยตนเอง 1,032,082 - - - 1,032,082

โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการหรือผูบริหารทานใด
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นายว�เทศ รัตนากร

ตําแหนง ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ
อายุ 51 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.BA) 

มหาวิทยาลัยวอรวิค (University of Warwick) ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโทร บริหารงานกอสราง (M.SC) 

มหาวิทยาลัยบารท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทํางาน
• ม.ค.2560

• ก.พ.2559 – ธ.ค.2559 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
• ก.ย. 2555 -  ก.พ.2559 ผูชวยผูอํานวยการ ฝายเทคนิค บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)จํากัด(มหาชน) 
• พ.ค. 2552 - ส.ค. 2555 ผูจดัการอาวุโส QSHE & Construction Development (Quality Safety Health Environment 

& Construction Development)
• พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2551

• พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541

• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538

ผูจัดการอาวุโสฝายพาณิชยกรรม และผูจัดการอาวุโสฝายกอสราง 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ผูจัดการฝายพาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จํากัด (ประเทศอังกฤษ)

ผูจัดการฝายพาณิชยกรรม ควบคุมดูแลงานโครงการแฟชั่นไอรแลนด กรุงเทพมหานคร

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2536

• พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535

• พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533

การดํารงตําแหนงในบรษิทัอืน่

วิศวกรดานการวิเคราะหตนทุน 

บริษัท Tara Widnells Ltd. (Australia) สาขากรุงเทพมหานคร

ศึกษาตอดานวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ดานบริหารงานกอสราง (M.SC) 

มหาวิทยาลัยบารท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ

วิศวกรออกแบบ 

บริษัท Waterman Consult Engineering Partnership ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง)ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -
ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการหรือผูบริหารทานใด
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รายงานประจําป� 2559

นายนิพนธ� พันธุ�ศักดิ์

ตําแหนง ผูชวยอํานวยการหัวหนาหนวยงานฝกอบรม

อายุ 59 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาโยธา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ประสบการณทํางาน

• ก.พ.2559  -  ปจจุบัน

• พ.ศ.2552 -  ก.พ.2559

ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานฝกอบรม 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ผูชวยผูอํานวยการ ฝายกอสราง 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2548 – พ.ศ.2552 ผูจัดการอาวุโส ฝายกอสราง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548 ผูจัดการสัญญา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2538 – พ.ศ.2545

การดํารงตําแหนงในบริษทัอ่ืน

ผูจัดการโครงการอาวุโส บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายใน

ป 2559

จํานวนหุนที่เพิ่ม

ขึ้น(ลดลง)ในป 

2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -
ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการหรือผูบริหารทานใด
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

นายพ�เชฐ นิ�มพาณิชย�

ตําแหนง ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

อายุ 54 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณทํางาน

• ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• ส.ค. 2556 - 2559 ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2550 - 2556 รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส 

บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2545 - 2550

• พ.ศ. 2537 – 2545

• พ.ศ. 2533 - 2537

• พ.ศ. 2530 – 2533

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น

ผูจัดการฝายจัดซื้อ จัดหา / ผูจัดการฝายธุรการ กิจการรวมคา ไอทีโอ,

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน),

บริษัท ทาเคนาคา คอรปอเรชั่น, บริษัท 

โอบายาชิ คอรปอเรชั่น

ผูจดัการอาวโุส ฝายเครือ่งจกัรและจดัซ้ือจัดหา : โครงการฯ บรษัิท อติาเลยีน

ไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)

ผูจดัการฝายเครือ่งจกัรและจัดซ้ือจัดหา : โครงการฯ บรษิทั อติาเลยีนไทย 

ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)

วศิวกร งานระบบไฟฟา บริษทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอปเมนต จาํกดั (มหาชน)

ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น

(ลดลง)ในป 2559

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการหรือผูบริหารทานใด
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รายงานประจําป� 2559

นายธนิน ศร�เศรษฐี

ตําแหนง ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

อายุ 40 ป

วุฒิการศึกษา ปรญิญาโท  Science in Marketing Communications , Illinois Institute 

of Technology (Stuart Graduate School of Business), USA

ปริญญาตรี  Science in Information Systems ,Bond University, 

Queensland, Australia

ประสบการณทํางาน

• ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559 ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ (โครงการพิเศษ) 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2550 – พ.ศ.2558 กรรมการผูจัดการ Krescon Co.,Ltd.

• พ.ศ.2547 – พ.ศ.2549  

• พ.ศ.2544 – พ.ศ.2547  

• พ.ศ.2541 – พ.ศ.2543  

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น

ผูอํานวยการฝายการตลาด Natural Insulation (Thailand) Co.,Ltd

Global Marketing Coordinator Rockwll FirstPoint Contact (llinois, USA)

Marketing Manager Natural Insulation(Thailand) Co.,Ltd 

ไมมี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด
ณ วันที่ 

1 มกราคม 2559
ไดมาในป 

2559
จําหนายในป 

2559
จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้น
(ลดลง) ในป 2559

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูสมรส หรือบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับกรรมการหรือผูบริหารทานใด
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การกํากับดแูลกจิการ หมายถงึ ระบบทีจั่ดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสมัพนัธระหวางคณะกรรมการ ฝายจัดการ 

ผูถอืหุน และผูมสีวนไดเสยี เพือ่สรางความสามารถในการแขงขนั นาํไปสูความเจริญเติบโตและเพิม่มูลคาใหกับผูถอืหุนในระยะยาว

โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย คําจํากัดความดังกลาวในขางตนเปนไปตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซ่ึงยึดหลักความเทาเทียมกัน ความโปรงใสและตรวจสอบได

อนัเปนปจจัยสาํคญัในการเสรมิสรางพฒันาองคกร บคุลากร และขบัเคล่ือนกิจการใหเจริญเติบโตอยางยัง่ยืน สามารถตอบสนอง

ความพงึพอใจและความคาดหวงัของผูมสีวนไดเสยีทกุฝาย  สรางความเชือ่ถอื ความไววางใจจากผูมสีวนไดเสยี สาธารณชนและ

สงัคม  และเพือ่ใหการกาํกบัดแูลกจิการทีด่เีกดิขึน้ภายในบรษิทัฯ ตลอดจนสรางผลประโยชนสงูสดุตอทัว่ทัง้บรษิทัฯ ใหสามารถ

ดาํเนนิกิจการไดตามวัตถปุระสงค คณะกรรมการบริษทัฯ จงึไดมมีตเิมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ 2550 ประกาศใชนโยบายการกาํกบั

ดแูลกจิการ รวมถงึใหจัดทาํ “คูมอืนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ” ของบรษิทัฯ ขึน้ซึง่สอดคลองกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ

ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีการเปดเผยไวบนเวบไซต ของบริษัทฯ นโยบาย

ดงักลาวจะมกีารทบทวนและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบาย อยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ใหคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอย

ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ไดศึกษาทาํความเขาใจ และนาํไปใชเปนแนวปฏบิติัในการปฏบิติัหนาทีข่องตนไดอยางถกูตองตาม

นโยบายท่ัวทัง้องคกร เพ่ือสรางแรงผลกัดนัองคกรไปสูความเปนเลศิอยางยัง่ยนื

1 สิทธิของผู�ถือหุ�น

การปฏิบัติตอผูถือหุนโดยทั่วไป 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธแิละความเทาเทยีมกนัของผูถอืหุน และรกัษาไวซึง่ความสมัพนัธอนัดแีละผลประโยชนสงูสดุของผูถอืหุน

สิทธิพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในสวนแบงกําไรของบริษัทฯ สิทธิในการไดรับเงินปนผล 

สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการเสนอวาระสําหรับการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชีหรือกําหนด

คาสอบบัญชี และสิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกลาวขางตนแลว ผูถือหุนมีสิทธิไดรับขอมูลผลการดําเนินงาน ขาวสารจากผูบริหารและขอมูล

อื่นๆ ที่สําคัญผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจโดยการ

ปกปองสทิธขิองผูถอืหุนและการสงเสริมใหผูถอืหุนทกุรายไดใชสิทธิของตน ซึง่นโยบายดงักลาวอยูในสวนของคูมอืนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งไดเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบตอผูถือหุน ในการเปดเผยสารสนเทศ วธิกีารปฏบิติัทางบญัช ีการใชสารสนเทศภายใน และในเร่ือง

ที่เกี่ยวกบัความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการและผูบริหารจะตองมคีวามซื่อสตัย สจุรติ ตลอดจนตดัสินใจดําเนิน

การใดๆ ดวยความสุจริตและเปนธรรมตอผูถอืหุนทัง้รายใหญและรายยอย โดยคาํนงึถงึผลประโยชนโดยรวม ทัง้นี ้นโยบายและ

กระบวนการปกปองสิทธิของผูถือหุนของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

การกํากับดูแลกิจการ
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รายงานประจําป� 2559

1.1 พ�จารณาแต�งต้ังกรรมการบร�ษัทฯ

บรษิทัฯ ไดจัดทาํเอกสารประกอบการพจิารณาแตงตัง้กรรมการบริษทัฯ เปนรายบคุคล รวมทัง้เพิม่เตมิขอมลูอืน่ๆ ของกรรมการ

บริษัทฯแตละทานในรายงานประจําปและเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งในการประชุมสามัญ

ผูถอืหุนประจาํป เพือ่ใหผูถือหุนของบริษทัฯไดรบัขอมูลทีถ่กูตอง ครบถวนและเพยีงพอตอการพิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษทัฯ 

1.2 จารณานโยบายและค�าตอบแทนของกรรมการบร�ษัทฯ

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยไดเปดเผยแนวทาง/วิธีการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในหัวขอ

“การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส” ขอ 4.2 ในรายงานนี้

1.3 พ�จารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญชีภายนอก

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกบริษัทฯ ซ่ึงพิจารณาอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทฯ

ในการประชมุสามัญผูถอืหุนประจําป  และไดเปดเผยขอมลูประกอบการแตงตัง้ผูสอบบญัชภีายนอกของบรษิทัฯ ใหมคีวามถกูตอง

ครบถวน และเพียงพอตอการพิจารณาอนุมัติของผูถือหุน เชน รายละเอียดประสบการณ ความเปนอิสระ และคาบริการ

1.4 พ�จารณานโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

ปจจบุนั บริษทัฯ ยังไมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงนิปนผล ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต บรษิทัฯ จะนาํเสนอ

ใหมีการพิจารณาอนุมัติโดยผูถือหุน

1.5 การประชุมผู�ถือหุ�น

บรษิทัฯ ไดปฏบิตัติามขอเสนอแนะของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและ

ตลาดหลักทรัพย สําหรับการจัดประชุมผูถือหุน ซึ่งมีการปฏิบัติดังตอไปนี้

> ในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป 2559 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนไดสงคําถามลวงหนา รวมถงึเสนอวาระสําหรบั

การประชมุและไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่เปนกรรมการของบรษัิทฯ โดยไดปฏบิตัมิาอยาง

ตอเนือ่ง สาํหรบัการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2559 บรษิทัฯ ไดใหสทิธผิูถอืหุนทานเดยีว หรอืหลายทานทีม่หุีนรวมกนั

ไมนอยกวา 2,000,000 หุน สามารถเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการ

ของบริษทัฯ ตัง้แตวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่เปนการใหสทิธทิีม่ากกวาทีก่ฎหมายกาํหนดตอ

ผูถอืหุน ทัง้นี ้บรษัิทฯ กาํหนดนโยบายและชองทางการสือ่สารผานเวบ็ไซตของบริษัทฯ และประกาศผานทางตลาดหลกั

ทรพัยฯ โดยผูถอืหุนหรอืกลุมผูถอืหุนสามารถนาํเสนอวาระการประชมุลวงหนาและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เปนกรรมการเพือ่

พจิารณาบรรจใุนวาระการประชมุผูถอืหุน

> บรษิทัฯ จัดทาํหนังสือเชญิประชุมผูถอืหุนท่ีมขีอมูลทีถ่กูตอง ครบถวนและเพยีงพอตอการพจิารณาของผูถอืหุน ซ่ึงถอืเปน

นโยบายปกตขิองบริษทัฯ โดยหนงัสอืเชิญประชมุผูถอืหุนทีส่งถงึผูถอืหุนสาํหรบัการประชมุผูถอืหุนสามญัประจาํปไดระบถุงึจดุ

ประสงค เหตผุล และความเห็นของกรรมการบรษิทัฯ ประกอบในแตละวาระการประชมุอยางชดัเจนในการประชมุทีผ่านมา

บรษัิทฯ ไมไดมกีารแกไขวาระการประชมุโดยไมไดแจงใหผูถอืหุนทราบลวงหนา

> ในการประชุมผูถอืหุนสามญั ประจําป 2559 บรษิทัฯ ไดเผยแพรกาํหนดการประชมุและระเบยีบวาระการประชมุใหผูถอืหุน

ทราบลวงหนาผานเวบ็ไซตของตลาดหลกัทรพัยฯ และเวบ็ไซต ของบรษิทัฯ ตัง้แตวนัที ่26 กมุภาพนัธ 2559 (กอนวันประชมุ

ผูถอืหุน 56 วัน) เพือ่ใหผูถอืหุนไดจดัสรรเวลาเพือ่เขามารวมประชมุได 
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> บริษัทฯ เผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 22 มีนาคม 2559

(กอนวนัประชมุสามัญผูถอืหุน 31 วัน) และบรษิทัฯ ไดมอบหมายให บรษิทั ศนูยรบัฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2559

(จดัสงลวงหนา 28 วัน กอนวันประชุม)  นอกจากนีผู้ถอืหุนยงัสามารถสอบถามขอมลูและขาวสารกจิกรรมตางๆ ของบรษิทัฯ 

ไดทีห่มายเลขโทรศพัท +66 2 338-8079 หรอืท่ี www.cn-thai.co.th

> บริษทัฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป ผานทางสือ่หนงัสอืพมิพรายวนัทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษา

องักฤษ เปนเวลา 3 วนัตดิตอกนั และประมาณ 14 วนัลวงหนา กอนการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป

> บริษัทฯ ไดเปดโอกาสอยางเตม็ทีใ่หผูถอืหุนมีสวนรวมในการประชมุผูถอืหุน และสนบัสนนุใหผูถือหุนไดซกัถามในประเดน็

สงสยัตางๆ ทีเ่กีย่วของ โดยผูบริหารและ/หรอืผูทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัประเดน็นัน้ๆ จะเปนผูตอบคาํถาม

> บรษิทัฯ ไดจัดทํารายงานการประชมุผูถอืหุนทีถ่กูตอง ครบถวนและชดัเจน รวมถึงรายชือ่ของกรรมการทีเ่ขารวมประชมุ

ในรายงานยังไดบันทกึขอมูล คําถามและคําตอบในทีป่ระชมุผูถอืหุน วธิกีารลงคะแนนเสยีง วธินีบัคะแนนเสยีงและผลการ

ลงคะแนนเสยีง 

> บรษิทัฯ  มนีโยบายจดัประชมุผูถอืหุนเพ่ือพจิารณาอนมุติักรณทีีม่เีหตกุารณสาํคญัๆ ทีก่ระทบตอการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ 

(การประชมุวสิามญัฯ) โดยจดัเอกสารประกอบการพจิารณาทีถ่กูตองและเพยีงพอตอการตดัสนิใจของผูถือหุน

การดําเนินการในวันประชุมผู�ถือหุ�น

ในระหวางป พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 1 ครั้ง เปนการประชุมสามัญประจําป ครั้งที่ 83

เมือ่วันที ่22 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ที ่หองบษุราคัม โรงแรมเอเทรยีม เลขที ่1880 ถนนเพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพมหานคร  

การลงทะเบียน 

ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ไดลวงหนา 1 ชั่วโมงกอนการประชุมจะ

เริ่มขึ้น พรอมทั้งจัดใหมีอากรแสตมปเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ/ไดรับมอบฉันทะ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเปด

โอกาสใหผูรบัมอบฉนัทะทีไ่ดรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุนสามารถสงโทรสารหนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบมาใหบรษิทัฯ

ตรวจสอบลวงหนากอนวนัประชมุไดโดยบรษิทัฯ ไดจดัทําหนงัสือบอกกลาวเรียกประชมุใหญสามัญผูถือหุน โดยแนบเอกสารประกอบ

การประชมุแตละวาระ และหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอมคาํชีแ้จงวธิกีารมอบฉันทะอยางชดัเจน  บริษัทฯ ไดนาํระบบการลงทะเบยีนดวย

ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง เพือ่อาํนวยความสะดวกแกผูถอืหุนทีเ่ขารวมประชมุและเพือ่ความถกูตอง

แมนยาํในการนบัคะแนนเสยีง

การแจงวธิปีฏบัิตใินการใชบตัรลงคะแนน การนบัคะแนน และการเปดโอกาสใหผูถอืหุนซกัถาม/แสดงความคดิเหน็  

กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการไดอธิบายใหผูถือหุนไดทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน

การใชบัตรลงคะแนน และการเปดเผยผลการนับคะแนนในแตละวาระเพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งสิทธิในการแสดงความ

เหน็ และการตัง้คําถามในแตละวาระการประชมุ ซึง่การประชมุครัง้นีเ้ปนไปดวยความเรยีบรอย มผีูถอืหุน และผูรบัมอบฉนัทะ

ไดเขารวมประชมุคดิเปนจํานวนหุนเทากบั 793,804,288 หุน (79.1506% ของจาํนวนหุนสามญัทีจ่าํหนายไดทัง้หมด) บรษิทัฯ

ไดจดัใหมบีคุคลทีเ่ปนอสิระเปนสักขพียานการตรวจสอบและการนบัคะแนนเสียงในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2559 
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รายงานประจําป� 2559

การประชมุผูถอืหุนคร้ังนีใ้ชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง และไดดาํเนนิการประชมุในทกุวาระการประชมุตามวาระท่ีแจงไวลวงหนา 

โดยไมมกีารเปลีย่นแปลงลาํดบัวาระดงักลาว  และในทกุวาระไดรบัความเหน็ชอบจากผูถือหุนดวยเสยีงรบัรอง รบัทราบ และอนมัุติ

ครบถวนตามทีก่ฎหมายกาํหนด  ในระหวางการประชมุไดมกีารจดัสรรเวลาใหกบัผูถอืหุนเพือ่แสดงความคดิเหน็และสอบถามขอสงสยั

และใหกรรมการบรษิทัฯ กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการบริหารไดชีแ้จงอยางเหมาะสม ชดัเจน และเพยีงพอในทกุวาระการ

ประชมุผูถอืหุนชดัเจนและเพยีงพอในทกุวาระการประชุมผูถอืหุน

การเขารวมประชมุผูถอืหุนของประธานกรรมการ ประธานกรรมการชดุยอย กรรมการและผูบรหิารสงูสดุของบรษัิทฯ 

รายช่ือคณะกรรมการบร�ษัท ตําแหน�ง
1. นายสานติ กระจ�างเนตร� 2. นายกิร�ต ชาห�

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯและ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหา

3. นายคูชรู คาลี วาเดีย 4. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห�

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

และดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ

5. นายอิษฎ�ชาญ ชาห� 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหา

7. นายกฤษณ� ธีรเกาศัลย� 8. นางน้ําผ�้ง วงศ�สมิทธิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหา

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

9. นายสุพล ทับทิมจรูญ 10. นายสมชาย จองศิร�เลิศ

กรรมการอิสระ กรรมการ

11. นายจอห�น สก�อต ไฮเน็ค

กรรมการ

ผู�สอบบัญชี
1. นางสาวกมลทิพย� เลิศว�ทย�วรเทพ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

ท่ีปร�กษาทางกฎหมาย
1. นายกําพล ว�วัฒน�พนชาติ

สํานักงานกฎหมายสุธี ผองไพบูลย
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การบันทึกรายงานการประชุม 

บริษัทฯ บันทึกการแจงวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใชบัตรลงคะแนน ใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุม รวมถึง

รายชื่อกรรมการพรอมตําแหนงที่เขารวมประชุมและลาประชุม ตัวแทนผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผูรวมนับ/ตรวจ

สอบคะแนน คําถาม คําตอบ มติที่ประชุมในวาระตางๆ โดยมีการชี้แจงจํานวนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

ไวเปนลายลักษณอักษรอยางละเอียด ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนที่ไมไดมารวมประชุมไดรับทราบและสามารถตรวจสอบได

การเป�ดเผยมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น

บรษิทัฯ ไดเปดเผยมตทิีป่ระชมุผูถอืหุนพรอมผลการลงคะแนนเสยีงภายหลงัการประชมุ หรอือยางชาในชวงเชาของวนัถดัไป

จากวันประชุมผูถือหุน โดยแจงเปนจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” 

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนซึ่งไดบันทึกมติที่ประชุมและประเด็นตางๆ ไวอยางถูกตองและครบถวน และนํา

สงตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบ็ไซตของบริษัทฯ ภายใตหวัขอ “นกัลงทนุสัมพันธ” ในระยะเวลา 14 วนั

2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

บริษัทฯ มั่นใจในการใหความสําคัญถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งในสวนของการเรียกประชุมผูถือหุน

การจัดประชุมผูถือหุนและเพ่ือเปนการปกปองสิทธิของผูถือหุนสําหรับเรื่องที่เปนสาระสําคัญ โดยไดปฏิบัติดังตอไปนี้

> กาํหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการประชมุผูถอืหุน โดยคาํนงึถงึความสะดวกในการเขารวมประชมุของผูถอืหุนทกุรายอยาง

เทาเทียมกัน

> กําหนดใหหุน 1 หุน มีคะแนนเสียง 1 เสียง

> อํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนเสียง ดวยการจัดใหมีการมอบฉันทะ พรอมทั้งระบุเอกสารที่จําเปนในการ

มอบฉันทะอยางชัดเจน และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) สงใหกับผูถือหุน

ภายในระยะเวลาที่มากพอ และเทาที่บริษัทฯ สามารถกระทําไดภายใตขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ กลาวคือ กอนวัน

ประชุมผูถือหุนอยางนอย 14 วัน โดยผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีประธาน

กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมแตละคร้ัง 

ซึง่รายละเอยีดตางๆ ไดระบไุวในหนงัสอืเชญิประชมุผูถือหุนอยางครบถวน นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดแสดงแบบฟอรมหนงัสือ

มอบฉนัทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชญิประชมุผูถอืหุนไวบนเวบ็ไซตของบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือ่อาํนวย

ความสะดวกแกผูถือหุนใหสามารถดาวนโหลดได 

> กําหนดใหมีการลงทะเบียนผูถือหุนอยางนอย 1 ชั่วโมง กอนเริ่มประชุมผูถือหุน เพื่อใหมีเวลาในการลงทะเบียนที่เพียงพอ 

> ไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนสําหรับการประชุมแตละวาระ

> ไดใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่เขารวมประชุมและ

เพื่อความถูกตอง แมนยําในการนับคะแนนเสียง

> เปดโอกาสใหผูถอืหุนเสนอวาระการประชมุลวงหนา และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เปนกรรมการบรษิทัฯ กอนวนัประชมุผูถอืหุน

ประจําปในชองทางสื่อสารตางๆ รวมถึงเว็บไซตของบริษัทฯ 

> เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงจะใชบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเปนราย

บุคคล
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รายงานประจําป� 2559

> ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมใหม โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

> กรรมการไดเปดเผยขอมูลตอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ

> กรรมการไดรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเปนประจํา

> กรรมการและผูบริหารของบรษิทัฯ ไดเปดเผยขอมูลและรายงานใหบริษัทฯ ทราบถงึการมีสวนไดเสยีของตนหรือของบคุคล

ใกลชดิทีม่คีวามเกีย่วของ (ถาม)ี เพือ่ใหบรษิทัฯ มีขอมูลสําหรับใชประโยชนภายในบริษัทฯ ในการดําเนนิการตามขอกําหนด

เกีย่วกบัการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และตดิตามดแูลใหกรรมการและผูบรหิารทําหนาทีด่วยความระมดัระวงัและซือ่สตัย

สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

• กรรมการและผูบริหารทีไ่ดรบัการแตงต้ังใหมไดสงแบบ “รายงานการมสีวนไดเสยีของกรรมการและผูบรหิาร”ภายใน 30 วนั

นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง

• เมื่อมีการเปล่ียนแปลงของ “รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร” กรรมการและผูบริหารตองปรับปรุง

ขอมลูในแบบ “รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบรหิาร” โดยทนัทหีรือภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัทีม่กีาร

เปลี่ยนแปลงรายการ

• เลขานุการบริษทัฯ สงสาํเนาแบบ “รายงานการมสีวนไดเสยีของกรรมการและผูบรหิาร” ใหกบัประธานคณะกรรมการบ

ริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานฉบับดังกลาว

> คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางไมใหกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ

โดยปกติแลวกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเขามาในที่ประชุมอีกครั้ง 

เมื่อเรื่องนั้นๆ ไดถูกตัดสินใจแลว

> ใหความสําคัญเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่อาจจะนํามาซ่ึงความขัดแยงทางผลประโยชนและไดเปดเผยไวใน

หัวขอ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในรายงานประจําป ซึ่งไดอธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน ความสําคัญของการทํา

รายการ มลูคาของรายการ และแนวโนมการทาํรายการในอนาคต บรษิทัฯ ไมเคยมกีรณไีมปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั

รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน

> ปฏิบัตติามนโยบายอยางเหมาะสมเก่ียวกบัมาตรการดแูลการใชขอมลูภายในดงัรายละเอยีดทีก่ลาวไวในหวัขอ “การดแูลเรือ่ง

การใชขอมลูภายใน “ในรายงานประจําป” และยงัไมเคยมกีรณกีารใชขอมลูภายในของกรรมการ และ/หรอืผูบรหิารบรษัิทฯ

3. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงานและผูบริหาร

ของบรษัิทฯ และบรษิทัยอย หรอืผูมสีวนไดเสยีภายนอก เชน เจาหนีก้ารคา คูคา ลกูคา ชมุชน/สงัคม ภาครฐัและหนวยงานอืน่ๆ

ที่เกี่ยวของ เน่ืองจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทั้งหมด ในอันที่จะชวยสรางความสามารถในการ

แขงขนัและสรางกาํไรใหกบับริษทัฯ และเปนแรงสนบัสนนุอยางดียิง่ในการสรางความสาํเรจ็ในระยะยาวของบรษิทัฯ ทัง้นีบ้รษิทัฯ

ไดมีการปรับปรุงแกไขนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในคูมือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

รวมถึงการจดัใหมีชองทางบนเว็บไซตสําหรับผูมีสวนไดเสยีสามารถใชติดตอสือ่สารในการแสดงความคดิเหน็ตางๆ และสามารถ

ติดตอโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ตามความประสงค โดยไมตองผานผูบริหารของบริษัทฯ ท้ังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะเก็บขอรองเรียนดังกลาวเปนความลับ และหากขอรองเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ จะดําเนินการเพื่อแกไขตามความเหมาะสม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง “ความเกี่ยวโยงของผูมีสวนไดเสีย”

ใน “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ในรายงานประจําปฉบับนี้
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ผูถือหุน : บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพตอสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค การใหมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ือง

ที่สําคัญ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และนําขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมาปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให

กิจการของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอยางย่ังยืน และมีผลประกอบการที่ดี กอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผูถือหุนใน

ระยะยาว รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญใหกับผูถือหุน อยางถูกตอง เพียงพอ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ตลอดจนดูแล

และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใช สิทธิของตนอยางเต็มที่

ดานผูบรหิาร: บริษทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของผูบรหิารซึง่เปนสวนหนึง่ของปจจัยแหงความสาํเรจ็ของการดาํเนนิธรุกจิขอ

งบริษทัฯ โดยคาตอบแทนของผูบริหารมีโครงสรางที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม และคาเฉลีย่โดยทั่วไป

ของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย บริษทัฯ เปดโอกาสใหผูบรหิารของบรษิทัฯ ไดทาํงานอยางอสิระปราศจากการแทรกแซง 

ภายใตบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

ดานพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนสวนสําคัญของปจจัยแหงความสําเร็จอีกปจจัยหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มุงหวังที่จะสรางความผูกพันและสายสัมพันธที่ยั่งยืนกับพนักงานทุกคน โดยดูแลพนักงานดวยความโปรงใส ปฏิบัติตอ

พนกังานอยางเปนธรรมและเทาเทยีมกนั ไมคํานงึถงึเพศ สญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา เปดโอกาสใหพนกังานมกีารพฒันาศกัยภาพ

เพื่อนําองคความรู ความสามารถ และความชํานาญไปสรางสรรคผลงานที่ดี มีคุณภาพเพื่อความกาวหนาในสายงาน บริษัทฯ

ไดกําหนดนโยบายดานพนักงานดังนี้

นโยบายการจางงาน 

บริษัทฯ กําหนดวิธีการจางงานใหเปนไปอยางเปนธรรมและมีความเทาเทียมกัน  ในดานโอกาสของการจางงาน

ความมั่นคงและความกาวหนาทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานและการจางงาน 

นโยบายดานผลตอบแทน

บริษัทฯ จัดใหมีนโยบายดานผลตอบแทนท่ีเปนธรรมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบัติงาน โดยแบงเปน

เงินเดือน ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงาน หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

อัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัส ขึ้นอยูกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ

ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกหลายประการ บริษัทฯ ไดจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงานสวนหนึ่งใหแกพนักงานในรูป

ของเงินโบนัสประจําป โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อใชเปน

เกณฑในการจายโบนัสประจําปใหแกพนักงาน

สวัสดิการตางๆ บริษัทฯ ไดจัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยู

ที่ดีขึ้น เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด) โดยมีการสมทบจากพนักงานสวนหนึ่ง และจาก

บริษัทฯ สวนหนึ่ง ทั้งนี้อัตราสมทบในสวนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทํางานตามอายุงานของพนักงาน

แตละคน ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสรางแรงจูงใจในดานผลตอบแทนระยะยาวใหกับพนักงาน 

นโยบายการพัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงาน 

บรษัิทฯ มนีโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนกังานใหเปนผูมคีวามรูความสามารถ และความเชีย่วชาญทีจ่าํเปนสาํหรบั

การดาํเนนิงานในธรุกจิของบรษิทัฯ รวมถงึความเขาใจในขอพงึปฏบิตั ิมาตรฐานการปฏิบตังิานทีเ่กีย่วของ ดงันัน้ บรษิทัฯ 
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ไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถใหกับพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อใหทันกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม

อยูตลอดเวลา รวมถึงรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมทั้งภายในและสงพนักงาน

ไปอบรมภายนอกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพสําหรับพนักงานที่สํานักงานและหนวยงาน โดยบริษัทฯ เปนผูรับ

ภาระคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

บรษิทัฯ มีการจัดวางแผนการพฒันาบคุลากรเปนประจาํทุกปโดยมคีวามตอเนือ่งกนัจากปตอป  เพือ่สรางความกาวหนาใน

สายอาชีพใหกบัพนกังาน (Career Path Development) มีวตัถปุระสงคใหพนกังานไดตระหนกั รับรูและเขาใจถงึโอกาส

ในการพัฒนาตนเองเพือ่ความกาวหนาตามสายงาน เพือ่ใหเปนไปตามความมุงมัน่ขององคการ ในการสราง “คณุภาพคน 

คุณภาพงาน” และเพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน บริษัทฯ ไดกําหนดกลุมเปาหมายของ

พนกังานเปน 2 กลุม คือ กลุมพนักงานระดบัปฏบิติัการ/ระดับบรหิาร และ กลุมของพนักงานระดับปฏบิติังานตามหนวย

งานกอสราง โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย 

รายละเอียด นโยบาย ผลการดําเนินงานดานพนักงานและการฝกอบรม ไดอธิบายเพ่ิมเติมไวใน รายงานผลการดําเนินงาน

ทางดานสังคม ใน “การพัฒนาสูความยั่งยืน” ในรายงานประจําป

ดานเจาหน้ีเงินกูยืม: บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาเจาหนี้เงินกูยืมเปนสวนหนึ่งของปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญของ

บริษัทฯ ในฐานะผูสนับสนุนดานการเงินแกบริษัทฯ ที่ตองลงทุนในสินทรัพยดวยเงินลงทุนที่สูง บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไข

การกูยืมเงินตางๆ รวมทั้งปฏิบัติตามวัตถุประสงคการกูเงิน การชําระคืน หลักทรัพยคํ้าประกันและขอตกลงอื่นๆ ที่ตกลงรวม

กันระหวางสองฝาย

ดานคูคา: บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของคูคาของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจวาเงื่อนไขทางการคาตางๆ

เปนไปดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาอยางเครงครัด

ดานลูกคา: บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาลูกคาเปนสวนหนึ่งของปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ 

จึงปกปองผลประโยชนของลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ไดมาตรฐาน โดยมีการ

รับประกันผลงานกอสรางภายใตขอกําหนดและระยะเวลาอันเหมาะสม และเปนธรรมตอลูกคา พรอมทั้งมีระบบสอบถาม

ความพึงพอใจจากลกูคาเพือ่นาํขอมูล ขอบกพรองมาปรบัปรงุและพฒันาใหลกูคาไดรบัความพงึพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ

ยังรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคา โดยจะไมเปดเผยสารสนเทศดังกลาว เวนแตมีขอกฎหมายหรือกฎเกณฑกําหนด 

หรือไดรับการยินยอมจากผูเปนเจาของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางการตลาด การกําหนดราคา และรายละเอียดของการให

บริการ คุณภาพ และความปลอดภัย รายละเอียดเพิ่มเติมใน “การพัฒนาสูความยั่งยืน” หัวขอ “ความรับผิดชอบตอสินคาและ

บริการ” ในรายงานประจําปฉบับนี้

ดานคูแขง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา 

บริษัทที่เปนคูแขงทางการคาดวยความไมสุจริตและปราศจากขอมูลความจริง รวมท้ังไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของคู

แขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ดานชมุชนและ/หรือสงัคม: บริษทัฯ ตระหนักเปนอยางดีถงึความรบัผดิชอบตอชมุชนและสงัคม รวมถงึการสนบัสนนุ กจิกรรม

ของชมุชน และการเอาใจใสตอผลกระทบตอผูทีอ่ยูรอบขางมากกวาทีม่กีาํหนดไวในกฎหมายและพยายามเขาไปมสีวนรวมทาง

สังคม พรอมทั้งมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานทุกคนใชทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นโยบาย ผลการดําเนินงาน

ไดรายงานเพิ่มเติมไวภายใตหัวขอ “การพัฒนาสูความยั่งยืน” ในรายงานประจําปนี้

ดานสิ่งแวดลอม : บริษัทฯ ตระหนักดีวา การดําเนินธุรกิจกอสราง ยอมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งดานเสียง มลภาวะ 

อยางหลีกเลี่ยงไดยาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุงม่ันที่จะปกปองและอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยนําระบบความปลอดภัย

และชีวอนามัยมาใชกับหนวยงานกอสรางทุกหนวยงาน ทั้งนี้ นโยบาย ผลการดําเนินงาน ไดรายงานเพิ่มเติมไวภายใตหัวขอ

“การพัฒนาสูความยั่งยืน” ในรายงานประจําปนี้ 

ดานผูออกกฎระเบยีบขอบงัคบั : ในการดาํเนนิธรุกิจกอสราง จะตองเก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบขอบงัคับตางๆ หลาย

ประการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และไดรวมการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ ใหเปนหนึ่งในหนาที่ของแผนกตรวจ

สอบภายใน ซ่ึงมีผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน เปนผูดูแล จัดทํารายงานสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ประจําป

และรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ตามรายละเอียดที่กลาวในหัวขอ “รายงานคณะ

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ” ในรายงานประจําปฉบับนี้

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตองปฏิบัติ

ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแกพนักงาน เพ่ือนําไปปฏิบัติโดย

ถือเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน และไมสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุน

สงเสรมิผูพิการ ใหมีโอกาสเทาเทยีมกบับคุคลทัว่ไป เชน การรับสมคัรคนพกิารเขาทาํงาน การจดัเตรยีมสิง่อาํนวยความสะดวก

สําหรับผูพิการในสํานักงานใหญ เชน ทางลาดสําหรับรถเข็น ลิฟทโดยสารและหองนํ้าสําหรับคนพิการเปนตน ทั้งนี้ นโยบาย

ผลการดําเนินงาน ไดรายงานเพิ่มเติมไวภายใตหัวขอ “การพัฒนาสูความยั่งยืน” ในรายงานประจําปนี้

จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา : บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตองมี

ความรอบคอบและความระมัดระวังในการใชงานทรัพยสินทางปญญา

นโยบายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและการใหสินบน : บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและการใหสินบนดังนี้

• การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางไมชอบธรรม ควรดําเนินการอยางถูก

ตอง ตรงตามความเปนจรงิ และตองมัน่ใจวาการดาํเนนิการนัน้จะไมทาํใหเกดิขอครหา หรอืทาํใหบรษัิทฯ เสือ่มเสยีชือ่เสยีง 

สิ่งของที่กรรมการบริษัทฯ ไดรับโดยปกติแลวจะเก็บไวในสํานักงาน หรือแจกจายใหกับพนักงานในบริษัทฯ

• การดําเนินการขั้นเด็ดขาด ในการลงโทษทางวินัยพนักงาน และทางกฎหมาย ในกรณีท่ีตรวจพบ และมีหลักฐานเก่ียวกับ

การทุจริตในหนาที่การงานของผูบริหารและพนักงาน

• การจดัซือ้จดัจาง ตองดาํเนนิการตามข้ันตอนทีก่าํหนดไวตามระเบยีบของบรษัิทฯ และมคีวามเปนธรรมแกผูทีม่สีวนเกีย่วของ 

โดยการตัดสินใจตองคํานึงถึงความสมเหตุผลดานราคา คุณภาพ และการบริการที่ไดรับตองสามารถตรวจสอบไดอยาง

โปรงใส
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• ในการทําธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทฯ จะตองหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจูงใจใหรัฐ หรือพนักงานของรัฐดําเนินการที่

ไมถูกตองเหมาะสม อยางไรก็ดี การสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน หรือการกระทําใดๆ ในขอบเขตท่ีเหมาะสมและ

เปนธรรมเนียมปฏิบัติน้ันสามารถกระทําได เชน การสงสารเพื่อเปนการแสดงความยินดี หรือการใหชอดอกไมในโอกาส

ตางๆ เปนตน

นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจงเบาะแสการทุจริต

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในเร่ืองการตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น และการหามจายสินบนอยางชัดเจนในคูมือ

การกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัท และยึดถือเปนขอปฏิบัติมาโดยตลอด

เพือ่ใหมกีารปฏบิตัติอผูมสีวนไดสวนเสยีทกุฝายอยางเทาเทยีมกนั ไมวาจะเปนผูมสีวนไดเสยีภายใน ไดแก กรรมการ พนกังาน

และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา สังคมและ

สิ่งแวดลอม ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูมีสวนไดเสียสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจงขอรองเรียน

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอมูลที่เปนประโยชน  หรือแจงเบาะแสจากการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือพฤติกรรม

ที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร รวมทั้งมีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแส และใหความสําคัญ

กับการเก็บขอมูลขอรองเรียนเปนความลับ ซึ่งจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น เพื่อสราง

ความมั่นใจแกผูรองเรียน  บริษัทฯ จึงจัดใหมีชองทางสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามวิธีการที่กําหนด

วิธีการติดตอ

ผูเสนอแนะสามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสงเปนหนังสือพรอมระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร 

และ E-mail (ถามี) และความสัมพนัธกบับริษทัฯของผูเสนอแนะ ไดทางอเีมล ponpisch@cn-thai.co.th หรอืสงตามท่ีอยูดงันี้

 คุณพลพิสิฐ เจริญไทย

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

727 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  10260

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาตรวจสอบขอมูล และรายงานตอคณะกรรม

การบริษัทฯ ในกรณีที่ผูแจงขอมูลไมเปดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีขอมูลหรือขอเสนอแนะที่จะเปน

ประโยชนแกองคกร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ในป 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิจารณาในหลกัการในการแสดงเจตนารมณทีจ่ะไมมสีวนรวมในการคอรรัปชัน่ รวมกบั

โครงการแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานทจุรติ (CAC) และไดกาํหนดใหนโยบายการตอตานการทจุรติคอรรปัช่ัน

เปนนโยบายหลกัในการควบคุมดแูลกจิการ ในป 2559 บรษัิทฯ ไดประเมนิและสอบทานระบบการควบคมุภายในตามแนวทาง

ทีก่าํหนดในแบบประเมินตนเองของโครงการแนวรวมปฏบิติัของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรติ (CAC) พบวาสวนใหญ

บริษัทฯ มีขั้นตอนการควบคุมที่สอดคลองกับแนวทางที่กําหนดโดย CAC โดยในรอบปที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินนโยบายตอ

ตานการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้
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- จัดโครงสรางองคกรใหมีระบบที่เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือปองกันมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีสวนเกี่ยวของกับการ

ทุจริตคอรรัปชั่น

- กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรม

ธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความชอบธรรมและความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผูถือหุน รวมถึงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบ

ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองรับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- นอกเหนือจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการ 

คูมือจริยธรรมธุรกิจแลว คณะกรรมบริษัทฯ ไดมอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายในรางนโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-

Corruption Policy) ตามแนวทางทีก่าํหนดโดย CAC เพือ่เสนอพจิารณาอนมัุติใชเปนแนวทางการปฏบิติัของผูบริหาร พนกังาน 

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดจนคูคาของบริษัทฯ เพื่อปองกันโอกาสในการกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นในการดําเนิน

ธุรกิจ

- พิจารณานําแนวทางการควบคุมภายในที่ดีตามนโยบาย CAC มาปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ใหมปีระสทิธภิาพในการปองกัน และตรวจสอบการกระทาํการทจุรติคอรรปัชัน่ในขัน้ตอนการปฏบิติังานของบรษิทัฯ ใหดียิง่ขึน้ 

- จัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและรองเรียนการกระทําการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อดําเนินการปองปรามและแกไขไดอยาง

ทันทวงที

- จัดเตรียมขอมูลและความพรอมในการจัดทําแผนเพื่อรวมประกาศเจตนารมณ และเพื่อเตรียมการขอรับรองการเขารวม

โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ในปตอไปเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายมั่นใจได

วาบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรมปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนได

เสียทุกฝายเปนสําคัญ

- จัดทํารางแนวทาง และขอควรปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจกับภาครัฐฯ เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 

และเมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการเผยแพรใหกับพนักงานภายในองคกรยึดถือปฏิบัติเปน

แนวทางเดียวกันเพื่อปองกันโอกาสในการกระทําการทุจริตคอรรัปชั่นในการดําเนินธุรกิจรวมกับภาครัฐฯ

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอนโยบายตอตานการทุจริตของภาครัฐ โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดสงบุคลากรแผนกตรวจ

สอบภายในเขารวมอบรมสัมมนาโครงการของภาครัฐฯ ไดแก โครงการบูรณาการและประสานความรวมมือดานการปองกัน

และปราบปรามการทจุริตระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กบัสมาคมอตุสาหกรรมกอสรางไทยในพระบรมราชปูถมัภ ในเรือ่ง “การ

สรางความเปนธรรมในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐฯ” และสัมมนาในหัวขอ “แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม สําหรับนิติบุคคลในการปองกันการใหสินบนเจาหนาที่รัฐฯ ตามมาตรา 123/5” เพื่อนํามาปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริตภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- มอบหมายใหบุคลากรในแผนกตรวจสอบภายใน ดูแลงานดานทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ

ทํางานของแผนก และหนวยงานตางๆ ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได รวมถึงไดปรับเพิ่มแนวทางปฏิบัติให

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 เพ่ือใหพนักงานทุก

คนไดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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4. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

บรษิทัฯ มกีารดแูลกระบวนการเปดเผยขอมูลสําคญัทีเ่กีย่วของกบับรษิทัฯ อยางเขมงวด ทัง้ขอมลูทางการเงนิและขอมลูทีม่ใิชขอมลู

ทางการเงนิ และรายงานอืน่ๆ โดยขอมลูจะตองเปดเผยอยางถกูตอง ครบถวน ทนัเวลา โปรงใสโดยผานชองทางตามทีต่ลาดหลักทรัพยฯ 

กาํหนดและผูใชขอมลูสามารถเขาถงึขอมลูไดอยางเทาเทยีมและมีความนาเชือ่ถือ

4.1 รายงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เปนผูรบัผดิชอบตองบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษัิทยอย และสารสนเทศทางการเงนิ ทีป่รากฎในรายงาน

ประจาํป โดยมีการนาํเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของผูสอบบญัชรีบั

อนญุาต และงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว ไวในรายงานประจําปฉบับนี้

4.2 ค�าตอบแทนกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อยและผู�บร�หาร

เมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ 2556 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนเพือ่ทาํหนาทีด่แูลนาํ

เสนอการจายคาตอบแทนของกรรมการฯ กรรมการในคณะกรรมการชดุยอย และผูบรหิารระดบัสงู ตอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพีอ่รบัคํา

แนะนาํและแสดงความเหน็ พรอมทัง้เสนอความเห็นดงักลาวเพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถอืหุน ทัง้นี ้รายละเอยีดเก่ียวกบัคณะกรรมการ

พจิารณาคาตอบแทน เชน รายช่ือสมาชกิ คณุสมบตั ิบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบและหลกัเกณฑการกาํหนดคาตอบแทน ไดเปดเผย

ขอมลูบนเวบ็ไซตของบริษทัฯ  

คาตอบแทนผูบรหิารถกูกาํหนดขึน้ตามเกณฑและแนวทางทีค่ณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนนาํเสนอ ซึง่จะถกูพจิารณาอนมุตัโิดย

คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากคาตอบแทนสําหรับตําแหนงทีเ่ทียบเทาในอตุสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ

ของบริษทัฯ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานของแตละคนทีผ่านมา

ในป 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดเสนอคาตอบแทนกรรมการฯ และกรรมการชดุยอย โดยกาํหนดเปนคาตอบแทนรายเดอืน  เบีย้ประชุม 

และเงินรางวลัประจาํป ซ่ึงไดจายใหแกกรรมการบรษิทัฯ ตามทีไ่ดรับอนมัุติจากทีป่ระชมุผูถอืหุน ดังมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 



74

บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

รายการ

ป

เบึ้ยประชุม

คาตอบแทน

บาท/เดือน/คน เงินรางวัลประจําป

กรรมการ ตรวจ

สอบและ กํากับดูแล

กิจการ กรรมการ
บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
1 .ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000

ไมมีการจาย
เงินรางวัล
ประจําป

ใหแกคณะ
กรรมการ

รอยละ 2 ของ
เงินปนผล
ที่จายเปน
เงินสด
คิดเปนเงิน
รวม
1.0 ลานบาท
เกณทการ
จดัการ
ใหอยูใน
ดุลพินิจ
ของคณะ
กรรมการ
บริษัท

2.กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ

(คาตอบแทนเพิ่มเติม) 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000
4.กรรมการตรวจลอบ

และกํากับดูแลกิจการ

(คาตอบแทนเพิ่มเติม) 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000
5.ประธานกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ - - - - - -
6.กรรมการชุดยอยอื่นๆ - - - - - -

การเทียบเคยีงคาตอบแทนประจาํของ ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั

ดูแลกิจการ ประธานกรรมการชุดยอยอื่นๆ และกรรมการชุดยอยอื่นๆ ดังมีรายละเอียดขางลางนี้

ตารางที่ 1 

เปรียบเทียบคาตอบแทนประจํา                                                                           ( หนวย : พันบาท / คน /ป )

รายการ *CNT

**บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
บริษัทจดทะเบียนใน

กลุมอสังหาริมทรัพยและ

กอสราง 

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

ที่มีรายได 5001-10,000 

ลานบาท บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

2559 2558 คาเฉล่ีย

คาตํ่า

สุด
คา

สูงสุด คาเฉลีย่

คาตํ่า

สุด
คา

สูงสุด

คา

เฉลี่ย

คาตํ่า

สุด

คา

สูงสุด
ประธานคณะกรรมการบรษิทั ฯ  240  240  696  240  2,592  540  180  2,004  840  96  4,680 
กรรมการบริษัทฯท่ีเปนผูบริหาร  120  120  420  120  1,728  276  84  696  396  60  1,728 
กรรมการบรษิทัฯทีไ่มเปนผู

บรหิาร

 120  120  408  120  1,728  300  120  600  396  48  2,076 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกาํกับดแูลกจิการ***

 360  360  348  120  600  336  96  1,200  360  48  1,620 

กรรมการตรวจสอบและกํากบั

ดแูลกจิการ***

 300  300  252  60  420  264  36  804  252  36  1,320

* เปนคาตอบแทนบริษัทฯจายในแตละป  

** ขอมูลรายงานจากการสํารวจคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

*** คาตอบแทนเฉพาะในสวนของประธานการกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

การเทยีบเคยีงคาตอบแทนประจาํ เบีย้ประชมุ และโบนสั ของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ระหวางบริษัทฯ กับกลุมบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

และบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง มีดังรายละเอียดขางลางนี้
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ตารางที่ 2 

เปรียบเทียบคาตอบแทนประจํา + เบี้ยประชุม + โบนัส                                              ( หนวย : พันบาท / คน /ป )

รายการ

*CNT 

***บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ 
บริษัทจดทะเบียน

ในกลุมและ

อสังหาริมทรัพยและ

กอสราง 

บริษัทจดทะเบียน

ทั้งหมดที่มีรายได 

5,001-10,000 ลาน

บาท

บริษัทจดทะเบียน

ทั้งหมด

2559 2558 คาเฉลีย่  
คาต่ํา
สดุ คาสงูสุดคาเฉลีย่

คาต่ํา
สดุ คาสงูสดุคาเฉลีย่

คาต่ํา
สดุ

คา
สงูสดุ

คาตอบแทนประจาํ

+ เบี้ยประชุมและ

โบนัส

คาตอบแทนประจํา

+ เบี้ยประชุมและ

โบนัส

คาตอบแทนประจํา

+ เบี้ยประชุมและ

โบนัส

คาตอบแทนประจํา

+ เบี้ยประชุมและ

โบนัส 

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ  600  710 1,973  394 10,152  1,143  328  3,153  1,856  140 13,380
กรรมการบรษิทัฯทีเ่ปนผูบริหาร  300  355  1,243  244  6,780  826  180  3,412  1,085  111  7,428
กรรมการบรษิทัฯทีไ่มเปนผูบริหาร  300  355  1,263  244  6,780  825  216  2,791  1,094  73  8,676
ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กาํกับดแูลกจิการ***  600  600  773  461  1,165  802  296  2,064  741  119  2,532
กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูล

กจิการ***  480  480  614  366  890  623  146  1,449  552  103  2,081
*     เปนคาตอบแทนบริษัทฯจายในแตละป

**   ขอมูลรายงานจากการสํารวจคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

***  คาตอบแทนเบีย้ประชมุและโบนสัเฉพาะในสวนของประธานการกรรมการตรวจสอบและกํากบัดแูลกจิการและกรรมการตรวจสอบและกาํกับดแูลกจิการ

ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น

กรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในรอบปที่ผานมาเปนเบี้ยกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ

ระยะเวลา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2559 เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม

เงินรางวัล

 ประจําป 2559
1. นายสานติ กระจางเนตร 240,000.- 360,000.- -
2. นายกิริต ชาห 120,000.- 180,000.- -

3. นายสมชาย จองศิริเลิศ 120,000.- 150,000.- -
4. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห 120,000.- 180,000.- -
5. นายคูชรู คาลี วาเดีย 120,000.- 180,000.- -
6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 360,000.- 420,000.- -
7. นายอิษฎชาญ ชาห 120,000.- 150,000.- -
8. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย 300,000.- 285,000.- -
9. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 120,000.- 120,000.- -
10. นางนํ้าผึ้ง  วงศสมิทธิ์ 300,000.- 360,000.- -
11. นายสุพล ทับทิมจรูญ 120,000.- 180,000- -
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ผู�บร�หาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 8 ทาน ดังนี้

ชื่อ ตําแหนง

1. นายสานติ กระจางเนตร ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายคูชรู วาเดีย กรรมการผูจัดการ
3. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ผูชวยกรรมการผูจัดการ
4. นายเดวิด กรีนแบงค ผูอํานวยการฝายพาณิชยกรรม
5. นายวิเทศ รัตนากร ผูอํานวยการฝายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ
6. นายนิพนธ พันธุศักดิ์ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานฝกอบรม
7. นายพิเชษ นิ่มพาณิชย ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
8. นายธนิน ศรีเศรษฐี ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

หมายเหตุ: 

- ผูบริหารลําดับที่ 6-8 ไมไดเปนผูบริหารตามนิยมตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

- ประวัติผูบริหารปรากฏใน"ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ" ในรายงานประจําปนี้

- ประวัติการกระทําผิดของผูบริหาร - ไมมี -

ค�าตอบแทนผู�บร�หาร

คาตอบแทนรวมสําหรับกรรมการ กรรมการบริหารและผูบรหิารระดบัสงูประกอบดวย เงนิเดอืน โบนสั ซึง่ในระหวางป 2559  

และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนใหกรรมการ กรรมการบริหารและผูบริหารระดับสูง ทั้งหมด 14 ทาน 

(2558 – 16 ทาน) เปนจํานวนเงิน 31 ลานบาท (2558 = 34 ลานบาท)

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป2559 บริษัทไดจายเงินสมทบในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับผูบริหาร จํานวน4ทานใน

อัตรารอยละ5-9ของเงินเดือน ขึ้นอยูกับอายุงานของผูบริหารแตละทาน คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น0.7ล่านบาท

ค�าตอบแทนอื่น

คาตอบแทนอื่นของกรรมการ  - ไมมี –

4.3 ข�อมูลการถือหุ�นของกรรมการและผู�บร�หารทั้งทางตรงและทางอ�อม

ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร (และรวมถึง

คูสมรส และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ) รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยตอสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย

และตลาดหลกัทรพัย นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดกาํหนดใหกรรมการ ผูบรหิาร เจาหนาทีฝ่ายบญัชแีละเจาหนาท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ ไมสามารถ

ซื้อขาย/โอนหุนของบริษัทฯ ในชวง 30 วันกอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ไดสอบทานแลวและงบการเงินประจําป

ที่ตรวจสอบแลวตอสาธารณะ และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปดเผยงบการเงินดังกลาวแลว โดยระหวางปที่ผานมากรรมการ

และผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว อยางเครงครัด ซ่ึงการดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ถือวาเปนความรับผิด

ชอบของกรรมการ ผูบริหาร เจาหนาที่ฝายบัญชีและเจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ ซึ่งมีหนาที่ท่ีจะตองดูแลและปองกันการรั่ว

ไหลของขอมูลที่เปนความลับ และขอมูลท่ีเปนประโยชนของบริษัทฯ อยางเครงครัด รวมถึงขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ 

หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุนของบริษัทฯ อีกทั้งการหามใชขอมูลของบริษัทฯ ที่ไดมาจากการเปน
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กรรมการ ผูบรหิาร หรอืพนกังานในการหาประโยชนสวนตน หรือในเร่ืองการทาํธรุกิจทีแ่ขงขนักับบริษัทฯ หรือธรุกิจทีเ่ก่ียวเนือ่ง

และใหสํานักงานเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารตอที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส

ข�อมูลการถือหุ�นของกรรมการและผู�บร�หารทั้งทางตรงและทางอ�อม

หุนสามัญ (จํานวนหุน) 

ณ วันที่

31/12/2558

เปลีย่นแปลง

ในป 2559

เพิม่ขึน้ (ลดลง)

ณ วันที่ 31/12/2559

จํานวน สัดสวน
1. บริษัท โกลเบกซ จํากัด 581,126,256 - 581,126,256 57.940
2. นายอษิฏชาญ ชาห คูสมรสและบตุรทีย่งัไมบรรลุนติิภาวะ 102,472,280 (2,100,000) 100,372,280 10.008

4.4 ความสัมพันธ�กับผู�ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทางการ

เงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสาร

ตางๆ ดังกลาว เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของรับทราบผานชองทางการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ เว็บไซต

ของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ใหความสาํคญัตอนักลงทนุสมัพันธในระดบัทีผู่บรหิารสงูสดุจะเปนผูรบัผดิชอบในสวนงานนีเ้อง ท้ังนี ้บรษัิทฯ 

ไดกําหนดบุคคล เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารสําหรับผูลงทุน ผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณคูชรู คาลี วาเดีย

กรรมการผู�จัดการ

คุณสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ

(ดูแลด�านการเง�นและบัญชี)

เลขานุการบร�ษัท

คุณภาณี เจร�ญเจร�ญชัย

ผู�จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเง�น

กลุ�มบร�ษัท

โทรศัพท +66 2 338 8111

E-mail: khushroowa@cn-thai.co.th

โทรศัพท +66 2 338 8100

E-mail: surasakos@cn-thai.co.th

โทรศัพท +66 2 338 8077

E-mail: phaneech@cn-thai.co.th

บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนประจําทุกไตรมาส โดยทุกครั้ง

กรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการไดเขารวมกิจกรรม และตอบขอซักถามแกนักลงทุน นักขาว นักวิเคราะห

และผูสนใจทั่วไปที่เขารวมกิจกรรม ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธรวมทั้งสิ้น 4 คร้ัง นอกจากนี้

บริษัทไดพบปะกับนักวิเคราะหรวมถึงการใหสัมภาษณกับนักขาวตางๆ 
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ป | จํานวนครั้ง พบนักวิเคราะห พบนักลงทุน

การนําเสนอ

(Presentation)

ใหสัมภาษณ

หนังสือพิมพและทีวี รวม
2559 5 6 5 6 22
2558 5 6 5 7 23
2557 7 4 5 6 22
2556 5 4 5 5 19
2555 1 1 2 1 5

5. ความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ

5.1 โครงสร�างคณะกรรมการบร�ษัทฯ

จํานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดสวนที่สัมพันธและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและความซับซอนทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย

• กรรมการบริหาร  5 ทาน โดยกรรมการ 1 ทาน ทําหนาที่บริหารและปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจําในบริษัทฯ 

• กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร 2 ทาน 

• กรรมการอิสระ 4 ทาน (มากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ เปนกรรมการอิสระทั้งหมด

คณะกรรมการจํานวน 11 ทาน เปนชาย 10 ทาน หญิง 1 ทาน อยูในชวงอายุ 27-50 ป จํานวน  5 ทาน และชวงอายุมากกวา 

50 ป จํานวน  6  ทาน 

 

คําจํากัดความ

กรรมการบร�หาร (Executive Director)  

คือ กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ และไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปนประจําจากบริษัทฯ 

ในรูปของเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ที่เทียบเทา

กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการท่ีเปนอิสระจากฝายบริหารจัดการ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เก่ียวของและไมมีหนาที่

ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คุณสมบัติในการพ�จารณาการแต�งตั้งกรรมการอิสระ

• ถือหุนไมเกินรอยละ 0.80 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย

• ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/ลูกจาง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือประโยชน

อื่นใด หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย

ใหญ ผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและในชวงเวลานอยกวา 2 ปกอน

ไดรับการแตงต้ัง)

• ไมเปนกรรมการที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือความสัมพันธทางกฎหมาย รวมถึงผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของ

กรรมการบริหาร ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
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• ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการ

เงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

• ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นใด เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  ของบริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ 

ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูสอบบัญชี หรือผูใหบริการวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

• ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

• ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย/ถือหุ นเกิน รอยละ 1

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/

ลูกจาง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมในกิจการดังกลาว

• สามารถปฏิบัติหนาท่ีแสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมกา

รบริษัทฯ โดยไมไดอยูภายใตการควบคุมของกรรมการบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เก่ียวของ

หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

• ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได

• สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน และสามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ระหวางบริษัทฯ กับผู บริหาร  ผู ถือหุ นรายใหญหรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู บริหารหรือผู ถือหุ นรายใหญกลุ มเดียวกัน และ

อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective decision) ได

คํานิยามของผู�เกี่ยวข�อง 

ผูเก่ียวของ หมายความถึง ผูที่มีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับบริษัทฯ ในระดับที่ทําใหกรรมการอิสระไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางอิสระหรือคลองตัว เชน คูคา ลูกคา เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือผูที่มีความเก่ียวของทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ เปนตน 

บทบาท หน�าที่และความรับผ�ดชอบของกรรมการอิสระ

1. สามารถเขาถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิผล

2. เขารวมประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอยเปนประจําทุกคร้ัง รวมทัง้ต้ังประเด็นคําถามในทีป่ระชมุเพ่ือใหม่ันใจ

วาผลประโยชนของผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยีอืน่ของบรษิทัฯ ไดรบัความคุมครอง และบรษิทัฯ มกีารปฏิบตัติามขอพงึปฏบิติัทีด่ี

3. มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรูธุรกิจของบริษัทฯ พรอมที่จะแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและ

ใหความสนใจกับบริษัทฯ

4. จดัใหมกีารประชมุในสวนกรรมการอิสระเองเปนประจําและหาโอกาสเขาพบผูบริหารบริษทัฯ เพือ่พดูคยุในประเดน็ทีเ่กีย่วของ

กับการบริหารงาน

5. จัดทําหนังสือยืนยันถึงความเปนอิสระในวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระหรือกรณีที่ถูกรองขอ

6. กําหนดวาระการดาํรงตาํแหนงทีช่ดัเจนและไมมกีรรมการอสิระทานใดทีด่าํรงตําแหนงเกนิกวาวาระทีก่าํหนด อยางไรกต็าม

เปนการยากที่จะหาผูที่มีความเหมาะสมมาแทน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธของกรรมการอิสระและความเขาใจใน

ธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงนํามาพิจารณา ดังนั้น ณ ปจจุบันจึงยังไมมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงสําหรับ

กรรมการอิสระเพิ่มเติมนอกจากวาระตามที่กฎหมายกําหนด
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คณะกรรมการอื่นๆ 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอีก 4 คณะ ซึ่งถือเปนสวน

หนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไดแก 

1. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ (เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการมีมติ

แตงตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543) 

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

3. คณะกรรมการสรรหา 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งนี้ องคประกอบ คุณสมบัติ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ

ไดอธิบายเพ่ิมเติมไวในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ในรายงานประจําปฉบับน้ี

หลักเกณฑ�และการปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง 

ก) วาระการดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัทฯ

กรรมการ ตามขอบงัคบัของบริษทัฯ ในการประชมุสามญัประจาํปในแตละปใหกรรมการออกจากตาํแหนงเปนจาํนวนหนึง่ใน

สามเปนอตัรา โดยใหกรรมการทีอ่ยูในตาํแหนงนานทีส่ดุเปนผูออกจากตาํแหนง ถาจาํนวนกรรมการจะแบงออกเปนสามสวนไม

ได กใ็หออกโดยจาํนวนใกลเคยีงทีส่ดุกบัสวนหนึง่ในสาม กรรมการซ่ึงพนตําแหนงอาจไดรับการเลือกต้ังใหมได และใหมีวาระการ

ดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 3 วาระ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย กําหนดใหกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระการ

ดํารงตําแหนงกรรมการ และใหมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 3 วาระ

กรรมการอิสระ  กําหนดใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงโดยทั่วไปตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวัน

ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก อยางไรก็ตาม การพิจารณาจะขึ้นอยูกับความจําเปนและเหมาะสม

รวมถึงความสามารถในการหาบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ดังน้ัน วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

อิสระอาจจะยาวนานกวานั้น 

ข) การประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไมนอยกวา 6 คร้ังตอป โดยจัดใหมีการประชุม

ปกติเปนประจําทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมอยางชัดเจน 

ลวงหนาตลอดทั้งปและแจงใหกรรมการทราบตั้งแตตนปเพื่อวางแผนการเขารวมประชุม และมีวาระพิจารณาติดตามผล

การดําเนินงานเปนประจํา โดยเลขานุการบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการพิจารณาในแตละวาระกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีเวลา

ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุมและไดกําหนดองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯจะลงมติ

ในที่ประชุมคณะกรรมการวาจะตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง ไดมีการจดบันทึกการประชุมและจัดทําอยางเปนลายลักษณอักษร มีการ

ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกลาวจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ เปนผูจัดเก็บรายงาน

การประชุม พรอมใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เก่ียวของตรวจสอบได
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ในการประชุมคณะกรรมการฯ แตละคร้ังจะใชเวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง โดยในป 2559 ที่ผานมาคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 6 คร้ัง 

จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปที่ผานมา กรรมการที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ และการประชุมสามัญ

ประจําปผูถือหุน มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการชุดยอย

คณะ

กรรมการ

บริษัท

คณะ

กรรมการ

บริหาร

คณะ

กรรมการ

ตรวจลอบ

และ

กํากับดูแล

กิจการ

คณะ

กรรมการ

สรรหา

คณะ

กรรมการ

พจิารณา

คาตอบแทน

คณะ

กรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

การประชุม

ประจําป

ผูถือหุน
นายสานติ กระจางเนตร 6/6 3/4 1/1
นายกิริต ชาห 6/6 4/4 2/2 2/2 1/1
นายสมชาย จองศิริเลิศ 5/6 1/1
นายสรุศกัดิ ์โอสถานเุคราะห 6/6 4/4 4/4 1/1
นายคูชรู คาลี วาเดีย 6/6 4/4 4/4 1/1
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 6/6 5/5 2/2 2/2 1/1
นายอิษฏชาญ ชาห 5/6 4/4 1/1
นายกฤษณ ธีรเกาศัลย 5/6 4/5 2/2 2/2 1/1
นายจอหน สกอต ไฮเน็ค 4/6 1/1
นางนํ้าผึ้ง วงคสมิทธิ์ 6/6 5/5 4/4 1/1
นายลุพล ทับทิมจรูญ 6/6 1/1

ค) การแยกตําแหน�งระหว�างประธานกรรมการและกรรมการผู�จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร อีกทั้งไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการและ

ไมมีความสัมพันธใดๆ กับกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้เพ่ือเปนการแบงแยกหนาที่ ระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหาร

นโยบายที่กําหนดไว

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูนําในคณะกรรมการบริษัทฯ และทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

และที่ประชุมผูถือหุน กรรมการผูจัดการของบริษัทเปนผูนําและหัวหนาของฝายบริหารและมีหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการบริหารกิจการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทั้งหมดที่ไดวางไว

เลขานุการบร�ษัทฯ

เพือ่ใหสอดคลองกับหลักการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี บรษิทัฯไดแตงต้ังเลขานกุารบรษิทัฯ คอื นายสรุศกัด์ิ โอสถานเุคราะห โดย

มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและ

ใหคาํแนะนาํแกคณะกรรมการและผูบริหารเก่ียวกบักฎเกณฑตางๆ ทีต่องปฏบิติั และหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ 

และรับผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน รวมถึงชวยคณะกรรมการดูแลใหมีการปฏิบัติตามมติดังกลาว 

และการรักษาเอกสารขอมูลของบริษัทฯ
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ง) การปฏิบัติต�อกรรมการใหม�

เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทฯ จัดใหมีเอกสารสําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหมเพื่อประกอบการทําหนาที่

อนัไดแก หนงัสอืบริคณหสนธิและขอบงัคบับริษทัฯ และรายงานประจาํปเลมลาสดุของบรษิทัฯ ซึง่เอกสารเหลานีป้ระกอบดวย

ขอมูลที่สําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทฯตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

ชุดยอยตางๆ 

จ) หลักเกณฑ�ค�าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อย และผู�บร�หารระดับสูง

คาตอบแทนสาํหรับกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุยอย กาํหนดเปนเบีย้ประชมุรายเดือน เบ้ียประชมุในการประชมุ

แตละครัง้ และเงนิโบนัสประจําป ซึง่ไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถอืหุน คาตอบแทนของกรรมการบรหิารและผูบรหิารระดับสงู

ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

คาตอบแทนผูบรหิารถกูกาํหนดขึน้ตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และคาตอบแทนของกรรมการ

บริหาร และกรรมการผูจัดการ จะถูกเสนอโดยกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และสงใหกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

โดยพิจารณาจากคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่เทียบเทาในอุตสาหกรรม ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ 

รวมทั้งหนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแตละคนที่ผานมา

คาตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง ไดอธิบายเพิ่มเติมในหัวขอ “การเปดเผย

ขอมูลและความโปรงใส” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานนี้ 

ฉ) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อย และผู�บร�หารระดับสูง

การประเมินกรรมการแบงออกเปน 2 สวน คือ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยแบบทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล  

ปจจบุนั บรษิทัฯ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอยแบบทัง้คณะและมกีาร

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคลเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

รวมกันกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนในการประเมินผล ตลอดจนบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบผลงาน โดยเลขานุการบริษัท

จะจัดสงแบบการประเมินดังกลาวใหกรรมการแตละทาน และรวบรวมเสนอตอประธานฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

และนําผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้สําหรับขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีไดรับจากการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะนํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทํางานของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ไดมีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย” (Self-Assessment of Board of Director) และการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบคุคล “Self- Assessment of the board of directors and of committee 

member on an individual basis” ซึ่งมีหัวขอหลักในการประเมินที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก
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• โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ

• บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

• การทําหนาที่ของกรรมการ

• ความสัมพันธกับฝายจัดการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

ผลการประเมินการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยรวมอยูในเกณฑทีด่เีลศิ และผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของ

คณะกรรมการชุดยอยแบบทั้งคณะในแตละคณะสรุปไดดังนี้
คณะกรรมการชุดยอย ระดับคะแนนประจําป 2559

คณะกรรมการบริหาร ดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ดีเลิศ
คณะกรรมการสรรหา ดีมาก
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ดีเลิศ
คณะกรรมการบริหารความเสียง ดีมาก

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคลมีคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีมาก โดยมีความ

เหน็วา การปฏบัิตหินาทีใ่นองครวมของคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม คณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตัิ

หนาทีไ่ดอยางเตม็ประสิทธิภาพ ดังจะพจิารณาไดจากการกาํกบัดูแลใหการทาํงานของฝายจดัการสามารถดําเนนิไดตามกลยทุธ 

เปาหมาย และนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชดุยอยแตละคณะจะนาํผลการประเมนิทีไ่ดไปปรบัปรงุการปฏิบตัหินาทีข่องคณะ

กรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป ซึ่งเปนไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งตอไปจะมีขึ้นในป 2560

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู�บร�หารระดับสูง

บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงโดยกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป โดยในสวนของ

การประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการบริหารและกรรมการผูจดัการนัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีนาทีท่บทวนเปาหมาย 

หลักเกณฑการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ฝายบริหารจะพิจารณากําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จตามกลยุทธและเปาหมายในแตละป

โดยติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเพ่ิมคุณคาของกรรมการ โดยจัดใหมีการเขารวมกิจกรรมหลักสูตรและเขารวม

สัมมนาตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนองคความรูและทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยกรรม

การบริษัทฯ ทุกทาน ไดเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่สําคัญและเปนประโยชนตอองคกร เชน หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP), หรืออยางนอยตองเขารวมอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจัดโดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ป 2559

นางนํ้าผึ้ง วงศสมิทธิ์ หลักสูตร

Advanced Audit Committee Program

จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ช. แผนพัฒนาการสืบทอดตําแหน�งงาน (Succession Planning)

บริษัทฯ มีการดําเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาการสืบทอดตําแหนงงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมดานกําลังคน 

ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพรอม

ของบุคลากรที่เหมาะสมในการดํารงตําแหนงงานที่เปนตําแหนงงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ อันไดแกผูบริหารสูงสุดของ

บริษัทฯ หรือของสายงาน หรือเปนตําแหนงที่มีความสําคัญในโครงสรางการบริหารจัดการ หรือตอการดําเนินธุรกิจของ

บรษิทัฯ หรอืเปนตาํแหนงงานทีต่องการทกัษะเฉพาะดาน มคีวามชาํนาญเชงิลกึ หรอืยากแกการทดแทน เชน กรรมการผูจดัการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสูงสุดฝายกอสราง และผูบริหารสูงสุดฝายพัฒนาธุรกิจ

บรษิทัฯ จดัใหมรีะดบัชัน้ของผูสรรหาและนําเสนอบคุคลทีจ่ะมาสบืทอดตําแหนงงาน และผูมอีาํนาจในการใหความเหน็ชอบกบั

ผูทีจ่ะมาสบืทอดตาํแหนงงาน ซ่ึงสําหรับตาํแหนงงานหลกั (Key Jobs) ของบรษิทัฯ ผูสรรหาและนําเสนอจะเปนคณะกรรมการ

สรรหา หรอือาจเปนบุคคลหรือกลุมบคุคลท่ีไดรับการแตงตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ เปนกรณพีเิศษ โดยบคุคลหรอืกลุมบคุคล

ดงักลาวอาจเปนประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบรษิทัฯ กรรมการผูจดัการ หรอืผูบริหารสงูสดุของสายงาน ในขณะที่

ผูมีอํานาจในการใหความเห็นชอบอาจเปนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ 

หรือผูบริหารสูงสุดของสายงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับชั้นของตําแหนงงานที่จะมีการสืบทอด 

แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ (กรณีกรรมการผูจัดการ หรือผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได)

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในกรณีกรรมการผูจัดการ 

หรือผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว เชน กรณีปวย หรืออยูระหวางการเดินทาง

5.2 บทบาทหน�าที่และความรับผ�ดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ไปสูเปาหมายและ วัตถุประสงค

ที่กําหนดไวและเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดภารกิจ วิสัยทัศน คุณคาขององคกร แผนกลยุทธ การดําเนินธุรกิจ 

การกําหนดอํานาจหนาที่ การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลกิจการ

ขององคกรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ และใหสอดคลองกับกฎหมายตางๆ โดยคณะ

กรรมการ บริษัทฯ ประกอบดวยผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติ

งานไดตามหนาที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยจะมีการพิจารณา

ทบทวนอนุมัติวิสัยทัศนและภารกิจของบริษัทอยางนอยทุก 5 ป คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดบทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” 

ในรายงานประจําปฉบับนี้

ในป 2559 บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดประชุมและสัมมนาผูบริหารระดับสูงหลายครั้ง เพ่ือพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน

เปาหมาย และแผนกลยุทธการดําเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ

รูปแบบ การแขงขัน สภาวะการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค การวิเคราะหจุดแข็ง
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และจุดออน ของบริษัทฯ เพื่อนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในการวางแผน วางกลยุทธตางๆ เพื่อใหสามารถ

บรรลุไดถึงวิสัยทัศน และเปาหมายที่วางไว  

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

เพื่อใหการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกิดข้ึนภายในบริษัทฯ ตลอดจนสรางผลประโยชนสูงสุดทั่วทั้งบริษัทฯใหสามารถดําเนิน

กิจการไดตามวัตถุประสงค คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีมติใหหนวยงานตรวจสอบภายใน จัดทํา“คูมือการกํากับดูแล

กิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้น สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และทบทวน

นโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดศึกษาทําความเขาใจและนําไปสูการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางถูก

ตองทั่วทั้งองคกร เพื่อสรางแรงผลักดันองคกรไปสูความเปนเลิศและยั่งยืน ทั้งนี้ คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ครอบคลุมหลักสําคัญ 7 สวนดังตอไปนี้

1. สิทธิของผู�ถือหุ�น

    2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

       3. การคํานึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 

          4. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

              5. ความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการ

                  6. นโยบายการควบคุมและการบร�หารความเส่ียง

                     7. จร�ยธรรมธุรกิจ

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบร�ษัทย�อย

ที่ผานมาการเสนอชื่อ และใชสิทธิออกเสียงแตงต้ังบุคคลเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดําเนินการโดยฝาย

จัดการ ตั้งแตป 2556 เปนตนมา บริษัทฯ กําหนดระเบียบปฏิบัติใหการเสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียงดังกลาว ตองไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวย โดยบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดี

ที่สุดของบริษัทยอย (ไมใชตอบริษัทฯ) และบริษัทฯ ไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งนั้น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ กอนที่จะไปลงมติ หรือใชสิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคัญในระดับเดียวกับที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

หากเปนการดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง

นอกจากนี้ ในกรณีเปนบริษัทยอย บริษัทฯ กําหนดระเบียบใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัทนั้น ตองดูแลใหบริษัทยอยมีขอ

บังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาว 

ใหคบถวนถูกตอง และใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตนในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ

ของบริษัทฯ รวมถึงตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและ

รวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย 

6 นโยบายการควบคุมและการบร�หารความเสี่ยง

บรษัิทฯ ตระหนักถงึความสําคัญของระบบควบคมุภายในของระดับปฏบิติังานเพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 

จึงไดกําหนดอํานาจ หนาที่ ในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุม

ดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม

และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือรักษาไวซ่ึงการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบการ
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ควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับทางการเงิน และบัญชี โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานที่ชัดเจน และเพียงพอเสนอผูบริหาร

สายงานที่รับผิดชอบ

บรษิทัฯ มแีผนกตรวจสอบภายในทาํหนาทีต่รวจสอบเพือ่ใหม่ันใจวาการปฏบิติังานหลกั และกิจกรรมการทางการเงินทีส่าํคัญ

ของบรษิทัฯ ไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพภายใตแนวทางทีก่าํหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหมัน่ใจวาบรษิทัฯ มกีาร

ปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่กีย่วของกบัธุรกิจของบรษิทัฯ โดยแผนกตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบการปฏบิตังิาน

แตละแผนก และรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความ

เปนอิสระจากผูบริหาร

สําหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอ

ผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. เพือ่ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน รวมทัง้การใชทรพัยากรเพ่ือกอใหเกดิประโยชนสงูสดุตอบรษิทัฯ 

2. เพื่อความถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลาของรายงานทางการเงิน

3. เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงไดพัฒนาระบบการ

บรหิารความเสีย่งสําหรับปฏบิตัใิชโดยพนักงานในทกุระดับชัน้และครอบคลมุทัว่ทัง้องคกร โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือสนบัสนนุการ

ปฏิบัติงานของฝายจัดการของบริษัทฯ ใหดําเนินไปอยางรัดกุมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค คณะกรรม

การบริษัทฯ ไดกําหนดและเปดเผยนโยบายการควบคุมและการบริหารความเส่ียง ไวใน “คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ”

ซึ่งเผยแพรอยูบนเวบไซตของบริษัทฯ

7 จร�ยธรรมธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม บริษทัฯ ไดออกประกาศขอพงึปฏบิติัเกีย่วกบัจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบรหิารและพนกังาน 

โดยแบงเปนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหประสบ

ผลสําเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม และบริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดนี้ไวบน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

เพื่อเปนการปองกันรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ จึงไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและ

ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางเปนลายลักษณอักษร ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนอยางดีถึงรายการที่อาจนํามาซึ่งความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทกุคร้ัง รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย

และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย อกีทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย/แนวทางของบรษิทัฯ โดยราคาและเงือ่นไข
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เสมือนทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arms-Length Basis) เปนไปโดยปกติมาตรฐานทางการคาทัว่ไปและไดเปดเผยรายละเอยีดมลูคา

รายการคูสญัญา เหตผุล/ความจําเปนไวในรายงานประจาํปและแบบ 56-1 อยางครบถวนแลว

อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ และฝายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรือ่งการทาํรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน โดยจดัใหบรรจุเร่ืองดงักลาวไวในแผนการตรวจสอบภายในเปนประจาํทกุป สาํหรับป 2559

ผูตรวจสอบภายในไดตรวจสอบรายการดังกลาวและไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ทุกคร้ัง จะมีการทบทวนรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

โดยรายการที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบันเปนรายการท่ีมีความจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปตามมาตรฐาน

ทางการคาการแขงขนัโดยทัว่ไป โดยยดึถอืราคาตลาดเปนสาํคญั และเพือ่ประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดมกีารเปดเผยขอมลู

ดงักลาวในรายงานประจาํปอยางเพียงพอแลว

นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในยังไดสอบทานการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เรือ่งการเปดเผยขอมูลและการปฏบิตักิารของบริษทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแกไขเพิม่เตมิ

และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทาํรายการทีเ่ก่ียวโยงกันและทีมี่การแกไขเพิม่เตมิ 

รวมถงึหนงัสอืเวียนคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรพัย เรือ่งคาํแนะนาํในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แหงพระ

ราชบญัญตัหิลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 

ซึง่รายการทีเ่กีย่วโยงกัน ไดเปดเผยไวในหัวขอ “รายการทีเ่ก่ียวโยงกนั”ในรายงานประจําปและรายงานผลการสอบทานตอคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวารายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ เปนรายการทีเ่หมาะสม และเพือ่ประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ 

การจัดทํารายงานการถือครอง/ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ

เพ่ือกํากับดูแลดานการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการ ซึ่งหมายรวมถึง คูสมรสตองรายงานการถือครอง/

ซือ้ขายหลกัทรัพยของบริษทัฯ ใหทราบทกุคร้ังทีม่กีารซือ้ขาย การเปลีย่นแปลงในการถอืครอง/ซือ้ขายหลกัทรัพยของกรรมการ

กําหนดใหมีการรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีป 2559 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงบริษัทฯ มิไดนาํมาปฏบัิติในป 2559 มีดังตอไปนี้

 หลักการกํากับดูแลกิจการ ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการควรสนับสนุนใหมีการจัดทาํแผนการสบืทอดงาน

(succession plan) สําหรับกรรมการผู  จัดการและ

ผูบริหารระดับสูง

คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํลงัจดัทาํแผนการสบืทอดตาํแหนงงาน

(succession plan) สาํหรบักรรมการผูจดัการและผูบรหิารระดับ

สูงแตยังไมสามารถจัดทําใหแลวเสร็จภายในปนี้ได

คณะกรรมการควรจดัใหมีการประเมินผลการปฏบิติังานของ

กรรมการผูจัดการ

หลักเกณฑนี้ไมสามารถปฏิบัติไดภายในปนี้ แตอาจนํามาปฏิบัติ

ในอนาคต

บริษัทควรจัดใหมีนโยบายคาตอบแทนของกรรมการและผู

บริหารที่เหมาะสม

บรษิทัฯ อาจพจิารณาใหมกีารจดัทาํนโยบายนี ้โดยจดัทาํตามคาํ

แนะนําจากผูเชี่ยวชาญภายนอก แตยังไมสามารถจัดทําใหแลว

เสร็จภายในปนี้ได
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รายงานการพัฒนาสู�ความย่ังยืน
หลักการพัฒนาอย�างย่ังยืน

ดวยวสิยัทศันของบริษทัฯ ในการ “มุงม่ันพัฒนาธุรกจิใหสามารถแขงขนัได เพือ่ใหองคกรเจรญิกาวหนาอยางยัง่ยนื” และเพือ่

ใหบรรลถุงึวสิยัทัศนทีว่างไว บริษทัฯ จงึไดกําหนดพนัธกจิในการดาํเนนิธรุกจิ โดยนาํหลกัการบรหิารองคกรเพือ่ใหเกิดความยัง่ยนื 

ซึง่ครอบคลมุมติแิหงความยัง่ยนือันไดแก เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ภายใตการดาํเนนิงานดวยหลกัการกาํกบักจิการทีด่ี  

มาเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ และนโยบายตางๆ ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบดวย 

การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ยึดหลักความเทาเทียมกัน ความโปรงใสและตรวจสอบได อันเปนปจจัย

สําคัญในการเสริมสรางพัฒนาองคกร บุคลากร และขับเคลื่อนกิจการใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สามารถตอบสนองความ

พึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  สรางความเชื่อถือ ความไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย สาธารณชน

และสังคม  และเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกิดข้ึนภายในบริษัทฯ ตลอดจนสรางผลประโยชนสูงสุดตอทั่วทั้งบริษัทฯ 

ใหสามารถดําเนินกิจการไดตามวัตถุประสงค คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีมติเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 ประกาศ

ใชนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงใหจัดทํา “คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้นสอดคลองกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2557 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยมีการเปด

เผยไวบนเวบไซต ของบริษัทฯ นโยบายดังกลาวจะมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดศึกษาทําความเขาใจ และ
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นําไปใชเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางถูกตองตามนโยบายทั่วทั้งองคกร เพื่อสรางแรงผลักดันองคกรไป

สูความเปนเลิศอยางยั่งยืน ผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการไดรายงานไวใน “รายงานการกํากับดูแลกิจการ”

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปฉบับน้ี 

เศรษฐกิจ 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนตอความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง และทาง

ออม คือมูลคาจากผลประกอบการ การกระจายรายไดไปยังผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมุ งสรางมูลคาเพิ่มใหแกผู ถือหุน

ลูกคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจนับเปนสวนในการสรางประโยชนสุขไปยัง

ผูมีสวนไดเสียรวมกันทุกฝาย

สังคม 

ความรับผิดชอบตอสังคม นับเปนอีกหนึ่งอุดมการณในการดําเนินธุรกิจ และภารกิจที่สําคัญในการมีสวนรวมสรางสรรคและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสังคมที่บริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของใหดียิ่งขึ้น โดยการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมในดานตางๆ 

อยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยมุงหวังในการอยูรวมกับสังคมและชุมชนอยางมีความสุข 

สิ�งแวดล�อม

บริษัทฯ ตระหนักดีวางานกอสรางเปนการทํางานที่กอใหเกิดมลภาวะในดานตางๆ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น 

บรษัิทฯ จงึมีนโยบายในเร่ืองของการควบคุมและลดผลกระทบจากการทาํงานในหนวยงานกอสราง และใหถอืปฏบิตัโิดยเครงครดั

ในทุกหนวยงาน รวมถึงการสรางจิตสํานึกใหพนักงานในองคกรไดตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอมใหมีความ

ยั่งยืนสืบตอไป

รายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืนด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

รายงานการพฒันาอยางยัง่ยนืนีจ้ดัทาํขึน้รวมอยูในรายงานประจําป เพือ่รายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในดานเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดลอม อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางผลตอบแทนสูงสุดอยาง

ยั่งยืนใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดวยความตระหนักดีวา ธุรกิจกอสรางนับเปนธุรกิจที่สําคัญที่เปนพื้นฐานของประเทศ รวมถึง

มสีวนรวมในการขบัเคลือ่นการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การดาํเนนิธรุกจิกอสรางจาํเปนตองเกีย่วของกบั

ผูมีสวนไดเสียหลายฝายดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลกระทบที่มีตอความเปนอยู ความปลอดภัย ที่นอกเหนือจาก

พนักงานและคนงานของบริษัทฯ แลว ยังรวมถึงสังคมและสิ่งแวดลอม โดยที่งานกอสรางเปนการทํางานที่กอใหเกิดมลภาวะใน

ดานตางๆ ซึง่สงผลกระทบตอชุมชนทีอ่าศัยใกลเคยีงบรษิทัฯ หรอืหนวยงานกอสราง รวมถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายกบัชวีติ

และทรัพยสินไดเชนเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีเปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกขั้นตอน

ของกระบวนการการดําเนินการของบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ และดําเนินธุรกิจภาย

ใตวิสัยทัศนและภารกิจที่สําคัญ โดยใหความสําคัญในเรื่องความโปรงใส ความเชื่อถือได การมีความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ 

และความเทาเทียมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายและกลยุทธที่วางไว โดยมีการกําหนดเปนนโยบาย ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

และมีการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
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การดําเนินงานด�านความรับผ�ดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมของบร�ษัทฯ แบ�งเป�น 2 ส�วนดังนี้

1. การดําเนินงานในกระบวนการ (CSR In Process) 

บริษัทฯ ดําเนินงานดวยความระมัดระวังในทุกขั้นตอนดวยความรับผิดชอบในการลดผลกระทบ การสรางคุณคาและผล

ประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

2. การดําเนินงานนอกกระบวนการ (CSR After Process)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเขาไปมีสวนรวม และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหสังคม ชุมชน

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น และสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยไมมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้จัดทําขึ้นโดยอางอิงแนวทางการรายงานตาม Sustainability Reporting Guidelines 

ของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับที่ 4 โดยมีการจัดหมวดหมูการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานตาม GRI อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทํารายงานการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนใหมีความสมบูรณของเนื้อหาสอดคลองกับหลักเกณฑ (“In accordance” Criteria) ในระดับครบถวนตามตัว

ชี้วัดหลัก (Core) ในอนาคต 

ความเชื่อมโยงของผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholder Engagements) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายใน อันประกอบดวย ผูถือหุนและผูลงทุน ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย และภายนอก กลาวคือ ลูกคา คูคาและเจาหนี้ คูแขงทางการคา ชุมชนสังคมและ

สิ่งแวดลอม ผูออกกฎระเบียบ หนวยงานราชการ และองคกรอื่นๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และมีผละกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดรวบรวมกลุมผู มีสวนไดเสียจากหลากหลายวิธีการ โดยคํานึงจากความถี่และการส่ือสาร

ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บริษัทฯ ยังไดจัดหาชองทางในการสื่อสารผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผู มีสวนไดเสีย

สามารถแสดงความคิดเห็นและสามารถติดตอคณะกรรมการบริษัทฯ ไดโดยตรงโดยไมผานผูบริหาร โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะดําเนินการกับขอมูลดังกลาวอยางจริงจังและจะเก็บขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ

ในปจจุบันบริษัทฯ แบงผูมีสวนไดเสียออกเปน 7 กลุม ดังแสดงในตารางตอไปนี้ หนวยธุรกิจทุกหนวยมีความรับผิดชอบ

ในการสรางและรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับผู มีสวนไดเสีย โดยผานการสื่อสาร รับฟงขอเสนอแนะ และประเมิน

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
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ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวัง หลักปฏิบัติและการมีสวนรวม
ลูกคา • สงมอบงานทีม่คีณุภาพและบรกิารทีไ่ดมาตรฐาน 

ภายในงบประมาณและเวลาที่กําหนด

• มีการรับประกันผลงานภายใตขอกําหนดและ

ระยะเวลาเหมาะสม เปนธรรม 

• รักษาสารสนเทศที่เปนความลับ

• การแกปญหาอยางรวดเร็ว

• พัฒนาการใหบริการตามความตองการที่หลากหลาย

• ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เปนมืออาชีพ

ใหความชวยเหลือ และตอบขอซักถามอยางละเอยีดโดยทนัที

• แบบสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

• ชองทางการสื่อสาร cnt@cn-thai.co.th

ผูถือหุน

และผูลงทุน 

• ไดรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปนผล

• การเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ

• ดําเนินกิจการดวยความยุติธรรมและโปรงใส

• การบริหารความเสี่ยง

• สราง รักษา และเพิ่มพูนมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืนใหแกผูถือ

หุนของบริษัทฯ

• เปดเผยขอมลูทีเ่กีย่วของอยางถกูตองแมนยาํและทนัเวลา 

และสมํ่าเสมอ

• ตอบขอสงสัยตางๆ ทั้งหมด

• สือ่สารกบัผูลงทนุอยางสมํา่เสมอ โดยการพบปะ และการ

ประชุมทางโทรศัพท (Conference Call) 

• มีชองทางการส่ือสารโดยตรงระหวางผูถือหุนกับผูบริหาร

และคณะกรรมการบริษัทฯ

• จัดการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละครั้ง รวมถึงการจัด

กจิกรรมบริษทัจดทะเบยีนพบผูลงทนุ (Opportunity Day)

ทุกไตรมาส

• จัดทํารายงานประจําป และแบบรายงานอื่นๆ 

• ชองทางการสื่อสาร ir@cn-thai.co.th

ผูบริหารและ

พนักงาน

• คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

• ความมั่นคงและความกาวหนาทางอาชีพ

• การพัฒนาความรูความสามารถ

• สภาพแวดลอมการทํางานที่ดี

• ความปลอดภัยในการทํางาน

• เคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกตางของแตละบุคคล

• ใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน

• ใหความปลอดภัยในการทํางาน

• พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผานการฝกอบรม

• ทบทวนโครงสรางผลตอบแทน สวัสดกิาร และผลประโยชน

เปนประจําทุกป เพ่ือใหสามารถแขงขันกับบริษัทอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกันได

• ชองทางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

• คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

• สรางจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยผานทางการฝกอบรม 

• วรสารรายเดือนจากผูบริหาร CNT Internal Web

คูคา • มีกระบวนการในการจดัซือ้อยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกัน

• กําหนดราคาที่ยุติธรรม

• รักษาชื่อเสียงที่ดีและความนาเชื่อถือ

• ปฏบิตัติอคูคาดวยเงือ่นไขตามหลกัปฏิบตัแิละจารตีประเพณี

ของอุตสาหกรรม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา

• สรางพันธมิตรทางธุรกิจ

• ใหความชวยเหลือ สนับสนุนในดานตางๆ 

• ชําระเงินตามกําหนด

• ชองทางการสื่อสาร cnt@cn-thai.co.th
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เจาหนี้ • ความสามารถในการชาํระหนีภ้ายในเวลาทีกํ่าหนด

• กาํหนดผลตอบแทนจากเงนิกูและคาธรรมเนียม

ที่ยุติธรรม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู รวมถึงเงื่อนไขในแง

ของวัตถุประสงคของเงินกู การชําระคืนหลักประกัน และ

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไดตกลงกัน

• จดัใหมกีารประชมุเพือ่แลกเปลีย่นขอมลูและคงไวซึง่ความ

สัมพันธอันดีอยางสมํ่าเสมอ

• ชองทางการสื่อสาร cnt@cn-thai.co.th
ผูออกกฎ 

ระเบียบ

• ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอบงัคบั และกฎระเบยีบ

ตางๆ

• มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและโปรงใส

• เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและทันตอเวลา

• ปฏบิติัตามขอแนะนาํในการติดตอกับภาครัฐจริยธรรมธรุกิจ 

รวมถึงใหความรวมมือในดานตางๆ

• จัดทํารายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเปนประจํา

• เปดเผยขอมูลผานตลาดหลักทรัพยฯ อยางสมํ่าเสมอ

• จัดทํารายงานประจําป และรายงานอื่นๆ เชน แบบ  56-1 

• มชีองทางการรบัฟงขอคดิเห็น และนาํขอเสนอแนะมาปรบัปรงุ

• ชองทางแจงเบาะแสการทจุรติ, ponpisch@cn-thai.co.th

ชุมชน สังคม

และสิ่ง

แวดลอม 

• สงเสริมคุณภาพชีวิต

• สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

• รักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ

• ลด หลกีเลีย่งมลภาวะทีจ่ะทาํใหเกดิผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม

• สนับสนุนและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและสังคม

อยางสมํ่าเสมอ

• สรางจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการ

อยูรวมกันระหวางบริษัทฯ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

• ชองทางการสื่อสาร cnt@cn-thai.co.th

การดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ 

ในป 2559 บรษิทัฯ ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานในฝายกอสราง โดยแบงเปนฝายธรุกจิกอสรางออกเปนประเภทของงาน

ตามความรูความชํานาญของพนักงานแตละคน โดยแตละฝายธุรกิจจะมีผูอํานวยการฝาย ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานใน

ฝายธุรกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลกําไร เพื่อสรางความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจใหกับองคกร ฝายธุรกิจกอสราง ประกอบดวย

ฝายธุรกิจกอสรางงานภาครัฐ งานอุตสาหกรรมและกลุมงานคาปลีกคาสง งานอาคารทั่วไปงานอุตสาหกรรมบริการและที่พัก

อาศัย และงานกอสรางทั่วไปและงานระบบ 



93

รายงานประจําป� 2559

การดาํเนนิงานของบริษทัฯ ไดสงผลดตีอเศรษฐกจิของประเทศ โดยสรางผลประโยชนทางเศรษฐกจิผานทางกลุมผูมสีวนไดเสยีตางๆ

รวมไปถึงผานทางกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยมีขอในปที่ผานมาดังตอไปนี้

ขอมูลทางเศรษฐกิจ 2559 ลานบาท

มูลคาเศรษฐกิจทางตรง

   รายไดจากงานกอสราง 6,972

การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรง   

   ตนทุนการดําเนินงาน 6,531

   คาจางและสวัสดิการพนักงาน 1,484

   เงินที่ชําระแกผูใหกู 196

   เงินปนผลจาย 50

   เงินที่ชําระแกรัฐ 260

   เงินสนับสนุนทางชุมชน 1

มูลคาเชิงเศรษฐกิจสะสม

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 176

   ประมาณการคาใชจาย   71

   โอนไป (จาก) เงินสํารอง     8

หมายเหตุ – เงินท่ีชําระแกรัฐ ประกอบดวย ภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน 109 ลานบาท ภาษีหัก ณ ที่จาย จํานวน 128 ลานบาท 

อากรแสตมป 10 ลานบาท อากรขาเขา 13 ลานบาท  

ที่มา งบการเง�นประจําป� 2559 

ขอมลูการดาํเนินงานทางดานเศรษฐกจิของบริษทัฯ ไดอธบิายเพิม่เตมิไวในหวัขอ “ลกัษณะการประกอบธรุกจิและโครงสรางรายได”

ในรายงานประจําปฉบับนี้

ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน เพิ่มเติมใน “จุดเดนทางการเงิน” และ “คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ”

ในรายงานประจําปฉบับนี้ 

บร�หารจัดการทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อยูระหวางการปรับปรุงพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม (Entrepreneur Resources 

Planning) ใหครอบคลุมการดําเนินงานหลัก (Core Business Process) ของบริษัท อันไดแก ระบบควบคุมงบประมาณ

ระบบบญัชแีละการเงนิ ระบบการจดัซือ้จดัจาง ระบบการควบคุมวสัดุกอสรางทีห่นวยงาน ระบบการบํารุง ดูแล รักษาเคร่ืองจักร 

เปนตน เพือ่ใหการวางแผนในการใชทรพัยากรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการลดเวลาและขัน้ตอนในการทาํงาน โดยการ

เชือ่มโยงขอมูลจากสวนตางๆ ของการทาํงานเขาไวดวยกนั เพือ่ใหมกีารใชฐานขอมลูเดียวกนั ทาํใหเกดิความแมนยาํ การเขาถงึ

และการเชื่อมโยงของขอมูลสามารถทําได ณ เวลานั้นทันที (Real Time) สงผลใหการบริหารงาน การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็วและตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงไดอยางทันที
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การดําเนินงานด�านสังคมและสิ�งแวดล�อมในกระบวนการ (CSR In Process)

นโยบายภาพรวม ความรับผ�ดชอบต�อสังคม

ตลอดระยะเวลากวา 8 ทศวรรษทีบ่ริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิกอสรางซ่ึงนบัเปนธรุกจิทีส่าํคญัธรุกจิหนึง่ในการพฒันาประเทศใหเจรญิ

เตบิโต นบัแตวนัเริม่ดาํเนนิกจิการ บรษัิทฯ ไดมสีวนรวมในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศดวยความภาคภูมใิจทีไ่ดมี

สวนในการผลกัดนั และเตบิโตคูกบัประเทศไทยมาโดยตลอด บรษิทัฯ มคีวามมุงมัน่ในการดาํเนนิธรุกิจภายใตจรยิธรรมและการ

จดัการทีด่ ีมเีจตนารมณทีจ่ะดาํเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมควบคูไปกบัการมสีวนรวมรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม โดยกาํหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งยึดตามแนวทางที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

1. ด�านบรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2. การประกอบธุรกิจด�วยความเป�นธรรม

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม

4. การดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม

5. ความรับผ�ดชอบต�อผู�บร�โภค

6. การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม

แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผ�ดชอบต�อสังคมของบร�ษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความยั่งยืนในการใชทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

เชน ทรัพยากรบุคคล คือพนักงานของบริษัทฯ คูคา ซึ่งเปนผูจัดหาเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุกอสรางที่ไดมาจากทรัพยากรธรรมชาติ

ความยั่งยืนของสภาพแวดลอม ชุมชนและสังคมท่ีบริษัทฯ ไปต้ังสถานประกอบการหรือหนวยงานกอสราง ฝายบริหารจัดการ

ของบริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม ดูแลรักษาทรัพยากร สภาพแวดลอม ชุมชนและสังคมดังกลาว

ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมในทุกๆดาน

จะชวยสรางความยั่งยืนใหแกสังคม สิ่งแวดลอมและชุมชน พรอมทั้งยังชวยใหบริษัทฯ บรรลุพันธกิจที่วางไว 

บร�ษัทฯ ได�มีการดําเนินการตามแนวทางความรับผ�ดชอบต�อสังคม และนํามาเป�ดเผยดังต�อไปนี้ 

ด�านบรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดใหมีระบบบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมั่นตอ

ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อนําไปสูความเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือ “นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้น และมีการเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี”  

การประกอบธุรกิจด�วยความเป�นธรรม 

บริษัทฯ มีมาตรการในการตอตานการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ การ กีดกันทางการคา 

การแขงขันท่ีไมเปนธรรม รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การเปดเผย

ขอมูลและความโปรงใส ภายใตหัวขอ “บรรษัทภิบาล ของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)” ซึ่งเผยแพรอยู

บนเว็บไซต ของบริษัทฯ 

การต�อต�านการทุจร�ตคอรัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาในหลักการแสดงเจตนารมณที่จะไมมีสวนรวมในการคอรรัปชั่น โดยจะรวมกับโครงการ

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ทั้งนี้ไดมีการเปดเผย นโยบาย การแจงเบาะแส และผลการ

ดําเนินงานในการตอตานการทุจริตไวใน “รายงานการกํากับดูแลกิจการ” ในรายงานประจําปฉบับนี้
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การเคารพสิทธิมนุษยชนสากลและการปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม 

แนวทางการจัดการด�านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด

ใหความรู ความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแกพนักงาน เพ่ือนําไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดําเนินการ บริษัทฯ

มีนโยบายเรื่องการสรรหาวาจางโดยยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและวาจาง โดยไมมีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ 

ศาสนา สีผิว หรือเพศ รวมทั้งไมมีการใชแรงงานเด็ก แรงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติรวมไปถึงผูรับเหมาทุก

รายที่ทํางานรวมกับบริษัทฯ 

 

บรษัิทฯ ใหทกุคนมีโอกาสเทาเทยีมกนัในการเขารับการคดัเลอืกเปนพนกังานของบรษิทัฯ โดยมุงเนนทีค่วามรู ความสามารถ 

และความเหมาะสมกับตําแหนงงานน้ันๆ รวมถึงการรวมสนับสนุน สงเสริมผูพิการใหมีโอกาสเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป เชน

การรบัสมคัรคนพกิารเขาทาํงาน การจัดเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพกิารในอาคารสาํนกังานใหญ เชน ลฟิทโดยสาร 

ทางลาดสําหรับรถเข็นบริเวณทางเขาอาคาร และหองนํ้าสําหรับผูพิการ

บรษิทัฯ ยงัไดปฏบิตัติามกฎหมายเร่ืองการจางงานคนพกิาร โดยการประสานงานกบัหนวยงานราชการทีเ่กีย่วของและหนวย

งานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อเขาถึงการจางงานคนพิการโดยเขารวมโครงการ จางงานคนพิการเพื่อทํางานในชุมชนหรือ

องคกรสาธารณประโยชน นับเปนแนวทางและมิติใหมตอการจางงานคนพิการโดยการเขาถึงผูพิการในชุมชนใหไดมีงานทํา 

เปนการตอบสนองความตองการของคนพกิารตามนโยบายของรฐับาล และใหบรษิทัฯ ไดมโีอกาสจางงานคนพกิารทีม่ศีกัยภาพ 

มีความพรอมในการทํางานเขาเปนพนักงานของบริษัทฯ  โดยมุงเนนการทําคุณประโยชนตอชุมชน หรือองคกรสาธารณกุศล

ในฐานะของพนักงานที่เปนตัวแทนของบริษัท และเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการสรางความเทาเทียมกันใหกับสังคม 

และสรางมูลคาเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

ในป 2559 บริษัทฯ ไดเขารวมงานประกาศความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม “สานพลังสูมิติใหม 

สรางงาน สรางอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” ซ่ึงจัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ รวมกับภาคเอกชน

ในการรวมกันขับเคล่ือนเพ่ือใหเกิดการจางงานตามโครงการที่วางเปาหมายได 10,000 อัตรา 

ปจจุบัน บริษัทฯ สามารถจัดจางพนักงานผูพิการไดครบตามอัตราสวนที่กฏหมายกําหนดในอัตราพนักงาน 100 คน

ตอ ผูพิการ 1 คน ในป 2559 บริษัทฯ จางพนักงานและแรงงานผูพิการรวม 59 คน ซ่ึงเปนไปตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด 

จึงทําใหบริษัทฯ ไมตองนําสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

ข�อมูลพนักงาน 

พนักงานประจําทั้งที่สํานักงานใหญ� โรงงาน และหน�วยงานก�อสร�าง ดังนี้ 

พนักงาน
ตํ่ากวา 30 ป ระหวาง 31-50 ป ตั้งแต 51 ป ขึ้นไป จํานวนรวม 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
พนักงานหญิง 70 58 117 106 22 21 209 185
พนักงานชาย 110 96 425 403 116 104 651 603
รวม 180 154 542 509 138 125 860 788
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จํานวนพนักงาน จําแนกตามพ��นที่ปฏิบัติงานและเพศ

พนักงาน
ตํ่ากวา 30 ป ระหวาง 31-50 ป ตั้งแต 51 ป ขึ้นไป จํานวนรวม 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
ประจําสํานักงานใหญ
พนักงานหญิง 21 22 64 60 17 17 102 99
พนักงานชาย 9 8 65 68 26 24 100 100
รวม 30 30 129 128 43 41 202 199
ประจําโรงงาน
พนักงานหญิง 9 7 7 8 - 1 16 16
พนักงานชาย 6 6 20 27 12 17 38 50
รวม 15 13 27 35 12 18 54 66
ประจําหนวยงานกอสราง
พนักงานหญิง 40 29 46 38 5 3 91 70
พนักงานชาย 95 82 340 308 78 63 513 453
รวม 135 111 386 346 83 66 604 523

จํานวนพนักงานจําแนกตามระดับงาน และเพศ

2559 2558

จํานวนพนักงานทั้งหมด หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม

ผูบริหารระดับสูง 7 64 71 5 45 50

ผูบริหารระดับกลาง 22 97 119 19 103 122

ผูบริหารระดับตน 102 260 362 91 241 332

ระดับปฏิบัติการ 78 230 308 70 214 284

จํานวนพนักงานทั้งหมด 209 651 860 185 603 788

ตามประเภทสัญญาจ�างและเพศ

ประเภทการจางงาน

ตํ่ากวา 30 ป ระหวาง 31-50 ป ตั้งแต 51 ป ขึ้นไป จํานวนรวม 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
แรงงานไทย
เพศหญิง 459 470 1,023 913 184 153 1,666 1,536 
เพศชาย 729 675 1,539 1,408 512 426 2,780 2,509 
รวม 1,188 1,145 2,562 2,321 696 579 4,446 4,045 
แรงงานตางดาวภายใตบันทึกขอ

ตกลง
เพศหญิง 10 12 6 22 - - 16 34 
เพศชาย 63 146 65 97 1 - 129 243 
รวม 73 158 71 119 1 -   145 277 
รวมแรงงานทั้งหมด 1,261 1,303 2,633 2,440 697 579 4,591 4,322 

เนื่องจากธุรกิจกอสรางเปนธุรกิจที่ใชแรงงานเปนหลัก ดังนั้นการจางงานในหนวยงานกอสราง จึงมีการจางงานพนักงาน/

แรงงานชายมากกวาหญิง
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รายงานประจําป� 2559

การจ�างแรงงานผู�พ�การ

2559 2558

หญิง ชาย จํานวนรวม หญิง ชาย จํานวนรวม 

พนักงานและ

แรงงานทั่วไป

1,871 99% 3,521 99% 5,392 99% 1,738 99% 3,307 99% 5,045 99%

พนักงานและ

แรงงานผูพิการ

20 1% 39 1% 59 1% 17 1% 48 1% 65 1%

จํานวนพนักงาน

และแรงงาน

ทั้งหมด

1,891 3,560 5,451 1,755 3,355 5,110 

นโยบายด�านความเท�าเทียม และการปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม 

บริษทัฯ คาํนงึถงึสิทธมินษุยชน ความเสมอภาค และความเทาเทยีมกนัในสงัคม โดยในการจางงาน บรษิทัฯ ไดใหความเสมอภาค

ในการจายเงนิเดอืน คาจาง และผลตอบแทนตางๆ ใหกบัพนกังานและคนงานทกุคนตามความรูความสามารถอยางเทาเทยีมกนัใน

แตละตาํแหนงงาน เชนเดยีวกบัสวสัดกิารในดานตางๆ เชน การจดัสรรเรือ่งทีพ่กัอาศยั  การรกัษาพยาบาล เปนตน บรษิทัฯ ไมมี

การแบงแยกการทาํงานระหวางพนักงานปกต ิพนกังาน/แรงงานทีม่คีวามพิการและแรงงานตางดาว โดยทีทุ่กคนทาํงานรวมกนั

ตามความรูความสามารถของแตละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหทุกคนไดเขารับการอบรม ฝกฝน เพื่อพัฒนาตัวเอง

ใหมีความกาวหนาในหนาที่การงานของตนตามความเหมาะสมอยางเทาเทียมกัน 

การสนับสนุนความก�าวหน�าทางอาชีพอย�างเท�าเทียม

บริษัทฯ ไดมีการนําระบบ Competency มาใชเปนเคร่ืองมือในการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร กลาวคือ มีการสํารวจความ

รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับในแตละสายงาน มีการกําหนดความคาดหวังใน แตละตําแหนงงาน โดยบริษัทฯ จะจัด

แผนการฝกอบรมใหสอดคลองกบัความตองการในการพฒันาของพนักงานแตละคน (IDP – Individual Development Plan)

เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและมีความกาวหนาในสายงานที่รับผิดชอบ หลังจากการฝกอบรมในแตละคร้ัง

จะมีการประเมิน ติดตามผล เพื่อวัดระดับความสามารถเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการพัฒนาในลําดับขั้นที่สูงขึ้น 

การพัฒนาบุคลากร และการส�งเสร�มความก�าวหน�าทางอาชีพ

นโยบายด�านการฝ�กอบรมและการพัฒนา 

บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวคิดในการพฒันา สงเสรมิบคุลากรในทุกระดบัใหเปนผูมคีวามรูความสามารถ และความเชีย่วชาญที่

จาํเปนสาํหรบัการดาํเนนิงานในธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้ดานความรูทีเ่กีย่วของกบัสายงานทีร่บัผดิชอบ ความรูในการบรหิารจดัการ

ทัว่ไป และฝมอืแรงงานในกจิกรรมการกอสรางหลกัของบรษิทัฯ เพือ่ใหพนกังานและคนงานทกุคนมทีกัษะ ความรูความสามารถ

และฝมอืแรงงานทีม่คีณุภาพ ไดมาตรฐานเพือ่สรางสรรคผลงานทีดี่ใหกับลกูคา รวมถงึความเขาใจในขอพงึปฏบิติั มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถใหกับพนักงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหทัน

กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมอยูตลอดเวลา รวมถึงรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ พนักงาน หรือบุคลากรที่มี

คุณภาพยอมเปนสวนสงเสริมใหองคกรและสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยอาศัยองคความรูและประสบการณในการทํางาน

ของแตละบุคคล เพือ่เปนสวนในการขบัเคลือ่นใหสงัคมมคีวามเจรญิกาวหนาผานผลงานทีม่คีณุภาพ และถงึแมวาพนกังานและ

คนงานเหลานี้จะยายไปทํางานท่ีสถานประกอบการอื่น พวกเขาเหลานั้นยังคงสามารถนําองคความรู ความสามารถและความ
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ชาํนาญท่ีแตละคนมีอยู นําไปสรางสรรคผลงานทีด่แีละมคีณุภาพในสถานประกอบการอืน่อนัจะกอใหเกดิการพฒันาอยางยัง่ยนื

ตอสังคมโดยรวม

บริษัทฯ จัดใหมีหนวยงานฝกอบรม (Training School) ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนใหกับ

พนกังานทกุระดบัช้ันในองคกร รวมถงึแรงงานฝมือในหนวยงานกอสราง โดยทีห่นวยงานฝกอบรมจะวางแผนหลกัสตูรการเรยีน

การสอนทีส่อดคลองกับกลยุทธองคกร การสรรหาพนักงานภายใน หรอืบคุลากรภายนอกองคกรทีม่ปีระสบการณ มคีวามชาํนาญ

ในหัวขอตางๆ มาเปนผูถายทอดความรู โดยจะวางแผนและกําหนดกลุมเปาหมายที่จะตองไดรับการฝกอบรมเปนการลวงหนา

ตลอดป หนวยงานฝกอบรมจะประชาสมัพนัธหลกัสตูรการเรยีนการสอนผานชองทาง Internal Web และวรสารรายเดอืนของ

บริษัทฯ เพื่อใหพนักงานไดรับทราบและสามารถวางแผนเพื่อเขารับการฝกอบรมได  

ศนูยฝกอบรมของบรษิทัฯ ตัง้อยูทีถ่นนนมิิตใหม มีวตัถุประสงคในการจดัตัง้เพือ่ใหบรษิทัฯ ไดมสีถานทีฝ่กอบรมขนาดใหญ สามารถจดั

เตรยีมเครือ่งมอื อปุกรณทีจ่าํเปนตอหลักสตูรการฝกอบรมไดอยางเพียงพอ สามารถรองรับพนกังาน คนงาน ไดจํานวนมาก และสามารถ

จดัหลกัสตูรการฝกอบรมเพือ่เพิม่ความรู ความสามารถ ทกัษะความเชีย่วชาญฝมอืแรงงานประเภทตางๆ ทีห่ลากหลาย 

นอกเหนอืจากการฝกอบรมภายในทีมี่ขึน้เปนประจาํอยางตอเนือ่ง บรษิทัฯ ยงัไดพจิารณาสงพนกังานเขารบัการฝกอบรมในหลกัสตูร

ทีเ่ก่ียวของการกับการทาํงาน การบริหารจัดการทัว่ไป และหลกัสตูรอืน่  ๆกบัองคกรหรอืสถาบนัทีจ่ดัการฝกอบรมในเรือ่งทีม่คีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะทาง เพือ่ใหพนกังานไดเรียนรูในสิง่ใหมๆ  ทางวชิาการในหนาทีค่วามรับผิดชอบของตน สามารถนาํมาปรับปรุงกระบวนการทาํงาน

ภายในบรษิทัฯ ใหมีความกาวหนา ทนัสมยั และมีประสทิธภิาพมากขึน้ 

บริษัทฯ มนีโยบายชวยเหลือดานการศกึษาระดบัปรญิญาโทในสาขาทีเ่ก่ียวของกบัสายงานโดยตรงใหกบัพนกังานทีม่คีณุสมบตัิ

ตามทีบ่รษิทัฯ กาํหนด เพ่ือเปนการเปดโอกาส สนับสนุนและสงเสรมิใหพนกังานมกีารพฒันา เสรมิสรางความรูความสามารถในงาน

ทีเ่กีย่วของ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการทาํงานทัง้ในปจจบุนัและอนาคต อกีทัง้เปนการเตรยีมความพรอมใหพนกังานสามารถเตบิโต

กาวหนาควบคูไปกับองคกรและเปนกาํลงัสาํคญัในอนาคตทีจ่ะนําองคความรูทีไ่ดมาปรบัปรงุพฒันาการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้

รวมถงึการถายทอดใหกบัพนกังานรุนตอๆ ไป 

เพือ่ใหบริษัทฯ สามารถมีการฝกอบรมใหกบัพนักงานและคนงานในบางตําแหนงงานไดเปนประจาํและตอเนือ่ง โดยเฉพาะในสวนงานที่

เกีย่วของกบัความปลอดภยั และความชาํนาญการพิเศษ บรษิทัฯ ไดขอขึน้ทะเบยีนกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของเพือ่จดัต้ังเปนหนวยงานฝกอบรม

และสามารถออกใบประกาศนยีบตัรรบัรองการฝกอบรมไดเอง โดยมวิีทยากรทีเ่ปนพนกังานของบรษัิทฯ ทีม่คีวามรู ประสบการณ

ความชาํนาญ ในเร่ืองทีเ่กีย่วของเปนผูใหการถายทอดความรู ไดแก 

หัวขอที่จัดการฝกอบรม หนวยงานที่ขึ้นทะเบียน

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา สํานักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ สํานักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และในการทํางาน สํานักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ หัวหนางาน (จป วิชาชีพ) สํานักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่น สํานักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

การตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับงานถนน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ความปลอดภัยในการทํางาน Tesco lotus บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด

ความปลอดภัยในการทํางานบนหลังคา Tesco lotus บริษัท เอก–ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จํากัด
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แผนพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯมีการจัดวางแผนการพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกปโดยมีความตอเน่ืองกันจากปตอป  เพื่อสรางความกาวหนาใน

สายอาชพีใหกบัพนกังาน (Career Path Development) โดยจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานรายบคุคล (Individual Development 

Plan - IDP) มวีตัถปุระสงคใหพนกังานไดตระหนกั รบัรูและเขาใจถงึโอกาสในการพฒันาตนเองเพือ่ความกาวหนาตามสายงาน 

โดยเปนไปตามความมุงมั่นขององคกรในการสราง “คุณภาพคน คุณภาพงาน” และสอดคลองกับการพัฒนาองคกรอยางยั่งยื่น 

บรษิทัฯ จดัใหมีแผนการอบรมและกาํหนดการลวงหนาตลอดทัง้ป และประกาศแจงใหพนกังานไดรบัทราบสาํหรบัการวางแผน

เขารับการอบรม ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดสรรเวลาใหพนักงานในสังกัดไดเขารับการฝกอบรมตามจํานวนชั่วโมง หรือหัวขอ

การฝกอบรมทีก่าํหนดไวเปนรายบคุคล เพือ่ใหพนกังานไดนาํความรูทีไ่ดรบัไปใชในการพัฒนาการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้

อันจะเปนการเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนมีความกาวหนาในหนาที่การงานของตน 

กลุ�มเป�าหมายในการพัฒนาบุคลากรออกเป�น 2 กลุ�มคือ 

 1. กลุ�มพนักงานระดับปฏิบัติการ ถึงระดับบร�หาร

 2. กลุ�มพนักงานระดับปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานในหน�วยงานก�อสร�าง

 

การพัฒนาสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบร�หาร 

บริษัทฯ ไดนําระบบ Competency มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด และ

การกําหนดแผนในการพัฒนาตาม IDPs (Individual Development Plans) เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายหรือความคาดหวัง

โดยกําหนดระดับในการพัฒนาออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ประเภทของ  Competency

กลุมเปาหมายในการพัฒนา

จํานวนชั่วโมงการฝกอบรม

เฉลี่ยตอคน ตอป เปาหมายในการจัดหลักสูตร

Core Competency

เปนความสามารถหลักที่ทุก

คนในองคกรจะตองมี  

พนักงานทุกคนในองคกรทุกระดับ

ชึ่งตองผานการอบรม

ไมตํ่ากวา 30 ชม. ตอป 

- มุงเนนเพ่ือใหพนักงานในองคกรไดตระหนักถึงคานิยมหลักใน

เร่ืองดังตอไปนี ้การมุงม่ันในความสําเรจ็ การบริหารตนทุนอยางมี

ประสิทธิภาพ การใหความสาํคญักบัลูกคา การคดิริเร่ิมสรางสรรค 

การรับรูและแกไขปญหาอยางรวดเรว็  

Managerial Competency

ความสามารถในการบริหาร

จัดการ

ผูบริหาร

ชึ่งตองการผานการอบรมไมตํ่า

กวา 30 ชม. ตอป

 

-  มุงเนนการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงาน สําหรับผู

บรหิาร เชน การวเิคราะหและวางแผนอยางเปนระบบเชงิปองกนั

ความสามารถในการบริหารทรัพยากร การบริหารความเปลีย่นแปลง 

หลักในการส่ือสารและการประสานงาน ภาวะความเปนผูนํา

ซึ่งเปนหลักในการบริหารเพื่อเตรียมความพรอมบุคลากร

Functional Competency

ความสามารถที่แตละตําแหนง

ตองมี

พนักงานระดับวิชาชีพ และระดับ

ปฏิบัติงาน

อบรมไมตํ่ากวา 114 ชม. ตอป 

- มุงเนนการพฒันาทกัษะงานตามสายอาชพี ทกัษะเชิงเทคนคิและ

การปฏิบัติงานตามตําแหนงและสายงานที่รับผิดชอบ 

- การพัฒนาสายอาชีพใหกับพนักงานตาม Career Path 

ที่กําหนดของแตละตําแหนงงาน 
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การสร�างภาวะความเป�นผู�นํา 

การสรางและพฒันาภาวะความเปนผูนาํของบคุลากรนบัเปนอกีพันธะกจิหนึง่ของการเตรยีมความพรอมในการพฒันาบคุลากร

ใหมศีกัยภาพในการพฒันาตวัเองขึน้เปนระดบัหวัหนา หรอืระดบัทีส่งูขึน้ไป เพือ่เปนกาํลงัสาํคญัในการบรหิารงานองคกรในอนาคต 

อนัเปนสวนหนึง่ของแผนสบืทอดตาํแหนง (Succession Plan)  บรษิทัฯ ไดจดัใหมกีารฝกอบรมเปนการภายใน หรอืพจิารณาสง

พนกังานไปอบรมกบัสถาบนั หรอืหนวยงานทีมี่หลกัสตูรทีเ่กีย่วของกับการบรหิารจดัการ และหลกัสตูรอืน่ๆ ท่ีเกีย่วของเปนประจาํ  

การพัฒนาทักษะทางด�านภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับพนักงานทุกคน จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเปนการภายใน (In-house training) โดยจัดใหมีอาจารยประจําสํานักงานใหญ เพื่อจัดการเรียนการสอนทักษะ

ดานภาษาองักฤษใหกบัพนกังานทีส่าํนกังานใหญ และทีห่นวยงานกอสราง โดยมีการแบงชัน้เรียนตามระดับความรูของพนกังาน

แตละคน เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความจําเปนในการพัฒนาของพนักงานแตละคน

รวมถึงใหมีการสอบและประเมินผลทุกครั้งหลังการสอนเพื่อเปนการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนของพนักงานแตละคน

ใหตรงกับระดับความรู และความจําเปนในการใชงานดานการสื่อสารภาษาอังกฤษในองคกรไดอยางเหมาะสม 

การพัฒนาระบบ e-learning

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพัฒนานําระบบ e-learning มาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการ

สอน in-house อีกหลายหลกัสตูรผานทางชองทางการสือ่สารของบรษิทัฯ ใหกับพนกังานในสาํนกังานใหญและหนวยงานกอสราง

ตางๆ รวมถึงการตอบปญหาโดยผานทาง on-line เชนเดียวกัน 

การเตร�ยมความพร�อมให�ว�ศวกรรุ�นใหม� (Yong Engineer)

สาํหรบัพนกังานใหมในตาํแหนงวิศวกร ซึง่เปนกาํลงัสาํคญัสวนหนึง่ของธรุกจิกอสรางจะไดรบัการ ปพูืน้ฐานความรู ระบบการ

ทาํงาน รวมถงึความเช่ียวชาญในงานกอสรางทีบ่ริษทัฯ มคีวามถนดั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดจดัใหมโีครงการ “Young Engineer” 

โดยการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ท่ีจบใหมจากคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึคณะสถาปตยกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ภาควชิาไฟฟา และภาควชิาเครือ่งกล จากมหาวทิยาลยั

ตางๆ เขามาเปนพนักงาน ซึ่งพนักงานกลุมนี้ จะไดรับการอบรมใหความรูในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับงานกอสราง เชน เทคนิค

ขั้นตอน ฯลฯ รวมถึงระบบการทํางานของบริษัทฯ จากพนักงานระดับบริหารที่มีความรูความชํานาญในแตละเรื่องที่เกี่ยวของ 

ในหลักสตูร Yong Engineer โดยมชีัว่โมงการอบรบไมตํา่กวา 18 ชั่วโมงตอป และเมือ่จบการอบรมพนกังานกลุมนี ้จะสามารถ

ปฏิบัติงานไดตรงตามวิธีการและมาตรฐานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเปนกําลังสําคัญในอนาคต และรักษาวัฒนธรรมการทํางานใน

องคกรใหสืบตอไป 

การพัฒนาบุคลากรในสายงานก�อสร�าง

หนวยงานฝกอบรม หรือ Training School มีหนาที่พัฒนาบุคลากรในสายงานกอสราง โดยวางแผนการเรียนการสอน

ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานในหนวยงานกอสราง (Project Management) เพื่อใหพนักงาน

มีความรูความใสใจในการบริหารงานกอสรางและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กลุมเปาหมายไดแกพนักงาน

ทุกคนในตําแหนงผูควบคุมงาน วิศวกรระดับ 5-8 ไปจนถึงผูจัดการโครงการ จะตองเขารับการอบรมครบทุกหลักสูตรตาม

ที่กําหนดไว โดยมีชั่วโมงการอบรมไมตํ่ากวา 36 ชั่วโมงตอป ทั้งนี้หลักสูตรดังกลาวประกอบดวย
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 1. หลักสูตร Planning & Monitoring

 2. หลักสูตร Quality Control 

 3. หลักสูตร Resources Management

 4. หลักสูตร Cost Control

 5. หลักสูตร M&E System in Building

 6. หลักสูตร Technical Knowledge 

บุคลากรของบรษิทัฯ ทีมี่ประสบการณ ความรู ความชาํนาญในแตละหลักสูตร จะเปนผูถายทอดความรูใหกับ ผูเขารับการอบรม

ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางองคความรูอยางยั่งยืนโดยการถายทอดจากรุนสูรุน (Sustain knowledge) 

การพัฒนากลุ�มของพนักงานระดับปฏิบัติงานตามหน�วยงานก�อสร�าง

ดวยบรษิทัฯ เปนบริษทักอสรางขนาดใหญ ความตองการพนกังานทีม่ฝีมอีจงึมมีากเชนกนั ประกอบกบัอตุสาหกรรมกอสราง

มีการแขงขันดานแรงงานสูง การสรางบุคลากรท่ีมีทักษะฝมือดานแรงงานจึงเปนกลุมเปาหมายที่บริษัทฯ ใหความสําคัญ

โดยบริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานในแตละกิจกรรมการกอสรางหลักของบริษัทฯ เชน งานกออิฐ ฉาบปูน ชางไม

การตั้งนั่งราน งานเช่ือม เปนตน มีการสอบวัดระดับฝมือแรงงานโดยอางอิงมาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง

แรงงานสวัสดิการและสังคม บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมอยูตลอดเวลาเพื่อใหทันกับความตองการแรงงานฝมือ

ประเภททีย่งัขาดแคลน รวมถงึเพิม่จาํนวนพนกังาน/คนงาน ทีเ่ขารบัการฝกอบรมเพือ่ใหพนกังาน/คนงานไดมโีอกาสพฒันาฝมอื

แรงงานใหมคีณุภาพทีดี่ขึน้อยางยัง่ยนื และสามารถนาํความรูความชาํนาญในการผลติผลงานทีม่คุีณภาพไปใชกบังานกอสรางใน

ทุกองคกรไดโดยไมจํากัดวาแรงงานเหลานี้จะตองทํางานกับบริษัทฯ ตลอดไป

กลุมพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจําหนวยงานกอสราง จะไดรับการอบรมเปนประจําอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความตระหนัก

ถึงความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรไดอยางถูกตอง ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดังมีหลักสูตรการอบรมดังตอไปนี้ 

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก�อสร�างและการใช�นั่งร�านอย�างปลอดภัย 

หลักสูตรการติดตั้งนั่งร�านตามมาตรฐาน British Standard

หลักสูตรทักษะเกี่ยวกับการบังคับให�สัญญาณป��นจั่น
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จํานวนหลักสูตรการฝ�กอบรม จําแนกตามสถาบันการฝ�กอบรม 

จํานวนหลักสูตร

จํานวนพนักงาน

ที่เขาอบรม (คน)

จํานวนวัน

ที่เขารับการอบรม คาใชจายตอป (บาท)
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

หลักสูตรฝกอบรมภายใน 52 35 2,390 1,375 116 96 469,782 557,144 
หลกัสตูรฝกอบรมกบัสถาบนัภายนอก 50 30 158 36 136 92 923,802 341,267 
รวม 102 65 2,548 1,411 252 188 1,393,584 898,411 

จํานวนชั่วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ย จําแนกตามระดับพนักงาน

จํานวนชั่วโมง/คน/ป

ระดับพนักงาน 2559 2558

พนักงานระดับปฏิบัติการ 12 6

ผูบังคับบัญชาระดับตน 24 18

ผูบังคับบัญชาระดับกลาง 36 12

ผูบังคับบัญชาระดับสูง 18 12

จํานวนชั่วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ย จําแนกตามเพศ

จํานวนชั่วโมง/คน/ป

เพศ  2559 2558

เพศหญิง 24 12

เพศชาย 24 18

การบร�หารผลการปฎิบัติงานของพนักงาน 

บรษิทัฯ มรีะบบบริหารผลการปฏบัิตงิานเพ่ือสนับสนนุใหพนกังานสามารถปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในแตละระดับพนักงาน เพื่อใหเกิดความสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับเปาหมายสูงสุดของบริษัทฯ ในการมุงม่ัน

พัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันได เพื่อใหองคกรเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป 

ผูบงัคบับญัชามหีนาทีใ่นการบรหิาร ประเมนิผลงานของพนกังานในความรบัผดิชอบใหเกดิผลสาํเรจ็ โดยการมอบหมายหนาที่

ความรบัผดิชอบใหสอดคลองกบัเปาหมายและกลยุทธองคกร รวมถึงการพฒันาความรูความสามารถใหกับพนกังานผานการสอนงาน

การอบรม และการมอบหมายงานที่สอดคลองกับความถนัดและสามารถของพนักงาน

พนักงานมีหนาที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย

และไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว รวมถึงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองใหมีผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยูเสมอ 

บรษิทัฯ จะมกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานของพนักงานเปนประจาํทกุปเพือ่พจิารณาทบทวนการจดัสรรคาตอบแทน รวมถงึ

การปรบัเลือ่นตําแหนง เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางแรงจงูใจใหพนกังานไดใชความรูความสามารถทีม่ใีนการปฏบิติัหนาทีด่วย

ความทุมเท เต็มความสามารถ และมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค�าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ มนีโยบายการจายผลตอบแทนเพือ่สรางแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานใหบรรลเุปาหมายทีก่าํหนด โดยมตัีวช้ี

วดัผลงาน (KPI) เปนเครือ่งมอืในการบรหิารการจายคาตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน รวมถงึการจดัสวสัดกิารอืน่ๆ นอกเหนอืจาก

ทีกํ่าหนดโดยกฎหมาย ทัง้นีเ้พือ่สรางความมัน่คงใหกับพนกังานและครอบครัว รวมถงึการสรางความผูกพนัของพนกังานกับองคกร 

โดยไมมีความแตกตางระหวางอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนพื้นฐานระหวางเพศหญิงและชาย เชน การพิจารณาขึ้นเงินเดือน

โบนัสประจําป เงินรางวัลตามผลงาน รวมถึงสวัสดิการตางๆ 

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2533 โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

ไทยพานิชย จํากัด เพื่อเปนการเก็บออมและสรางหลักประกันใหแกพนักงานและครอบครัว โดยอัตราการจายเงินสะสมของ

พนักงานจะขึ้นอยูกับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน 

ในรอบป พ.ศ. 2559 บริษทัฯ มียอดเงนินําสงกองทนุสาํรองเลีย้งชพีในสวนของบรษิทัฯ เปนเงนิ 19 ลานบาท ในอตัรารอยละ

5-9 โดยอางอิงตามอายุงานของพนักงาน และมีงบประมาณเงินสํารองจายตามแผนสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

จํานวน 157 ลานบาท ซึ่งครอบคลุมเพียงพอตอจํานวนพนักงานทั้งหมดที่ไดรับสิทธิ์

พนกังานทกุคนทีผ่านการทดลองงานแลวจะมสีทิธิเ์ปนสมาชกิกองทนุฯ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 พนกังานทีเ่ปนสมาชกิฯ 

มจีาํนวน 785 คน จากพนักงานทีมี่สิทธ์ิตามขอกาํหนดในการสมคัรกองทนุสาํรองเลีย้งชพี จาํนวน 856 คน คดิเปนรอยละ 91.70

การส�งเง�นสะสมและเง�นสมทบ

การสงเงินสะสมจะมาจากพนักงานสวนหนึ่ง และจากบริษัทฯ สวนหนึ่ง โดยเร่ิมจากอัตรารอยละ 5 บริษัทฯ มีนโยบายการ

จายเงนิสมทบองิตามอายงุานของพนกังาน ในอตัรารอยละ 5-9 (พนกังานสามารถจายเงนิสะสมในอตัราทีอ่งิตามอายกุารทาํงาน

ได ทัง้นีเ้ปนไปตามความสมคัรใจของพนกังาน) เพือ่เปนการสรางผลตอบแทนทีด่ใีหกบัพนกังานในระยะยาว โดยมอีตัราการจาย

เงินสมทบอางอิงตามอายุงานดังนี้ 

          อายุงาน   อัตราเง�นสมทบ (ร�อยละ)

            (ในส�วนของบร�ษัทฯ)

อายุงานน�อยกว�า 15 ป�        5

อายุงานครบ 15 ป� แต�ไม�ถึง 20 ป�     6

อายุงานครบ 20 ป� แต�ไม�ถึง 25 ป�        7

อายุงานครบ 25 ป� แต�ไม�ถึง 30 ป�        8

อายุงาน 30 ป�ข�้นไป           9
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เง�อ่นไขการจ�ายคืนเง�นสะสมและเง�นสมทบ

บริษัทฯ จะจายเงินสะสมในสวนของพนักงาน และเงินสมทบในสวนของบริษัทฯ ใหกับพนักงานที่พนสภาพการเปนสมาชิก

กองทุนฯ เมื่อสิ้นสภาพการเปนพนักงาน ทั้งนี้ อัตราการจายเงินสมทบของบริษัทฯ และผลประโยชนที่เกิดจากเงินดังกลาวจะ

ขึ้นอยูกับอายุสมาชิก

            อายุสมาชิก                      อัตราเง�นสะสม  อัตราเง�นสมทบ

(นับจากเดือนที่พ�นทดลองงาน )                       (ร�อยละ)                     (ร�อยละ)

 น�อยกว�า 5 ป�     100   ไม�มี

 ครบ 5 ป� แต�น�อยกว�า 6 ป�    100                              50

 ครบ 6 ป� แต�น�อยกว�า 7 ป�                                100      60

 ครบ 7 ป� แต�น�อยกว�า 8 ป�    100      70

 ครบ 8 ป� แต�น�อยกว�า 9 ป�    100      80

 ครบ 9 ป� แต�น�อยกว�า 10 ป�    100      90

 ครบ 10 ป� ข�้นไป     100   100

สวัสดิการและสิทธิประโยชน�อื่นๆ 

บรษิทัฯ จดัใหมีสวัสดกิารและสิทธิประโยชนใหแกพนกังานและครอบครวั นบัแตวนัทีพ่นกังานไดรบัการบรรจเุปนพนกังานประจาํ

โดยพนักงานในระดับเทากัน จะไดรับสวัสดิการเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกเพศ เชื้อชาติ อายุและศาสนา โดยมีนโยบายในการ

จัดการดานสวัสดิการและผลประโยชน ดังนี้

นโยบายส�งเสร�มสุขภาพ

บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดทราบถึงสุขภาพในเบื้องตน ซ่ึงหากมีอาการ

ผดิปกตจิะไดหาแนวทางในการปองกนัและรกัษาตอไป ในสวนของสาํนกังานและหนวยงาน บรษิทัฯ ไดจดัเตรยีมหองปฐมพยาบาล 

รวมถึงยาสามัญประจําบาน เพื่อบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตนใหกับพนักงาน นอกจากนี้ ในบางหนวยงาน บริษัทฯ

จัดใหมีหองพยาบาลและมีพยาบาลใหการดูแล ปฐมพยาบาล รักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน รวมถึงใหคําปรึกษาในการดูแล

สุขภาพและการใชยาอยางถูกตองและเหมาะสม 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหพนักงานมีกิจกรรมการออกกําลังกายหลังเวลางาน

โดยจดัหาครูสอนโยคะ และแอโรบคิ เปนประจําสัปดาหละสีว่นั ซึง่เปนกจิกรรมทีท่าํมาอยางตอเนือ่ง นอกจากนีใ้นสาํนกังานใหญ

บริษัทฯ ไดเตรียมหองและอุปกรณออกกําลังกายพรอมครูฝกที่คอยใหคําแนะนําในการออกกําลังกายและการใชอุปกรณอยาง

เหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสออกกําลังกายในชวงหลังเวลางานไดทุกวันโดยไมตองเดินทางไกล

และไมเสียคาใชจาย
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ข�อมูลการลาหยุดงานของพนักงานประจําสํานักงานใหญ� โรงงานและหน�วยงานก�อสร�างในป� 2559 

เพศ

ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558

จํานวนคน จํานวนวัน อัตราเฉลี่ย (วัน:คน) 

สํานักงานใหญ

ลาปวย หญิง           66           55         285         226 4.3 4.1

ชาย           50           47         217         236 4.3 5.0

ลากิจ หญิง           37           29           71           53 1.9 1.8

ชาย           28           27           60           48 2.1 1.8

ลาพักผอนประจําป หญิง           96           87         868         778 9.0 8.9

ชาย           89           76         738         693 8.3 9.1

จํานวนรวม         366         321      2,239      2,034 

โรงงาน

ลาปวย หญิง            6            6           17           10 2.8 1.7

ชาย           14            4           42           12 3.0 3.0

ลากิจ หญิง            9            5           28           24 3.1 4.8

ชาย           14           14           31           55 2.2 3.9

ลาพักผอนประจําป หญิง           10            9         105           85 10.5 9.4

ชาย           37           33         292         339 7.9 10.3

จํานวนรวม           90           71         515         525 

หนวยงานกอสราง

ลาปวย หญิง           29           36         103         115 3.6 3.2

ชาย         117         210         298         693 2.5 3.3

ลากิจ หญิง           13           12           18           22 1.4 1.8

ชาย           59         122         135         336 2.3 2.8

ลาพักผอนประจําป หญิง           62           59         588         584 9.5 9.9

ชาย         420         390      3,810      3,560 9.1 9.1

จํานวนรวม         700         829      4,952      5,310 

บริษัทฯ กําหนดใหพนักงานที่ทํางานครบ 1 ป มีสิทธิในการลาพักผอนประจําปได 10 วัน 

ขอมูลการลาพักผอนประจําป ณ วันสิ้นป พ.ศ. 2559 ของพนักงานที่มีสิทธิลาพักผอนประจําป จํานวนทั้งส้ิน 714 คน

(จํานวนวันลาพักรอนของพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ลาออกระหวางป)

นโยบายสวัสดิการด�านที่พักอาศัย 

บริษัทฯ มีสวัสดิการดานที่พักอาศัยใหกับพนักงานประจําสํานักงานและโรงงาน อําเภอศรีราชา รวมถึงหนวยงานตางจังหวัด 

เพื่อลดภาระคาใชจายเรื่องที่พักอาศัยในกรณีที่พนักงานไมไดเปน คนทองถิ่นของจังหวัดนั้นๆ และเปนการอํานวยความสะดวก

ลดความเสีย่งในการเดนิทางไปทาํงาน บริษทัฯ ไดจดัหา หรือกอสรางทีพ่กัใหพนกังาน และคนงาน ในบริเวณ หรือใกลเคียงโรงงาน

หนวยงานกอสรางแตละแหง โดยคํานึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของที่พักอาศัย จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
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คอยดูแลปองกันไมใหทรัพยสินมีคาของพนักงานสูญหาย การจัดการดานสุขอนามัยในบริเวณที่พักอาศัยเพื่อใหผูอยูอาศัยมี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง ทั้งนี้รวมถึงคนงานของผูรับเหมาชวง ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดใหมีสวัสดิการทางดานที่พักอาศัยเชนเดียวกัน 

นโยบายเร�่องการดูแลเด็กในหน�วยงานก�อสร�าง

สําหรับหนวยงานบางหนวยงานที่มีขนาดใหญ มีระยะเวลากอสรางนาน และมีจํานวนพนักงาน/คนงานจํานวนมาก

นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ไดสรางหรือจัดหาที่พักใหกับพนักงาน/คนงานในหนวยงานแลว  ในบางหนวยงานกอสราง บริษัทฯ

มนีโยบายสนบัสนุนและสงเสรมิใหลกูหลาน ของพนกังาน/คนงานในหนวยงานมคีณุภาพชวีติทีด่ ีโดยมผีูดแูลเดก็เหลานีใ้นระหวาง

ที่ผูปกครองปฏิบัติงานอยู ตัวอยางที่ผานมาเชน ในโครงการกอสรางศูนยกระจายสินคา RDC จังหวัดสุราษฏรธานี บริษัทฯ

โดยความรวมมือกับเจาของงาน ไดจัดใหมีสถานรับเลี้ยงเด็ก และสนามเด็กเลนในบริเวณที่พักเพื่อใหลูกหลานของพนักงาน/

คนงานไดมีผูดูแล ในสถานที่ที่เหมาะสมระหวางที่ผูปกครอง อยูระหวางการปฏิบัติงาน ซ่ึงนอกจากจะทําใหเด็กเหลานี้ไดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแลว ยังสงผลใหพนักงาน/คนงานทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นโยบายในการช�วยเหลือพนักงาน

ค�ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน 

บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหกับพนักงาน ในกรณีคนไขนอก ซึ่งนอกเหนือจากสํานักงานประกันสังคม 

โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนหน่ึงใหกับพนักงาน นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการประกันสุขภาพกลุม

ในสวนของการเขารับการรักษาพยาบาลจากอาการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ บริษัทฯ จัดใหมีของเยี่ยมพนักงานในกรณีผูปวยใน

เพื่อเปนการแสดงความหวงใยและใหกําลังใจแกพนักงาน 

บริษัทฯ ไดกําหนดวงเงินในการจายคารักษาพยาบาลใหกับครอบครัวพนักงาน ซึ่งไดแก คูสมรส และบุตรอายุไมเกิน

20 ปบริบูรณ (ไมจํากัดจํานวนบุตร) ในกรณีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายสวนนี้

ตามนโยบายที่กําหนดโดยบริษัทฯ  

การประกันอุบัติเหตุ ประกันชีว�ต และกองทุนต�างๆ 

บริษัทฯ จัดใหมีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพสําหรับพนักงานกับบริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

โดยพนักงานสามารถเขารับการรักษาพยาบาลไดตามวงเงิน ในสถานพยาบาลที่พนักงานสะดวกจะใชสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ไดจายเงินสมทบตามที่กฎหมายกําหนดใหกับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

ความช�วยเหลือทางด�านการเง�น

เง�นช�วยเหลือการศพ 

บริษัทฯ จัดใหมีสวัสดิการเงินคาชวยเหลือการศพในกรณีเสียชีวิต ใหกับพนักงาน รวมถึง บิดา มารดา คูสมรส บุตร

เพื่อเปนการแบงเบาภาระคาใชจาย รวมถึงการสงพวงหรีดเพื่อรวมแสดงความเสียใจ

จัดตั้งสหกรณ�ออมทรัพย� 

บรษิทัฯ สงเสรมิใหพนกังานจดัตัง้สหกรณออมทรพัย โดยมีชือ่เรียกวา “สหกรณออมทรัพย พนกังานบริษัท คริสเตียนแีละนลี

เสน็ (ไทย) จาํกดั” บรหิารงานโดยพนกังานเอง เพือ่เปนการสงเสริมใหพนกังานมีการออม เพือ่ความม่ันคงทางการเงินในอนาคต 

รวมถึงชวยบรรเทาความเดือดรอนทางดานการเงินระหวางสมาชิกสหกรณฯ ดวยกัน เบื้องตน บริษัทฯ สนับสนุนเจาหนาที่

ในการดําเนินงานดานสหกรณ และใหใชสถานที่ทํางานของบริษัทฯ เปนที่ตั้งของสหกรณ 
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นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัเปนศนูยกลางในการสนบัสนนุการขอสินเชือ่เพือ่การเคหะในอตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขพเิศษจากธนาคาร

พาณิชยตางๆ ใหกับพนักงาน 

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีองคประกอบเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

บรษิทัฯ จัดใหมกีารเลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการฯ เพือ่เปนตวัแทนของพนกังานมาทาํหนาทีเ่ปนสือ่กลางในการถายทอดความ

ตองการดานสวัสดกิารของลกูจางใหนายจางทราบ เสนอแนะ ตรวจสอบดแูลการจดัการสวสัดกิารภายในสถานประกอบกจิการ 

สงเสริมกจิกรรมแรงงานสมัพนัธ  หาแนวทางในการปรบัปรุงสวัสดิการและสภาพแวดลอมในการทาํงานใหดขีึน้ รวมถงึเปนการ

สรางขวัญและกาํลังใจใหกบัพนักงาน อันจะสงผลใหเปนการเพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพในการทาํงานของสถานประกอบการ 

นโยบายและผลการดําเนินการด�านความปลอดภัยและสิ�งแวดล�อมในกระบวนการ (CSR In Process)

การดําเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม

 ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด รวมถึงไดมีการ

ออกมาตรการ หรือนโยบายเพื่อปองกันอันตรายและมลภาวะท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทํางาน  ซ่ึงมาตรการหรือนโยบายดังกลาว 

ไดมีการกํากับดูแล แกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เพื่อใหมีระบบการจัดการที่ดี บริษัทฯ ไดมีนโยบายนําระบบ Occupational Health and Safety Assessment Series: 

OHSAS 18001:2007 ซึ่งเปนระบบการจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ มาใชและกําหนดใหพนกังานทกุคนตองปฏบิตัติามเพือ่ใหเกดิการทาํงานทีป่ลอดภยั ลดมลภาวะ รกัษาสิง่แวดลอมอยาง

ยั่งยืน โดยจะเริ่มนํามาใชที่สํานักงานโรงงาน อําเภอศรีราชา เปนลําดับแรก

บรษิทัฯ มีนโยบาย และกระบวนการทีช่ดัเจนในการดแูลดานความปลอดภัยและสิง่แวดลอมทีห่นวยงานกอสราง มกีารจดัตัง้

หนวยงาน QSHE (Quality Safety and Health Environment) เพือ่กํากบั ดูแล ควบคมุนโยบายทางดานความปลอดภยัและ

คณุภาพ รวมถงึควบคุมใหมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย มุงเนนใหเกิดการปองกัน อบุติัเหตุ อบุติัภยัตางๆ อนัจะเกิดขึน้จากการทาํงาน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน

บริษัทฯ หวงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงาน จึงมีความมุงม่ันที่จะสงเสริมความปลอดภัยใหแกพนักงาน คนงาน

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย และลดการสูญเสียที่เกิดจากการทํางาน บริษัทฯ ไดมีการกําหนดมาตรการ 

แนวทาง ระเบียบปฎิบัติตางๆ ในการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวยผูแทนฝาย

นายจาง และผูแทนฝายลูกจาง มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานและดําเนินการดานนโยบายใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ในการพิจารณานโยบายและแผนงานดานความ

ปลอดภยั มกีารรายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการปรบัปรงุแกไขใหถกูตองตามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั

ในการทาํงานและมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานตอนายจาง เพือ่ความปลอดภยัในการทาํงานของลกูจาง ผูรบัเหมาและ

บุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในสถานประกอบกิจการ
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ กําหนดใหทุกหนวยงานกอสรางมีคณะทํางานประกอบดวยเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานในระดับตางๆ

ไดแก เจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหาร เจาหนาท่ีความปลอดภยัระดบัปฏบัิตกิาร และเจาหนาทีค่วามปลอดภยั

ในการทํางานระดับวิชาชีพ เพื่อดําเนินการดูแลตามหลักวิชาชีพดานความปลอดภัย การวางแผน และการปฏิบัติใหเกิดสภาพ

การทํางานที่ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด เชน การติดปายเตือนดานความปลอดภัย การจัดหาอุปกรณเพื่อปองกันอันตราย

จากการทํางาน พรอมทั้งมีการจัด Safety Talk เปนประจําเพ่ือเนนยํ้า ทบทวนใหทุกหนวยงานคํานึงถึงความปลอดภัยในการ

ทํางานตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการรณรงคความปลอดภัยในการทํางานของหนวยงานกอสรางอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการทํางาน โดยบริษัทฯ จะมอบประกาศนียบัตรและเงิน

รางวัลใหแกหนวยงานกอสรางที่ดําเนินงานโดยไมเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เจาหนาที่ความปลอดภัยในแตละหนวยงาน ซึ่งเปนผูรับ

ผิดชอบดูแล ปองกัน และใหคําแนะนําในเรื่องความปลอดภัยในการกอสรางจะเปนผูรวบรวมขอมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

โดยอางอิงมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ในการจัดการดานความปลอดภัย 

นโยบายด�านความปลอดภัยและชีวอนามัย 

1. ดําเนินการทุกอยางดวยความระมัดระวัง เอาใจใสหวงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนบุคคลอื่นที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติการนั้นๆ

2.  ณ สถานที่ปฏิบัติงานทุกแหง บริษัทฯ จะจัดหาและรักษาไวซึ่งสิ่งตอไปนี้ คือ 

2.1 สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนทางเขา – ออกที่เหมาะสม 

2.2 ระบบการทํางานที่ปลอดภัย รวมทั้งสวนที่เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ 

2.3 มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อใหพนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

2.4 การฝกอบรม แนะนํา และใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 

3. สงเสริมพนกังานของบรษิทัฯ ใหมสีวนรวมในการรกัษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภยัใหไดตามมาตรฐานรวมทัง้การเสนอ

ใหพนักงานไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย หรือ เปนกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ

4. ใหถือเปนหนาที่ของพนักงานที่จะตองดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตน และผูอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

พนักงานทุกคนจะตองใหความรวมมือกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไวอยางเครงครัด 

นโยบายและผลการดําเนินงานด�านด�านความปลอดภัยและสิ�งแวดล�อมในกระบวนการ (CSR in Process)

นโยบายด�านสิ�งแวดล�อม

บริษัทฯ สงเสริมการใหความรู การฝกอบรมพนักงานในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหพนักงาน

ทุกคนตระหนัก รับรูและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา โดยไดกําหนดเปนนโยบายไดดังนี้

1. พยายามใชวัสดุและพลังงานอยางประหยัด เก็บวัสดุที่เหลือใชเพื่อนํามาใช ใหมตามความเหมาะสม 

2. เมื่อเปนไปได ใชวัสดุและผลิตภัณฑจากผูผลิตที่นาเชื่อถือและสามารถนํากลับมาใชใหมได 

3. หามาตรการที่เหมาะสมที่จะปองกันความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและปองกันความเดือดรอนแกบริเวณใกลเคียงในระหวาง

การกอสราง 

4. ถือเปนหลักปฏิบัติที่จะจัดการสถานที่ทํางานทุกแหงรวมทั้งหนวยงานกอสรางใหสะอาดและเรียบรอย 

5. การสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรูในหลักสูตรที่เก่ียวของกับงานกอสรางอาคารที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชน

รูปแบบงานกอสรางอาคารเขียว เปนตน 
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การฝ�กอบรมด�านความปลอดภัยและชีวอนามัย

บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัยและชีวอนามัยใหกับพนักงานเจาหนาที่ความปลอดภัย รวมถึงพนักงานและ

คนงานทีเ่กีย่วของเปนประจํา โดยในปทีผ่านมาไดจดัใหมกีารฝกอบรมดานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจาํนวน 9 หลกัสตูร 

เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของไดรับความรู ความปลอดภัยในการทํางานโดยปราศจากอุบัติเหตุและโรคราย

จากการทํางาน 

บริษัทฯ ไดขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเพื่อจัดตั้งเปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาท่ี

ความปลอดภยัในการทํางานระดบัหัวหนางาน รวมถงึหลกัสตูรดานความปลอดภยัในการทาํงานประเภทตางๆ เพือ่จดัฝกอบรม

ใหกับลูกจางในสถานประกอบกิจการของตนเอง และผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรอง  

การป�องกันความเสี่ยงจากโรคร�ายจากการทํางาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพท่ีดีของพนักงานและคนงาน ทั้งในสํานักงานใหญ โรงงานและหนวยงานกอสรางตางๆ บริษัทฯ

ไดจดัใหมกีารตรวจสขุภาพพนกังานเปนประจาํทกุป นอกจากนัน้ บริษัทฯ จัดใหมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียงจาก

สภาพการทํางานใหกับพนักงานและคนงาน เชน การตรวจสมรรถภาพปอด การมองเห็น การไดยิน เปนตน เพ่ือชวยคัดกรอง 

และปองกันหรือกําจัดปจจัยเสี่ยงกอนที่จะกอใหเกิดโรคจากการทํางาน 

การดําเนินการในสํานักงานโรงงาน ศร�ราชา

จากเปาหมายขององคกรทีต่องการขยายการรบังานกอสรางเพิม่มากขึน้ บรษิทัฯ ไดขยายงานของแผนกเครือ่งจกัรและนัง่ราน 

ซึง่เปนหนวยงานสาํคญัในการสนบัสนนุงานกอสรางใหสามารถรองรบัการขยายงานไดมากขึน้ โดยการจดัซือ้ทีด่นิในบรเิวณทีห่าง

ไกลจากชุมชนเพื่อเปนที่ต้ังสถานประกอบการโรงงานแหงใหม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีวาการขยายโรงงาน อันประกอบดวย

โรงซอมเครื่องจักร เครื่องยนต โรงจัดเก็บ บํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต โรงประกอบ ผลิต จัดเก็บบํารุงรักษาโครงเหล็ก

มีโอกาสที่จะเกิดมลภาวะตางๆ แกชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับโรงงาน 

จากนโยบายที่ชัดเจน ในการจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัย สําหรับสํานักงานโรงงานท่ีอําเภอศรีราชา บริษัทฯ

ตั้งเปาหมายในการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน OHSAS 18001:2007 ใหแลวเสร็จในป 2560 ในเบื้องตนไดมีการ

ตรวจประเมินจาก SGS (Thailand) Limited ซึ่งเปนตัวแทนในการตรวจสอบเพ่ือออกใบรับรองมาตรฐาน และจากผลการ

ประเมิน ยังคงมีบางรายการที่บริษัทฯ จะตองปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งคาดวาบริษัทฯ จะไดรับการรับรองระบบมาตรฐานดังกลาว

ภายในระยะเวลาอันใกล

บรษัิทฯ ดาํเนนิการดวยความระมดัระวงั ปฏบิติัตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการโรงงานและ

การควบคุมสิ่งแวดลอม รวมถึงการขอรับใบอนุญาตตางๆ ใหสอดคลองและตรงตามที่กฎหมายโรงงานกําหนด รวมถึงการสราง

สมัพนัธภาพทีดี่ตอสังคมโดยรอบอันประกอบดวยชมุชน วดั โรงเรยีน โดยการเขาไปชวยเหลอืในการปรบัปรงุ ดแูลความสะอาด

การจางงานคนในชุมชน เปนตน  
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การบร�หารจัดการสิ�งแวดล�อมในโรงงานผลิตโครงสร�างเหล็ก โรงจัดเก็บอุปกรณ�

การดําเนินงานในโรงงานผลิตโครงสร�างเหล็ก

โครงสรางเหล็กนับเปนอุปกรณหลักที่ใชในงานกอสรางเกือบทุกประเภท ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางความไดเปรียบทางดาน

ตนทุน บริษัทฯ จึงไดมีการขออนุญาตการเปดโรงงานผลิตโครงสรางเหล็กที่มีศักยภาพการผลิตประมาณ 10,000 ตันตอป

เพื่อรับอออกแบบและผลิตโครงสรางเหล็กใหกับหนวยงานกอสรางตางๆ ของบริษัทฯ 

มาตรการด�านความปลอดภัยและสิ�งแวดล�อมในโรงงานผลิตโครงสร�างเหล็ก

เพื่อเปนการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสภาพแวดลอมของชุมชนใกลเคียงบริษัทฯ จัดใหมีแผงปองกันโดยรอบบริเวณที่

ทํางานในโรงงาน เพื่อปองกัน กําจัดฝุน รวมถึงลดผลกระทบดานเสียง 

การบร�หารจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต

• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการดําเนินงานทั้งในสวนของฝายการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตอยางตอเนื่อง

เพื่อใหเกิดของเหลือนอยที่สุด 

• การจัดการของเสียเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ตั้งแตการจัดเก็บของเสีย การนําไปใชประโยชนภายในโรงงาน

และการนําออกไปบําบัด/กําจัดภายนอกโรงงาน

• ลดปริมาณการฝงกลบของเสีย โดยการจัดการกับของเสียแตละประเภทตามศักยภาพการใชประโยชน 

• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการของเสียอยางตอเนื่อง

• มีการจัดทําบอบําบัดนํ้าเสียกอนลงสูลําธารสาธารณะ

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

การดําเนินงานในโรงเก็บอุปกรณ�ก�อสร�าง 

สํานักงานโรงงานศรีราชา ซึ่งเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการอุปกรณที่ใชในการกอสรางกวา 10,000 ชิ้น ประกอบดวย 

เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการกอสราง นั่งราน แบบเหล็ก รวมไปถึงการบํารุงรักษา การขนสง อุปกรณตางๆ ไปยังหนวยงาน

กอสรางที่ตั้งอยูในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด ดังนั้น เพื่อใหการจัดเก็บ ดูแล บํารุงรักษา ตลอดจนการจัดสงวัสดุ

อุปกรณตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีความปลอดภัย จึงไดมีการกําหนดไวดังนี้

มาตรการดูแลด�านสิ�งแวดล�อมในโรงเก็บอุปกรณ�และซ�อมบํารุงอุปกรณ�ก�อสร�าง 

• กําหนดใหมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในงานกอสราง รวมถึงการซอมบํารุง โดยการแยกประเภทใหเปนหมวดหมูตาม

การใชงาน 

• กาํหนดใหใชระบบการบาํรุงรักษาอปุกรณเคร่ืองจกัรตางๆ เปนไปในแบบปองกนั (Preventive Maintenance)  เพือ่ลดจาํนวน 

หรือความถี่ของอุปกรณที่อาจเกิดความเสียหาย

• เครือ่งมอืเครือ่งจักรทกุชิน้จะตองดแูล บํารุงรักษาเปนประจาํ มกีารตรวจสอบตามระยะเวลาทีก่าํหนด รวมถงึการแกไขซอมแซม

อุปกรณที่ชํารุด เพื่อใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน มีคุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการใชงาน 
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การบร�หารจัดการของเสียภายในโรงซ�อมบํารุง

• จัดใหมีสถานที่ ภาชนะที่เหมาะสม และฝาปดที่มิดชิด เพื่อรองรับขยะ สิ่งปฏิกูล ในแตละประเภท เชน ขยะทั่วไป นํ้ามัน

ขยะ/วัสดุที่มีพิษ เปนตน

• จัดหาบริษัทรับจางกําจัดวัสดุมีพิษ เพื่อดําเนินการกําจัดไดอยางถูกตองและปลอดภัย

• จดัหาบรษัิทรบัซือ้ขยะทีเ่กดิจากการทํางาน เชน เศษกระดาษ เศษวสัดุ พลาสติก นํา้มัน เปนตน เพือ่ใชในการนาํกลับไปใชไดใหม 

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานการจัดส�งวัสดุอุปกรณ�เพ�่อความปลอดภัย

สาํนกังานโรงงาน ศรีราชา ดาํเนินการจดัสงวัสดุ อปุกรณกอสราง รวมถงึนัง่รานและแบบเหลก็ ไปยงัหนวยงานกอสรางตางๆ 

ทีต่ัง้อยูในหลายพ้ืนทีท่ัง้ในกรุงเทพ และตางจังหวัด ดังนัน้ เพือ่ใหขบวนการขนสงจากจดุเริม่ตนไปยงัปลายทางเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีความปลอดภัย บริษัทฯ จึงไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดสงดังนี้ 

• บริการขนสงใหปลอดภัย ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา 

• พัฒนาบุคลากรและสงเสริมการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ 

• สนองตอบทุกความตองการของหนวยงานใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

• ดําเนินการภายใตขอกฎหมายขนสงทางบกและปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายอยางเครงคัด

• วางแผนควบคุมการจัดเรียงสินคา ใหมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันอันตรายอันอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุในระหวางการขนยาย 
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หน�วยงานที่ได�รับรางวัลตามโครงการรณรงค�ในการรักษาความปลอดภัย

ในป 2559 มหีนวยงานจํานวน 20 โครงการ จากหนวยงานทัง้หมด 37 โครงการไดรับรางวลัตามโครงการรณรงคในการรักษา

ความปลอดภัย กลาวคือ ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานตอเนื่องเปนเวลา 3 เดือน คิดเปนเงินรางวัลเทากับ 369,200.- บาท

การดําเนินการด�านสิ�งแวดล�อมในหน�วยงานก�อสร�าง 

การลดผลมลภาวะระหว�างการก�อสร�าง

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายในการดําเนินงานกอสรางเพ่ือลด หลีกเลี่ยงผลกระทบตอมลภาวะตางๆ ในระหวางการกอสราง

โดยอางอิงมาตรฐานการกอสรางโครงการอาคารเขียว (Green Building) ตามมาตรฐาน LEED (Leadership  in Energy

and Environment Design) 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหหนวยงานกอสรางทุกหนวยงานในระหวางการกอสรางจะตองดําเนินการดังนี้ 

1. ดูแลหนวยงานกอสรางใหอยูในสภาพเรียบรอย สะอาด

2. ควบคุมการเกิดตะกอนดิน บริเวณหนวยงาน 

3. ควบคุมการสะสมของตะกอนดินและเศษวัสดุที่จุดระบายนํ้า 

4. ควบคุมการกัดเซาะของดิน ในบริเวณหนวยงานกอสราง 

5. คัดแยกขยะตามประเภท 

6. ควบคุมนํ้าเสีย 

7. จัดการระบบบอดักไขมัน 

8. ควบคุมการเคล่ือนยาย วัสดุกอสราง 

9. ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในหนวยงาน 

10. ปองกันฝุน และควบคุมฝุนในระหวางการกอสราง 

11. ทําความสะอาด ถนนในหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 

12. จัดทําท่ีลางลอรถ เพ่ือปองกันมิใหเศษดิน เศษวัสดุตางๆ ทําความสกปรก ตอภายนอกสถานที่กอสราง 

13. ควบคุมดูแล เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ใหอยูในสภาพดี ไมมีนํ้ามันรั่วไหล

14. นําวัสดุบางสวนที่เหลือใชกลับมาใชงานในงานอื่น

15. ควบคุมการกองเก็บวัสดุ 

16. ดูแลคุณภาพอากาศในสถานที่กอสราง โดยการจัดทําแผนรักษาความสะอาดและคุณภาพอากาศ ระหวางการกอสราง 

จํานวนข�อร�องเร�ยนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ�งแวดล�อม 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางการรองเรียนที่อาจเกิดผลกระทบตอชุมชน สิ่งแวดลอม ในระหวางงานกอสราง โดยสามารถ

รองเรียนไดที่ผู จัดการโครงการทุกโครงการ หรือที่ cnt@cn-thai.co.th ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมไดรับเรื่องการ

รองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอชุมชน หรือสิ่งแวดลอม 

การออกแบบสถานที่ทํางานเพ�่อการประหยัดพลังงาน

อาคารสํานักงานใหญบริษัทฯ ตั้งอยูที่เลขที่ 727 ถนน ลาซาล กอสรางบนที่ดินจํานวน 10 ไร เพื่อรองรับการเติบโตของ

บริษัทฯ ในอนาคต อาคารมีความสูง 7 ชั้น พื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 10,000 ตรม. สามารถรองรับพนักงานได 750 คน ไดรับ
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

การออกแบบในลอฟทสไตล ซึง่เนนความเรยีบงาย เปนมติรกบัสิง่แวดลอม ลดการใชพลงังาน มสีิง่อาํนวยความสะดวกทีท่นัสมยั

เชน หองอาหารพนักงาน พื้นที่ สําหรับพักผอนและสังสรรคทั้งภายในและภายนอกอาคาร หองออกกําลังกายและอุปกรณ

รวมถงึการออกแบบอาคารทีคํ่านึงถงึการใชงานของผูพกิาร อาคารสาํนกังานใหญแหงใหมนี ้กอสรางแลวเสรจ็ และไดยายสถาน

ประกอบการมายังสถานที่แหงใหมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

รายละเอียดการออกแบบเพ�่อการประหยัดพลังงาน

1. การใชหลอดประหยัดไฟ LED (Light-emitting Diode) ซ่ึงใชกระแสไฟนอยกวา ใหความสวางสูง แตเกิดความ

รอนตํ่า และมีอายุการใชงานไดนานกวา ซ่ึงจากการคํานวณการใชหลอดไฟ LED สามารถประหยัดพลังงานได

ประมาณ 60 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับการใชหลอดประหยัดไฟทั่ว ไป

2. การใชเครื่องปรับอากาศในระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) ที่ใชพลังงานนอยกวาการใชเครื่องปรับ

อากาศแบบธรรมดาไดประมาณ 20-30% 

3. การใชกระจกกันความรอน (Double insulated low E glass) ซึ่งสามารถลดความเขมและความรอนของแสง

ที่เขามาภายในอาคารไดดีกวากระจกทั่วไปถึงสองเทา ทําใหลดความรอนภายในอาคารและชวยลดการใชเคร่ือง

ปรับอากาศ

4. การใชระบบ Light Motion Sensor ในบริเวณหองนํ้าทั้งหมด โดยควบคุมการเปด-ปดไฟ ดวยการจับความเคล่ือนไหว 

เปด-ปดไฟอัตโนมัติเม่ือไมมีการใชงาน ชวยประหยัดคาไฟฟาและลดพลังงานความรอนที่เกิดจากอุปกรณไฟฟาตางๆ

ความรับผ�ดชอบต�อสินค�าและบร�การ

ความไววางใจที่บริษัทฯ ไดรับจากลูกคามาโดยตลอดเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางมาก ดังนั้น บริษัทฯ  ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ

ในการบริหารงานกอสรางที่ตองใสใจทุกรายละเอียดในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน ตั้งแตการออกแบบ การใหคําปรึกษา

การควบคุมงานใหเปนไปตามแบบกอสราง รายการคํานวณที่ถูกตองเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ การเลือกใชวัสดุกอสราง

ที่มีคุณภาพ ตรงกับความตองการ มีมาตรฐานและผานการรับรองคุณภาพ บริษัทฯ มีการจัดทําคูมือ “มาตรฐานสําหรับการ

ทํางานสถาปตยกรรมฯ”  เพื่อใชเปนคูมือในการทํางานและตรวจสอบงานดานสถาปตยกรรม โดยมีหนวยงานประกันคุณภาพ

ที่เปนอิสระ ทําหนาที่เย่ียมเยียน ตรวจสอบ กํากับดูแลงานในระหวางการกอสรางและกอนสงมอบงาน เพื่อใหมั่นใจวางาน

ทีจ่ะสงมอบใหกบัลกูคา เปนผลงานทีมี่คณุภาพ ถกูตองเปนไปตามมาตรฐาน และตรงกบัวัตถปุระสงคการใชงานของลกูคาแตละราย

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัไดสงแบบประเมนิความพงึพอใจของลกูคา ไปยงัทกุหนวยงานถงึเจาของงาน หรอืตวัแทนเจาของงานเปน

ระยะตามสมควรตัง้แตเร่ิมตนงานกอสรางจนถงึการสงมอบงาน เพือ่สอบถาม ตดิตาม ประเมนิผลงาน ความพงึพอใจของลกูคา

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอบกพรองและนํามาปรับปรุง พัฒนาวิธีการทํางานใหดีขึ้น เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด

บรษิทัฯ มกีารรบัประกันผลงานหลงัการกอสรางเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 1 ป หรือตามทีล่กูคากําหนด เพือ่ใหลกูคาทกุรายม่ันใจ

ในความปลอดภัยและคุณภาพของอาคารและสิ่งปลูกสราง 
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ผลการสาํรวจระดบัความพงึพอใจของลกูคาทีม่ตีอบริษัทโดยผลสํารวจสามารถสรุปไดวาอยูในเกณฑทีดี่ ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้ 

ช�องทาง/ว�ธีการในการร�องเร�ยนเร�่องคุณภาพงาน

ลูกคาสามารถรองเรียนเร่ืองคุณภาพของงานกอสรางไดทั้งในระยะเวลากอสราง และหลังการกอสราง โดยการแจงใน

แบบประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ การแจงโดยตรงตอผูจัดการโครงการ ผูบริหารของบริษัทฯ หรือทาง e-mail ไดที่

cnt@cn-thai.co.th บริษัทฯ จะตอบสนองตอปญหาหรือการรองเรียนอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ core competency

ความเป�นส�วนตัวของลูกค�า 

บริษัทฯใหความสําคัญในการรักษาขอมูลของลูกคาทุกรายจากการสูญหาย การนําไปใชในทางท่ีผิด การเปดเผย

การแกไข การทาํลายโดยไมไดรับอนุมัต ิบริษทัฯจดัใหมชีองทางการสือ่สารเพือ่รบัเรือ่งรองเรยีนจากลกูคาโดยผานทางโทรศัพท

อีเมลล และจดหมาย บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการรักษาขอมูลความลับของลูกคา ดวยความโปรงใสและความรับผิดชอบ

ในการใหการบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอรองเรียนใดๆ ในปญหาดังกลาว และไมถูกปรับ

หรือถูกลงโทษจากปญหาเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาขอมูลความลับของลูกคา 

ว�ศวกรรมคุณค�า (Value Engineering)

จากประสบการณในการดาํเนนิธรุกิจกอสรางมาอยางยาวนาน บริษัทฯ ไดมีการคิดคนตลอดเวลา ในการหาวธิกีารกอสรางใหมๆ

การสรรหาเคร่ืองจกัรอุปกรณท่ีไดมีการพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพประสทิธผิลในการทาํงาน เพือ่ใหบรษิทัฯ สามารถดาํเนนิการ

กอสรางไดอยางรวดเร็ว ลดตนทนุการกอสราง รวมถงึลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม เพือ่ใหสอดคลองและทนักับความเปลีย่นแปลง

ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดยิ่งๆ ขึ้นไป 

การสื่อสารและการประสานงานกับทีมงานหรือตัวแทนของทาน
84 %

81 %

การทํางานเปนไปตามแบบกอสราง/สัญญา และความคาดหวังของทาน
85 %

77 %

การทํางานแลวเสร็จตามแผนงานและเปาหมายที่วางไว
85 %

71 %

ใชวิธีการกอสรางที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
84 %

77 %

การตอบสนองเพื่อแกไขปญหาและขอรองเรียนที่เกิดขึ้น
82 %

76 %

ความสามารถของบุคลากรและทีมงานกอสราง
83 %

76 %

วัสดุที่นํามาใชเปนไปตามที่ระบุในแบบและ/หรือขอกําหนด
87 %

79 %

คุณภาพของฝมือแรงงาน
79 %

76 %

คุณภาพของเครื่องมือและเครื่องจักรที่นํามาใชในการกอสราง
85 %

80 %

คุณภาพของงานในสวนที่บริษัทฯใชผูรับเหมาะชวงเฉพาะประเภท
77 %

73 %

การจัดการดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลองในบริเวณกอสราง
78 %

73 %

การปองกันและรักษางานที่เสร็จแลว
80 %

74 %

ระดับความคุมคาที่ทานไดรับจากการเลือกใชบริการของเรา
83 %

77 %

โอกาสท่ีทานจะไดใชบรกิารของเราอกีเม่ือมทีาํงานใหมหรอืแนะนําผูอืน่ใหใชบรกิารของเรา
85 %

79 %
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดการคิดคนวิธีการ นวัตกรรมใหมๆ ในการทํางานใหเปนไปอยางยั่งยืน โดยสงเสริมให

พนักงานในทุกแผนกและหนวยงานกอสรางสามารถนําเสนอวิธีการกอสรางใหมๆ ที่สรางสรรควิธีการทํางานหรือการกอสราง

ทีด่กีวาปจจุบนั รวมถงึวิธีการกอสรางเพ่ือลดตนทนุ และระยะเวลาการกอสราง (Value Engineering) ทัง้นี ้แนวคดิทีไ่ดจะตอง

คาํนงึถงึคณุภาพท่ีไดมาตรฐาน สามารถลดตนทนุการกอสรางและสงมอบงานใหลกูคาไดตรงตามเวลาและวตัถปุระสงคการใชงาน

ของลูกคาแตละราย รวมถึงจะตองสามารถนําไปเปนตนแบบในการทํางานใหกับหนวยงานอื่นๆ ได เพ่ือกอใหเกิดความรูความ

ชาํนาญและพฒันาเปนความเชีย่วชาญเฉพาะทางขององคกร ซึง่สอดคลองกบัพนัธกจิของบรษัิทฯ ในการ “มุงมัน่พัฒนาผลิตภณัฑ

ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับลูกคา มุงมั่นพัฒนาเทคนิคการขายและการใหบริการ และมุงมั่นพัฒนาจิตสํานึกในเรื่องของตนทุน” 

การดําเนินงานด�านความรับผ�ดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมนอกกระบวนการ (CSR After Process) 

ด�านสังคม 

เพือ่ใหเปนไปตามนโยบายทีป่ระกาศไวในเร่ืองของความรบัผดิชอบตอผูมสีวนไดเสยี โดยเฉพาะดานชมุชนและสงัคมทีม่คีวาม

สัมพันธกับบริษัทฯ ท้ังในทางตรงและทางออมที่มีสวนในการสงเสริมใหการดําเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสําเร็จ หรืออาจ

จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองตอบแทนชุมชนและสังคม

ในทุกรูปแบบเทาที่จะสามารถดําเนินการได ซึ่งนอกเหนือจากกฎหมาย ขอบังคับ ท่ีกําหนดไว โดยการเขาไปมีสวนรวมในการ

พัฒนาชมุชนและสงัคมใหมีความเจริญ เตบิโต อยางยัง่ยืนผานกิจกรรมตางๆ ทัง้ในระหวางและหลงัการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ 

(CSR : After Process)

ด�านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ซึ่งเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงไดรวมกับลูกคา และคูคา

สําคัญๆ ของบริษัทฯ เชน บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดัก เซ็นเตอร จํากัด บริษัท ปูนซีเมนตไทย 

จํากัด (มหาชน) เปนตน รวมกันสนับสนุนทางดานการศึกษาในรูปแบบตางๆ ใหแกโรงเรียนที่ขาดแคลนอยางตอเนื่อง โดยในป

ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาใหกับโรงเรียนตางๆ ดังนี้

• สนับสนุน “มูลนิธิเพื่อนศิลปน” ในการจัดสรางอาคารเรียน “เพื่อนศิลปน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” มอบใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 4 อาคาร 

4 โรงเรียน 4 จังหวัด 4 ภาค  

• สนบัสนนุงบประมาณการประชุมวิชาเครือขายมหาวิทยาลยัยัง่ยนืแหงประเทศไทย ครัง้ที ่1 ณ ศนูยการเรยีนรูมหดิล มหาวทิยาลยั

มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม จํานวนเงิน 50,000.- บาท 

• สมทบทุนอาหารกลางวัน วัสดุ และอุปกรณการศึกษาแกเด็กนักเรียนชาวเขา จ. เชียงใหม จํานวนเงิน 5,000.- บาท 

• บริจาคเงินบูรณะโรงเรียนบานหินโงน จํานวนเงิน 100,000.- บาท

• สนับสนุนงบประมาณการสรางและปรับปรุงหองศูนยการเรียนรู การงานพื้นฐานอาชีพ “บริษัทจําลอง” โรงเรียนบานจอหอ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จํานวนเงิน 40,000.- บาท 

• บริจาคตูทํานํ้าเย็นพรอมเครื่องกรองนํ้า ใหกับ โรงเรียนบานจอหอ จ. นครราชสีมา จํานวนเงิน 19,000.- บาท
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รับนักศึกษาฝ�กงาน จากสถาบันการศึกษาต�างๆ

บรษิทัฯ ไดกาํหนดใหเปนนโยบายในการรับนักศกึษาทีก่าํลงัศกึษาอยูในสถาบนัการศกึษาในระดบัอาชวีศึกษาและปรญิญาตรี 

ทัง้ในสงักดัภาครัฐและเอกชนเขามารับการฝกงานในแผนกตางๆ รวมถงึหนวยงานกอสรางของบรษิทัฯ  เพือ่เปนการเสรมิสราง

ทักษะประสบการณ รวมถึงการเตรียมความพรอมในการทํางานในอนาคตใหกับนักเรียนนักศึกษา 

ในปทีผ่านมา บริษทัฯ ไดรบันกัศกึษาจากสถาบนัตางๆ จํานวน 14 สถาบัน เขารับการฝกงานในแผนกตางๆ ในสาํนกังานใหญ 

และหนวยงานกอสราง คิดเปนจํานวน 24 คน

กิจกรรมเพ�่อสังคมและชุมชน

การรับบริจาคโลหิต ภายใตชื่อโครงการ “แบงปนดวยรัก CNT ใหโอกาสตอชีวิต” เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกใหกับพนักงาน

และชุมชนบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งสํานักงานใหญ ในการมีจิตสาธารณะเสียสละเพื่อผูอื่น สงเสริมใหมีสวนรวมในการชวยเหลือ

สังคมโดยเปดโอกาสใหผูรวมบริจาคสามารถทําความดีไดโดยไมตองเดินทางไกล เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ

ทีต่องการสงเสริมใหสังคมมีการแบงปนในการสรางความสขุใหกบัสงัคม โดยบรษิทัฯ ไดรวมกบัโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 

ในการตั้งหนวยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนท่ี ณ ที่ทําการสํานักงานใหญเปนประจําทุก 3 เดือน และในทุกครั้ง บริษัทฯ จะมีการ

ประชาสัมพันธลวงหนาเปนเวลาประมาณ 2 สัปดาห ผานชองทางการสื่อสารในองคกร รวมถึงการประชาสัมพันธใหชุมชนใกล

เคยีงไดรบัทราบ โดยการแจงขาวและการปดแผนปายประชาสัมพนัธดานนอกบริษัทฯ เพือ่ใหผูบริจาคไดเตรียมรางกายใหพรอม

ในการบริจาคโลหิตทุกคร้ัง ซ่ึงโครงการนี้ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องและยังคงมีการดําเนินการตอไป ในปที่ผานมา บริษัทฯ 

ไดจัดใหมีการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ครั้งที่ วันที่
จํานวน

ผูบริจาค (คน)

จํานวนโลหิต

ที่ไดรับบริจาค

1/2559 (21) 29 มกราคม 2559 40 18,000 cc

2/2559 (22) 29 เมษายน 2559 36 16,200 cc

3/2559 (23) 29 กรกฎาคม 2559 45 20,250 cc

4/2559 (24) 28 ตุลาคม 2559 44 19,800 cc

รวมจํานวนที่ไดรับบริจาค 74,250 cc

• สมทบทนุโครงการจัดซ้ือวสัด-ุอปุกรณภายในสาํหรับหอประชมุศูนยคณะพระมหาไถ พทัยา ใหกับมูลนธิคุิณพอเรย จํานวนเงนิ

10,000.- บาท 

• สมทบทุนการกอสรางอาคารหลังใหมของสมาคมอุตสาหกรรมไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวนเงิน 1,000,000.- บาท 

• สมทบทุนกองทุนกอสรางอาคารคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มูลนิธิวชิรพยาบาล จํานวนเงิน 20,000.- บาท 
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

รวมกิจกรรมการแขงกอลฟเพื่อหารายไดสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน

และสมาคมตางๆ ดังนี้ 

• ฝายกอสรางพลังนํ้า การไฟฟาฝายผลิต จํานวนเงิน  20,000.- บาท

• มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวนเงิน  30,000.- บาท

• สมาคมศิษยเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน  20,000.- บาท

• สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย (วปท.) จํานวนเงิน  40,000.- บาท

• ชมรมศิษยเกามหาวิทยาลัยวอชิงตัน จํานวนเงิน 30,000.- บาท  

กิจกรรมด�านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ใหมีความ

ยั่งยืนสืบทอดไปอยางยาวนานคูกับสังคมประเทศไทย โดยสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของเปนประจําทุกป

ทัง้ในนามบรษิทัฯ พนกังาน รวมถึงรวมกบัผูมสีวนไดเสีย ในปทีผ่านมาบรษิทัฯ ไดสนบัสนนุกจิกรรมตางๆ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• รวมเปนเจาภาพกับชุมชนวัดผองพลอยอนุสรณ จัดกิจกรรมแหเทียนจํานําพรรษา เนื่องในโอกาสวันเขาพรรษา 

• จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานตและรดนํ้าขอพรผูสูงอายุภายในบริษัทฯ 

• สมทบทุนและสิ่งของในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใหแก สถานีตํารวจบางนา 

• รวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม อ. ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 

- การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานตและรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ 

- การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 

• รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสรางเมรุเผาศพ ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงจันทร แสงธรรม จ. อุทัยธานี

จํานวนเงิน 5,000.- บาท 

• รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกตา จ. นราธิวาส จํานวนเงิน 5,000.- บาท 

• รวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน รวมกับผูผูมีสวนไดเสียดังนี้

 - กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดพระธาตุแชแหง จ. นาน จํานวน 10,000.- บาท 

 - บมจ. สยามแม็คโคร ณ วัดพราหมณ พระอารามหลวง จ. นรคนายก จํานวน 10,000.- บาท  

 - กรมการจัดหางาน ณ วันพระสิงห วรมหาวิหาร จ. เชียงใหม จํานวน 2,000.- บาท 

• บริจาคเงินบํารุงใหวัดชางใหญ จ. พระนครศรีอยุธยา จํานวนเงิน 5,000.- บาท 

• สนบัสนนุรางวลัและของขวญัวนัเดก็แหงชาตปิ 2559 ใหกบัโรงเรยีนบางนํา้ชน เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ จาํนวนเงนิ 19,100.- บาท 
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การมีส�วนร�วมในเคร�อข�ายความยั่งยืน

มีสวนรวมกับเครือขายในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม โดยรวมมือกับองคการเครือขายตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนแกชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมกับสโมสรโรตารี่เปนประจําทุกป โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดรวมกิจกรรม

“วันแหงการมอบของขวัญแกชาวโลก” ในวันโรตารีไทย 2559

บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการกอสรางโรงเรียนรวมกับ มูลนิธิเพื่อนศิลปนในโครงการกอสรางโรงเรียน โดยในป 2559

คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติเห็นชอบดําเนินการจัดสรางอาคารเรียน เพ่ือนศิลปน ใหแกโรงเรียนวัดปาพฤกษ ตําบลบานแหลง 

อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัทฯ ไดเจารวมงานประกาศความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม “สานพลังสูมิติใหม สรางงาน

สรางอาชพีคนพิการ 10,000 อัตรา” เพ่ือเปนการสงเสรมิใหเกดิการจางแรงงานคนพกิารเพือ่ใหคนพกิารสามารถสรางรายไดให

กับตัวเองและครอบครัว อันเปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศชาติ และลดความเลื่อมลํ้าในสังคม 

นอกจากนี้บร�ษัทฯ ได�เข�าไปมีส�วนร�วมในเคร�อข�ายอื่นๆ เพ�่อกิจกรรมทางสังคมดังนี้

รวมเปนสมาชิก CSR Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน เพื่อรวมกันทําประโยชนแกสวนรวม แบงปนขอมูล ประสบการณ 

องคความรูเพื่อการพัฒนางานดาน CSR 

เปนสมาชิกตลอดชีพ กับสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางแหงประเทศไทย เพื่อรวมกันทําประโยชน แกสวนรวม แบงปนความรู 

พัฒนาอุตสาหกรรมการกอสรางใหเปนสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยื่น  
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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) มีนโยบายเพื่อใหมั่นใจวามีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียง

พอ ทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ท่ีสําคัญหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจดวยความโปรงใสและทันตอเวลาใหกับ

ผูถือหุน นักลงทุนและบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ทันตอ

เวลาและดวยความโปรงใส ซ่ึงการดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ถือวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร 

รวมถึงบุคลากรในแผนกบัญชีและทีมงานนักลงทุนสัมพันธ ซ่ึงมีหนาที่ที่จะตองดูแลและปองกันการรั่วไหลของขอมูลที่เปน

ความลับ และขอมูลที่เปนประโยชนของบริษัทฯ อยางเครงครัด รวมถึงขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลท่ีมี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุนของบริษัทฯ อีกทั้งการหามใชขอมูลของบริษัทฯ ที่ไดมาจากการเปนกรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือในเร่ืองการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง

ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติไวในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอบรรษัทภิบาล

ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร (และรวม

ถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงบุคลากรในแผนกบัญชีและ

ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ ไมสามารถซื้อขาย/โอนหุนของบริษัทฯ ในชวง 30 วันกอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่ได

สอบทานแลวและงบการเงินประจําปที่ตรวจสอบแลวตอสาธารณะ และภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากเปดเผยงบการเงินดังกลาว

แลว โดยระหวางปที่ผานมากลุมบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด

บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการใชขอมูลของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคลอง

กับกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใหความสําคัญตอการเก็บรักษาขอมูล

ความลับของบริษัทฯ  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้

• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชนสวนตน และในเรื่องการทํา 

ธุรกิจแขงขันกับ บริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

• กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญซ่ึง

มีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซ้ือขายหลักทรัพยของ บริษัทฯ ในชวง 30 

วัน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่

ขอมูลภายในของ บริษัทฯ  ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นให

ผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันใหแกตลาดหลักทรัพยฯ

การดูแลเร�อ่งการใช�ข�อมูลภายใน
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• กรรมการบริษัทและผูบริหาร (ตามที่ไดนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) รวมถึงคูสมรสและบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่จัดทําและรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทภายใน 3 วันทําการ หลังจากที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และสงสําเนารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยของบรษิทัฯดังกลาวให เลขานกุาร

บริษัทฯเพ่ือบรรจุเปนวาระเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกครั้ง

• หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ  ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ

ตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ  ซ่ึงยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซ่ึงตนไดลวงรูมาในตําแหนง

หรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซ้ือหรือขาย หรือเสนอ

ซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิด

ความเสียหายแกบริษัทไมวาท้ังทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือ

ผูอ่ืน หรือนําขอเท็จจริงเชนน้ันออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไม

ก็ตาม

• กรรมการและผู บริหาร แจงรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุ น/ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ อยางนอย 1 วัน

ลวงหนากอน ทําการซื้อขาย ตอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งรายงานสรุปใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

ในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด
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การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษทัฯ ใหความสําคญักบัการตรวจสอบภายใน โดยจัดใหมหีนวยงานตรวจสอบภายในแยกเปนหนวยงานหนึง่ของบรษิทัฯ 

มคีณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ (คณะกรรมการตรวจสอบฯ) ทาํหนาทีส่อบทานระบบการควบคมุภายในของ

บรษิทัฯ หนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในการประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของการ

ควบคมุภายในของระบบงานและกจิกรรมตางๆ  เพือ่ใหความม่ันใจอยางสมเหตุ สมผลวาการดําเนนิงานจะบรรลผุลสาํเร็จตาม

วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1.  การดาํเนนิงาน (Operation) หมายถงึ การบริหารจดัการการใชทรพัยากรใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต

ของหนวยรับตรวจ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานและรายงาน ดังมีราย

ละเอียดตอไปนี้ 

• นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และอํานาจการอนุมัติ 

• คูมือการปฏิบัติงาน

• การติดตามการปฏิบัติงาน 

• การรายงานผลการปฏิบัติงาน

• กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของรวมไปถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ระบบการควบคุมภายใน

2. การรายงานทางการเงนิ (Financial) หมายถึง รายงานทางการเงนิท่ีจดัทาํขึน้เพ่ือใชภายในและภายนอกของหนวยรบัตรวจ

เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา รวมไปถึงมีการวัดผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบขอบงัคบัทีเ่ก่ียวของ (Compliance) ไดแก การปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไดกําหนดขึ้น 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีองคประกอบ

สําคัญ 5 ประการดังนี้

1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) ไดแก

• การกําหนดนโยบาย เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไวอยางชัดเจน ตลอดจนมีการกํากับดูแลใหเปนไปตาม

เปาหมายที่วางไว  
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• การจัดโครงสรางขององคกรใหเหมาะสม มีการแบงแยกหนาที่ ความรับผิดชอบและอํานาจในการบริหารอยางชัดเจน 

• มีการจัดทํา Job Description, Competency, Training program เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ

เหมาะสมกับงาน

• ทบทวนแนวทางปฏิบัติใหกับหลายตําแหนงงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง กํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผานผูจัดการความเสี่ยง ซ่ึงจะเปนผู

ประเมินและติดตามความเสี่ยง พรอมทั้งแนะนําหนวยงาน แผนกตางๆ ใหสามารถบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได  

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานในแตละแผนก สวนงาน และหนวยงานกอสรางที่ชัดเจน 

มีระบบงบประมาณในการควบคุมและระบบติดตามคาใชจายของโครงการกอสราง เพื่อใหมั่นใจวาแตละสวนงานดําเนินงาน

ตามเปาหมายที่วางไว และทุกสวนงานตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง รวมไปถึงกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษทัฯ จดัใหมีขอมูลขาวสารและรายงานตางๆ ทีจ่าํเปนตอการบริหารงานของพนกังานในแตละระดบั โดยเฉพาะขอมลูทาง

ดานบัญชีและการเงิน บริษัทฯ ไดพัฒนานําระบบ ERP– JDE E1 เขามาใชเพื่อใหการเชื่อมตอขอมูลระหวางหนวยงานกอสราง

และสํานักงานใหญมีความรวดเร็วและทันตอสถานการณ นอกเหนือจากขอมูลขาวสารและรายงานที่เปนขอมูลจากการดําเนิน

การแลว ยังรวมไปถึงขอมูลขาวสารจากภายนอกที่มีผลตอการตัดสินใจ ในการดําเนินธุรกิจและการจัดทํารายงานตางๆ 

บริษัทฯ ยังจัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธเปนผูใหขอมูลทั่วไป ขอมูลทางการเงิน และอื่นๆ แกนักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการรองเรียน การแจงเบาะแส ทั้งจากผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก

5.  การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

 นอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลจากฝายบริหารตามสายการบังคับบัญชาแลว แผนกตรวจสอบภายในจะเปน

ผูตรวจสอบ สอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอฝายบรหิารและคณะกรรมการตรวจ

สอบฯ หากพบวาหนวยงานใดมีขอบกพรองและไดรบัคาํแนะนาํใหปรบัปรงุแกไข หรอืเพิม่มาตรการการควบคมุใหรัดกมุมากขึน้ 

แผนกตรวจสอบภายในจะเปนผูตดิตาม ประเมนิผลตลอดจนรายงานใหฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบเปนระยะ

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อสรางความมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล การส้ินเปลือง ความเช่ือถือได ของรายงานทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินตามกรอบแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Corporate Governance : CG)
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ในป 2559  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระผูซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ

มีรายงานทางการเงินและการดําเนินงานอยางถูกตองเพียงพอ มีการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความโปรงใสถูกตองและครบถวน  รวมทั้งใหมีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง

การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการกาํกบัดแูลกจิการทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนมคีวามครบถวนเพยีงพอ

เหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบายตางๆ ที่เก่ียวของ ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดสอบทานระบบควบคุมภายใน ผานรายงานตรวจสอบและประชุมรวมกับผูจัดการแผนกตรวจ

สอบภายใน มีความเห็นตรงกันวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพึงพอใจ มีความเหมาะสมเพียง

พอและมีประสิทธิภาพทั้งในสวนขององคกรและสภาพแวดลอมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบ

สารสนเทศและการสือ่สาร การตดิตามและประเมนิผล ใหเปนไปตามเปาหมาย บรษิทัฯ ไดปฏบิตัใินกรอบของกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดมอบหมายให นายพลพิสิฐ เจริญไทย ดํารงตําแหนงผูจัดการแผนกผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมี

ประสบการณในการปฏบิตังิานดานการตรวจสอบภายในในกิจการของบรษัิทฯ และมีความเขาใจในกิจกรรมการดําเนนิงานของบรษัิทฯ

เปนอยางด ีรวมถงึไดผานการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตังิานดานตรวจสอบภายใน  จงึเหน็วา มคีวามเหมาะสม

ที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนง

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
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ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ นายกิริต ชาห กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการของของบริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด

ลักษณะรายการ บริษัท เอ็มเจ็ท จํากัด วาจางบริษัท ฯ กอสรางโรงจอดเครื่องบิน

มูลคารายการป 2559 (ลานบาท) 226.03

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล เปนลักษณะโครงการกอสรางอาคาร ที่กลุมบริษัทฯ มีประสบการณ

นโยบายการกําหนดราคาคากอสรางเปนราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคต

โครงการนี้แลวเสร็จในป 2559

ชื่อบริษัท บริษัท เจาพระยา รีสอรท จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ บุคคลใกลชิดของ นายจอหน สกอต ไฮเน็ค กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการของบริษัท 
เจาพระยา รีสอรท จํากัด

ลักษณะรายการ บริษัท เจาพระยา รีสอรท จํากัด วาจางบริษัทฯ กอสรางโรงแรมอวานี กรุงเทพ

มูลคารายการป 2559 (ลานบาท) 61.03

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล เปนลักษณะโครงการกอสรางโรงแรม ที่กลุมบริษัทฯมีประสบการณ

นโยบายการกําหนดราคาคากอสรางเปนราคาและเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคต

โครงการนี้แลวเสร็จในป 2559

ชื่อบริษัท บริษัท แมกซวิน บิลเดอรส จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ นายอิษฎชาญ ชาห กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท แมกซวิน บิล
เดอรส จํากัด
นายคูชรูคาลี วาเดีย และนายกิริต ชาห กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการของบริษัท แมก
ซวิน บิลเดอรส จํากัด

ลักษณะรายการ บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับการใชบริการโรงแรมจากบริษัทแมกซวิน บิลเดอรส จํากัด

มูลคารายการป 2559 (ลานบาท) 0.2

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล บริษัทฯ มีการจัดประชุมผูถือหุน อบรมสัมมนา และงานจัดเลี้ยงในวาระตาง ๆ เปนประจํา
ทุกป

รายการธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกัน
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาและมาตรฐานการใหบริการตามการแขงขันทั่วไปและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท บริษัท แอมบิกา ทัวร เอเยนซี่ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ นายอิษฎชาญ ชาห กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท
แอมบิกาทัวร เอเยนซี่ จํากัด

ลักษณะรายการ บริษัทฯ ซื้อตั๋วเครื่องบินจากบริษัท แอมบิกา ทัวร เอเยนซี่ จํากัด

มูลคารายการป 2559 (ลานบาท) 1.2

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล ผูจัดการโครงการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัทฯ เดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อการบริหารงานและติดตอธุรกิจ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคต

บริษัทฯพิจารณาการใหบริการจองตั๋วเครื่องบินจากความสามารถในการแขงขันทางดานราคา
ความรวดเร็วและมีเที่ยวบินที่ตอบสนองความตองการของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ เปนบริษัทยอยบริษัทฯเปนผูถือหุนใหญ ในสัดสวนรอยละ 60 มีกรรมการรวมกัน คือ
นายสานติ กระจางเนตร,
นายคูชรู คาลี วาเดีย และนายสุรศักดิ์ โอสถานุ-เคราะห

ลักษณะรายการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัดเชาเครื่องมือ เครื่องจักรและไมแบบนั่งราน จากบริษัทฯ

มูลคารายการป 2559 (ลานบาท) 0.2

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล เปนการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด อัตราคาเชาใกลเคียงกับราคาตลาด
และเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคต

บริษัทฯ มีเครื่องมือ เครื่องจักร ไมแบบและนั่งราน ที่ไมไดใชงานสามารถใหบริษัทยอยเชา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในราคาและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ไดติดตามและสอบทานการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันของบริษัทฯ 

กับบริษัทยอย ซึ่งอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ผลการสอบทานพบวา มีการเปดเผยขอมูลครบถวน

เพียงพอและเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอและ

ใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ และการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้ง  ใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเปน

ผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงิน และประเมินระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลเพื่อใหมีความมั่นใจได

วามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวนอยางเพียงพอ ทันเวลา และปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่

ผดิปกตอิยางมสีาระสําคญั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกิจการ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสราง

ความเช่ือมั่นไดวางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองในสาระสําคัญแลว

รายงานความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการ
ต�อรายงานทางการเง�น

(นายสานติ กระจ�างเนตร�)
ประธานคณะกรรมการ

(นายคูชรู คาลี วาเดีย)
กรรมการผู�จัดการ 
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต�อผู�ถือหุ�นของบร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนิรวมของบริษทั คริสเตยีนแีละนลีเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอย (“กลุมบรษิทั”)

ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุนรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสาํหรับปส้ินสดุวนัเดยีวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีทีส่าํคัญ และไดตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษัิท ครสิเตยีนแีละนลีเสน็ (ไทย) 

จาํกัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ดวยเชนกัน

ขาพเจาเหน็วางบการเงนิขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงินสดสาํหรบัปสิน้

สดุวนัเดียวกันของบรษิทั ครสิเตยีนแีละนลีเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท คริสเตียนแีละนลีเส็น

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตองตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรบัผดิชอบ

ของผูสอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอิสระจากกลุมบรษิทัตามขอกาํหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจ

สอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏบิตัติามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ะบใุนขอกาํหนดนัน้ดวย ขาพเจาเชือ่วา

หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจา

เร�อ่งสําคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งตาง ๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูประกอบวชิาชพีของขาพเจาในการตรวจสอบ

งบการเงนิสาํหรบังวดปจจบุนั ขาพเจาไดนาํเรือ่งเหลาน้ีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเหน็ของขาพเจา ทัง้นี ้ขาพเจาไมไดแสดงความเหน็แยกตางหากสาํหรบัเรือ่งเหลานี้

ขาพเจาไดปฏิบตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดกลาวไวในสวนของความรับผดิชอบของผูสอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของขาพเจา ซึง่ไดรวมความรับผิดชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลานีด้วย การปฏบิติังานของขาพเจาไดรวมวิธกีารตรวจสอบ

ทีอ่อกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูทีขั่ดตอขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสําคญัในงบการเงนิ

ผลของวิธกีารตรวจสอบของขาพเจา ซึง่ไดรวมวิธีการตรวจสอบสาํหรบัเรือ่งเหลานีด้วย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของ

ขาพเจาตองบการเงนิโดยรวม
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เร�่องสําคัญในการตรวจสอบ พร�อมว�ธีการตรวจสอบสําหรับแต�ละเร�่องมีดังต�อไปนี้

การรับรูรายไดและประมาณการผลขาดทนุสาํหรับสญัญากอสราง 

บริษัทฯรับรูรายไดจากงานกอสรางตามสัญญาตามอัตราสวนของงานที่แลวเสร็จจากการประเมินของวิศวกรโครงการ

โดยบริษัทฯไดเปดเผยนโยบายการรับรูรายไดจากการใหบริการตามสัญญากอสรางและสํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับโครงการ

ตามสญัญากอสรางไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 4.1 และขอ 5 รายไดจากสญัญากอสรางถอืเปนรายการบญัชทีีส่าํคญั 

เนื่องจากจํานวนเงินที่รับรูในแตละงวดมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมของกลุมบริษัท และสงผลกระทบโดยตรงตอ

กําไรขาดทุนของกลุมบริษัท และกระบวนการในการประเมินขั้นความสําเร็จของงานและความนาจะเปนที่โครงการจะเกิดผล

ขาดทนุเพือ่รบัรูรายไดและประมาณผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึน้เปนเรือ่งทีต่องใชความรู ความชาํนาญ และประสบการณของวศิวกร

โครงการและผูบรหิาร ดวยเหตนุี ้ขาพเจาจงึพจิารณาการรับรูรายไดและประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจเกิดขึน้จากสัญญากอสราง

เปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดและประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึน้จากสญัญากอสรางโดยการประเมนิและทดสอบ

ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับวิธีการที่ฝายบริหารใชในการประเมินขั้นความสําเร็จของงาน การบันทึกรับรูรายไดและ

ตนทนุงานกอสรางและการประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการสอบถามผูรบัผิดชอบ ทาํความเขาใจและสุมเลือกสญัญา

กอสรางทีบ่รษิทัฯทาํกับลกูคาเพือ่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีบ่ริษัทฯออกแบบไว และอานสญัญาดังกลาวเพือ่พจิารณา

เงือ่นไขตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการรับรูรายได และสอบถามผูบรหิารเก่ียวกับเง่ือนไขและความเสีย่งตาง ๆ  ของสญัญาดังกลาว ประกอบกบั

ไดสุมเลือกสัญญากอสรางเพ่ือสอบทานการประเมินขั้นความสําเร็จของงานและการประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

โดยการสอบถามฝายบริหารและวิศวกรโครงการเกี่ยวกับสถานะของงานกอสราง และเขารวมสังเกตการณโครงการที่สําคัญ

ทีก่าํลงักอสรางรวมกบัวิศวกรโครงการของบริษทัฯ วเิคราะหเปรยีบเทยีบขัน้ความสาํเรจ็ของงานทีป่ระเมนิโดยวศิวกรโครงการ

กบัขัน้ความสาํเร็จของงานทีค่าํนวณโดยการเปรียบเทยีบตนทนุโครงการทีเ่กดิขึน้จรงิจนถงึวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชกีบัประมาณ

การตนทุนการกอสรางที่คาดวาจะใชในการกอสรางทั้งหมดและตรวจสอบสาเหตุของผลตางของสองวิธีและขอหนังสือรับรอง

เปนลายลักษณอักษรจากวิศวกรโครงการเกี่ยวกับการประเมินขั้นความสําเร็จของงาน รวมถึงวิเคราะหเปรียบเทียบอัตรากําไร

ขั้นตนของโครงการกอสรางเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

กลุมบรษิทัไดเปดเผยนโยบายการบญัชเีก่ียวกับภาษเีงินไดรอการตดับญัชไีวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 4.16 โดยสนิทรัพย

ภาษีเงนิไดรอการตดับญัชจีะสามารถรับรูรายการไดเมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบรษิทัจะมกีาํไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะนาํ

สนิทรัพยภาษีเงนิไดรอการตดับัญชมีาใชประโยชนในอนาคตได ซ่ึงในการพจิารณาวากลุมบรษัิทจะมกํีาไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอ

ทีจ่ะนาํผลแตกตางชัว่คราวหรือผลขาดทนุทางภาษมีาใชประโยชนไดนัน้ตองอาศยัดุลยพนิจิทีม่นียัสาํคญัของฝายบรหิารในการจดัทาํ

แผนธรุกิจและประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคตทีค่าดวาจะเกิดขึน้ตามแผนธรุกิจทีไ่ดอนมัุติแลว ดังนัน้ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบั

มลูคาสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตัดบญัชี

ขาพเจาไดทาํความเขาใจในการจดัทาํและอนมัุติประมาณการกําไรทางภาษใีนอนาคตเพือ่รบัรูสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชี

และทดสอบประมาณการกาํไรทางภาษใีนอนาคตโดยการตรวจสอบขอมูลทีจํ่าเปนและขอสมมุติทีสํ่าคัญทีใ่ชในการจัดทาํประมาณ

การดงักลาว โดยการเปรียบเทยีบกบัแหลงขอมูลทัง้ภายนอกและภายในของกลุมบรษัิท โดยเฉพาะขอมลูและขอสมมติทีม่ผีลกระทบ

กบัอตัราการเตบิโตของรายไดและอตัรากาํไรขัน้ตนโดยตรง ประกอบกบัขาพเจาไดเปรยีบเทยีบประมาณการกาํไรทางภาษใีนอดตีกบั

กาํไรทางภาษีทีเ่กดิขึน้จริงเพ่ือประเมินการใชดลุยพนิจิของฝายบรหิารในการทดสอบการคาํนวณประมาณการกําไรทางภาษีดังกลาว

ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกาํไรทางภาษใีนอนาคตตามขอมลูและขอสมมติดงักลาวขางตน นอกจากนี ้ขาพเจาได

สอบทานการเปดเผยขอมูลเกีย่วกบัรายการผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษีและขาดทุนทางภาษทีีย่งัไมไดใชทีก่ลุมบริษทัไมไดบนัทกึ

สนิทรัพยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชี
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ข�อมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรบัผดิชอบตอขอมลูอืน่ ซึง่รวมถงึขอมลูทีร่วมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูสอบบญัชทีีแ่สดงอยูในรายงานนัน้) ซ่ึงคาดวาจะถกูจัดเตรยีมใหกบัขาพเจาภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบญัชนีี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงนิไมครอบคลมุถงึขอมลูอืน่และขาพเจาไมไดใหขอสรปุในลกัษณะการใหความเชือ่มัน่ในรปูแบบใดๆ

ตอขอมลูอืน่นัน้

ความรบัผดิชอบของขาพเจาทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอานและพจิารณาวาขอมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแยง

ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิหรือกบัความรูทีไ่ดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรอืไม หรอืปรากฏวาขอมลูอืน่แสดงขดัตอขอเทจ็จรงิ

อนัเปนสาระสาํคัญหรอืไม 

เมือ่ขาพเจาไดอานรายงานประจาํปของกลุมบรษิทัตามทีก่ลาวขางตนแลว และหากสรปุไดวามกีารแสดงขอมูลทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิ

อนัเปนสาระสาํคญั ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดงักลาวใหผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลทราบเพือ่ใหมกีารดาํเนนิการแกไขทีเ่หมาะสมตอไป

ความรับผ�ดชอบของผู�บร�หารและผู�มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลต�องบการเง�น

ผูบรหิารมหีนาทีรั่บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหลานีโ้ดยถกูตองตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในทีผู่บริหารพจิารณาวาจาํเปนเพือ่ใหสามารถจดัทาํงบการเงินทีป่ราศจากการแสดงขอมูล

ทีข่ดัตอขอเท็จจรงิอนัเปนสาระสําคญัไมวาจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอผดิพลาด

ในการจดัทํางบการเงนิ ผูบรหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนนิงานตอเนือ่ง การเปดเผย

เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งในกรณทีีมี่เรือ่งดงักลาว และการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบักจิการทีด่าํเนนิงานตอเนือ่งเวน

แตผูบรหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุมบริษทัหรอืหยดุดาํเนนิงานหรอืไมสามารถดําเนนิงานตอเนือ่งอกีตอไปได

ผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดูแลมหีนาท่ีในการสอดสองดแูลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงนิของกลุมบรษิทั

ความรับผ�ดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�น

การตรวจสอบของขาพเจามวัีตถปุระสงคเพือ่ใหไดความเชือ่มัน่อยางสมเหตสุมผลวางบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล

ทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสําคญัหรือไม ไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอผดิพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบญัชซ่ึีงรวม

ความเหน็ของขาพเจาอยูดวย ความเชือ่ม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชือ่ม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏบัิติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอมลูทีขั่ดตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัทีม่อียูไดเสมอไป ขอมลูที่

ขดัตอขอเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืขอผิดพลาดและถอืวามสีาระสาํคญัเมือ่คาดการณอยางสมเหตสุมผลไดวารายการทีข่ดั

ตอขอเทจ็จรงิแตละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใชงบการเงนิจากการใชงบการเงนิเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขาพเจาใชดุลยพินจิและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูประกอบวชิาชพี

ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏบิตังิานดงัตอไปนีด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงทีอ่าจมีการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัในงบการเงิน ไมวาจะเกดิจากการ

ทจุรติหรอืขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอความเสีย่งเหลานัน้ และไดหลกัฐาน

การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลที่ขัดตอ

ขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสําคญัซึง่เปนผลมาจากการทจุรติจะสงูกวาความเสีย่งท่ีเกิดจากขอผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียว

กบัการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมลู การแสดงขอมลูทีไ่มตรงตามขอเทจ็จรงิ

หรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน
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• ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสม

กบัสถานการณ แตไมใชเพือ่วตัถุประสงคในการแสดงความเหน็ตอความมีประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุมบรษิทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บริหารใชและความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปดเผย

ขอมลูท่ีเกีย่วของทีผู่บริหารจดัทาํ

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญัชสีาํหรบักจิการทีดํ่าเนนิงานตอเนือ่งของผูบรหิาร และสรปุจากหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดรบัวามีความไมแนนอนทีม่สีาระสาํคญัท่ีเกีย่วกับเหตกุารณหรอืสถานการณทีอ่าจเปนเหตใุหเกดิขอสงสัย

อยางมีนยัสําคญัตอความสามารถของกลุมบรษิทัในการดาํเนนิงานตอเนือ่งหรอืไม หากขาพเจาไดขอสรปุวามคีวามไมแนนอนที่

มสีาระสําคญั ขาพเจาจะตองใหขอสงัเกตไวในรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจาถงึการเปดเผยขอมลูทีเ่ก่ียวของในงบการเงนิ 

หรอืหากเหน็วาการเปดเผยดงักลาวไมเพยีงพอ ขาพเจาจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอสรปุของขาพเจาขึน้อยูกบัหลกั

ฐานการสอบบญัชทีีไ่ดรบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบญัชขีองขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต

อาจเปนเหตใุหกลุมบริษทัตองหยุดการดาํเนนิงานตอเนือ่งได

• ประเมนิการนาํเสนอ โครงสรางและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปดเผยขอมูลทีเ่ก่ียวของ ตลอดจนประเมินวา

งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณทีเ่กดิขึน้โดยถกูตองตามท่ีควรหรอืไม 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอยางเพียงพอเกีย่วกบัขอมูลทางการเงนิของกิจการหรอืของกจิกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุมบรษัิท ขาพเจาเปนผูรบัผดิชอบแตเพยีงผูเดยีวตอความเหน็ของขาพเจา

ขาพเจาไดสือ่สารกบัผูมีหนาทีใ่นการกาํกับดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดวางแผนไว ประเดน็

ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอบกพรองทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการ

ตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคาํรบัรองแกผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลวาขาพเจาไดปฏบิตัติามขอกาํหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปน

อสิระและไดสือ่สารกบัผูมีหนาทีใ่นการกาํกับดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขาพเจาเช่ือวามเีหตผุลทีบ่คุคล

ภายนอกอาจพจิารณาวากระทบตอความเปนอสิระของขาพเจาและมาตรการทีข่าพเจาใชเพือ่ปองกนัไมใหขาพเจาขาดความเปนอสิระ

จากเรือ่งท้ังหลายทีส่ือ่สารกบัผูมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูล ขาพเจาไดพจิารณาเรือ่งตาง ๆ  ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิ

ในงวดปจจบุนัและกาํหนดเปนเรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบิายเรือ่งเหลานีไ้วในรายงานของผูสอบบญัช ีเวนแตกฎหมาย

หรอืขอบงัคบัหามไมใหเปดเผยเรือ่งดังกลาวตอสาธารณะ หรอืในสถานการณท่ียากทีจ่ะเกดิขึน้ ขาพเจาพจิารณาวาไมควรสือ่สาร

เรือ่งดงักลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดงักลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตสุมผลวาจะมผีลกระทบในทางลบ

มากกวาผลประโยชนทีผู่มสีวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสือ่สารดงักลาว

ผูสอบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนาํเสนอรายงานฉบับนีค้อื นางสาวกมลทพิย เลศิวทิยวรเทพ

กมลทิพย� เลิศว�ทย�วรเทพ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บร�ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ� 2560
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  427,857,856  134,985,477  412,174,180  126,122,979 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  -  5,478,992  -  5,478,992 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 6, 9 1,636,674,875 1,474,705,072 1,601,031,402 1,415,404,887 

รายไดคากอสรางที่ยังไมไดเรียกเก็บ 10  860,357,049  509,353,175  838,766,087  483,530,880 

งานระหวางกอสรางตามสัญญา 102,284,916 63,251,490  102,284,916  63,251,490 

เงินจายลวงหนาผูรับเหมาชวง 89,703,244 129,852,665  88,198,272  128,347,693 

สินคาคงเหลือ 8,567,901 4,934,109  8,567,901  4,934,109 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 433,422,161 749,120,120  389,739,181  706,214,836 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  8,803,037  9,099,717  8,170,660  7,798,757 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,567,671,039 3,080,780,817 3,448,932,599 2,941,084,623 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระ

คํ้าประกัน 11  67,879,379  71,789,351  67,879,379  71,789,351 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12  -  -  52,182,866  49,212,866 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13  1,000,000  1,069,400  1,000,000  1,069,400 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14  77,756,240  78,176,228  77,756,240  78,176,228 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 15 1,138,956,080 1,188,816,526 1,138,670,397 1,188,816,526 

สินทรัพยไมมีตัวตน 16  17,579,501  8,269,819  17,548,543  8,269,819 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 26  138,883,739  122,176,883  137,682,159  120,973,524 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  153,084  153,084  153,084  153,084 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,442,208,023 1,470,451,291 1,492,872,668 1,518,460,798 

รวมสินทรัพย 5,009,879,062 4,551,232,108 4,941,805,267 4,459,545,421 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17  -  100,000,000  -  100,000,000 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 6, 18 1,590,763,276 1,458,507,912 1,560,886,098 1,408,096,401 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19  46,050,426  32,357,224  46,050,426  32,357,224 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป 20  58,800,000  58,800,000  58,800,000  58,800,000 

เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและ

รายไดคากอสรางรับลวงหนา 10  655,838,714  397,307,045  655,838,714  397,307,045 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น  390,042,163  318,682,163  384,042,163  312,682,163 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  100,979,125  62,841,769  100,850,403  61,513,020 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,842,473,704 2,428,496,113 2,806,467,804 2,370,755,853 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

จากสวนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึง่ป 19  102,753,484  94,463,177  102,753,484  94,463,177 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20  126,760,000  185,560,000  126,760,000  185,560,000 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน 21  99,054,781  93,723,020  99,054,781  93,723,020 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  328,568,265  373,746,197  328,568,265  373,746,197 

รวมหนี้สิน 3,171,041,969 2,802,242,310 3,135,036,069 2,744,502,050 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 22 

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 1,177,904,204 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท 1,177,904,204 1,177,904,204 1,177,904,204 

 

1,177,904,204 

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็ม

มูลคาแลว

      หุนสามัญ 1,002,904,144 หุน 

มูลคาหุนละ 1 บาท

 

1,002,904,144 

 

1,002,904,144 

 

1,002,904,144 

 

1,002,904,144 

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24  84,226,400  77,126,400  84,226,400  77,126,400 

   ยังไมไดจัดสรร  605,519,259  520,908,745  696,580,146  610,581,611 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  22,880,653  24,431,216  23,058,508  24,431,216 

สวนเกินจากการขายเงินลงทุนใน

บริษัทยอย 21,431,362  21,431,362  -  - 

สวนเกินจากการขายหุนของบริษัทฯ

ที่ถือโดยบริษัทยอย  68,924,184  68,924,184  -  - 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,805,886,002 1,715,726,051 1,806,769,198 1,715,043,371 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอย  32,951,091  33,263,747  -  - 

รวมสวนของผูถือหุน 1,838,837,093 1,748,989,798 1,806,769,198 1,715,043,371 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,009,879,062 4,551,232,108 4,941,805,267 4,459,545,421 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



135

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได
รายไดจากงานกอสราง  6,972,364,046  7,322,034,656  6,972,364,046  7,227,054,656 
ดอกเบี้ยรับ  28,795,046  11,736,036  28,726,917  11,577,998 
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  12,979,837  -  12,979,837 
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงิน

ลงทุนในบริษัทยอย 12  -  -  -  7,100,000 
รายไดอื่น  2,126,193  7,839,143  2,349,676  7,102,698 
รวมรายได  7,003,285,285  7,354,589,672  7,003,440,639  7,265,815,189 
คาใชจาย 25 
ตนทุนงานกอสราง  6,531,342,245  6,985,589,092  6,530,878,889  6,904,104,565 
คาใชจายในการบริหาร 12  329,579,827  292,171,041  328,509,598  292,006,316 
รวมคาใชจาย  6,860,922,072  7,277,760,133  6,859,388,487  7,196,110,881 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและ

ภาษีเงินได  142,363,213  76,829,539  144,052,152  69,704,308 
คาใชจายทางการเงิน  (18,899,715)  (16,078,963)  (18,889,756)  (16,075,678)
กําไรกอนภาษีเงินได  123,463,498  60,750,576  125,162,396  53,628,630 
ภาษีเงินได 26  16,706,856  (34,043,281)  16,708,635  (31,120,875)
กําไรสําหรับป  140,170,354  26,707,295  141,871,031  22,507,755 

การแบงปนกําไรขาดทุน
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ  140,483,010  23,187,479  141,871,031  22,507,755 
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุมของบริษัทยอย  (312,656)  3,519,816 
 140,170,354  26,707,295 

กําไรตอหุน 27 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ  0.14  0.02  0.14  0.02 

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้า

หนัก (หุน)  1,002,904,144  1,002,904,144  1,002,904,144  1,002,904,144 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับป  140,170,354  26,707,295  141,871,031  22,507,755 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงคางบการเงินที่เปน

เงินตราตางประเทศ  (177,855)  -  -  - 
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง  (177,855)  -  -  - 
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได 21, 26  -  (2,773,885)  -  (2,773,885)
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษีเงินได  -  (2,773,885)  -  (2,773,885)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  -  (2,773,885)  -  (2,773,885)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  139,992,499  23,933,410  141,871,031  19,733,870 

การแบงปนกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ  140,305,155  20,413,594  141,871,031  19,733,870 
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุมของบริษัทยอย  (312,656)  3,519,816 
 139,992,499  23,933,410 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น (ต�อ)
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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งบกระแสเง�นสด
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

(หนวย: บาท)
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน
กาํไรกอนภาษี  123,463,498  60,750,576  125,162,396  53,628,630 
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงนิสดรบั(จาย)
   จากกจิกรรมดําเนนิงาน 
   คาเสือ่มราคาและคาตดัจาํหนาย  176,377,568  153,644,024  176,352,614  153,644,024 
   โอนกลบัคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  -  (12,979,837)  -  (12,979,837)
   คาเผือ่การดอยคาของเงนิลงทนุในบรษิทัยอย(โอนกลับ)  -  -  500,000  (7,100,000)
   กําไรจากการจาํหนาย/ตดัจาํหนายอาคารและอปุกรณ  (1,358,278)  (3,311,278)  (1,358,278)  (3,311,278)
   ขาดทนุจากการตัดจาํหนายเงนิลงทนุในบรษิทัอืน่  69,400  -  69,400  - 
   โอนกลบัคาเผือ่การดอยคาของอสงัหารมิทรพัยเพ่ือการลงทนุ  -  (366,000)  -  (366,000)
   คาเผือ่การลดลงของมูลคาสนิคาคงเหลอื(โอนกลับ)  627,200  (904,825)  627,200  (904,825)
   โอนกลบัคาเผือ่การดอยคาของอปุกรณ  (3,487,875)  -  (3,487,875)  - 
   โอนกลบัหนีส้นิหมุนเวยีนอืน่  -  (1,468,091)  -  (9,786)
   ประมาณการสาํรองคาใชจายสาํหรับโครงการกอสราง(โอนกลบั)  71,360,000  (196,459,000)  71,360,000  (181,891,000)
   สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน  7,616,191  11,069,449  7,616,191  11,069,449 
   ดอกเบีย้รับ  (28,795,046)  (11,736,036)  (28,726,917)  (11,577,998)
   คาใชจายดอกเบ้ีย  16,132,632  15,917,146  16,132,632  15,917,146 
กาํไรจากการดาํเนนิงานกอนการเปลีย่นแปลงใน
   สนิทรัพยและหนีสิ้นดาํเนนิงาน  362,005,290  14,156,128  364,247,363  16,118,525 
สนิทรัพยดําเนนิงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง
   ลกูหนีก้ารคาและลูกหนีอ้ืน่  (161,746,981)  281,025,064  (185,402,865)  300,505,823 
   รายไดคากอสรางทีย่งัไมเรยีกเก็บ  (351,003,874)  277,931,207  (355,235,207)  252,524,009 
   งานระหวางกอสรางตามสญัญา  (39,033,426)  31,169,823  (39,033,426)  31,154,133 
   เงินจายลวงหนาผูรับเหมาชวง  40,149,421  46,911,216  40,149,421  42,039,275 
   สนิคาคงเหลอื  (4,260,992)  1,531,754  (4,260,992)  1,531,754 
   สนิทรัพยหมนุเวียนอ่ืน  296,680  7,871,638  (371,903)  8,040,590 
หนีส้นิดาํเนนิงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) 
   เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ืน่  132,338,874  (390,077,693)  152,873,207  (347,514,790)
   เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและรายไดคากอสรางรบัลวงหนา  258,531,669  (184,804,353)  258,531,669  (178,369,648)
   สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน  (2,284,430)  (5,798,789)  (2,284,430)  (5,798,789)
   หน้ีสนิหมนุเวียนอ่ืน  41,475,492  (43,481,114)  42,675,519  (39,334,557)
เงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน  276,467,723  36,434,881  271,888,356  80,896,325 
   ดอกเบีย้รับ  28,572,224  11,790,172  28,503,267  11,632,962 
   จายดอกเบีย้  (11,493,525)  (14,270,798)  (11,493,525)  (14,270,798)
   รับคนืภาษีเงนิไดหกั ณ ทีจ่าย  492,786,960  -  492,786,960  - 
   จายภาษีเงนิได  (177,089,001)  (216,376,854)  (176,311,305)  (213,452,465)
เงินสดสุทธจิาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน  609,244,381  (182,422,599)  605,373,753  (135,193,976)
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้



140

งบกระแสเง�นสด (ต�อ)
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

(หนวย: บาท)
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินฝากและเงนิลงทนุทีม่ภีาระคํา้ประกันลดลง  3,909,972  15,593,586  3,909,972  15,593,586 
เงินลงทนุช่ัวคราวและระยะยาวลดลงสทุธิ  5,478,992  1,055,751  5,478,992  1,055,751 
เงินลงทนุในบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน  -  -  (3,470,000)  - 
เงินสดจายเพ่ือซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ  (82,087,447)  (170,650,727)  (81,780,378)  (170,650,727)
เงินสดรับจากการจาํหนายอาคารและอปุกรณ  12,595,603  23,527,414  12,595,603  23,527,414 
เงินสดจายคาสนิทรัพยไมมตัีวตน  (10,064,392)  (5,157,300)  (10,031,697)  (5,157,300)
สนิทรพัยไมหมนุเวียนอืน่ลดลง  -  214,043  -  214,043 
เงนิสดสทุธใิชไปในกจิกรรมลงทนุ  (70,167,272)  (135,417,233)  (73,297,508)  (135,417,233)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง)  (100,000,000)  100,000,000  (100,000,000)  100,000,000 
เงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิลดลง  (58,800,000)  (58,800,000)  (58,800,000)  (58,800,000)
เงินสดจายคนืหนีส้นิตามสัญญาเชาการเงนิ  (37,079,840)  (10,654,727)  (37,079,840)  (10,654,727)
เงินปนผลจาย  (50,145,204)  -  (50,145,204)  - 
เงนิสดสทุธจิาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ  (246,025,044)  30,545,273  (246,025,044)  30,545,273 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงนิลดลง  (179,686)  -  -  - 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิม่ข้ึน(ลดลง)สทุธิ  292,872,379  (287,294,559)  286,051,201  (240,065,936)
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดตนป  134,985,477  422,280,036  126,122,979  366,188,915 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดสิน้ป (หมายเหต ุ7)  427,857,856  134,985,477  412,174,180  126,122,979 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิม่เตมิ 
รายการทีไ่มเกีย่วกบัเงนิสด
   ตดับญัชลีกูหนีก้ารคาเปนหนีส้ญู  -  149,585  -  149,585 
   สนิทรัพยซือ้ภายใตสญัญาเชาการเงนิ  51,002,596  91,439,652  51,002,596  91,439,652 
   โอนบญัชทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณเปนสนิทรพัยไมมตีวัตน  166,320  3,370,800  166,320  3,370,800 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้
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รายงานประจําป� 2559

1. ข�อมูลทั่วไป

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

โดยมีบริษัท โกลเบกซ คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของ

บริษัทฯคือการใหบริการรับเหมากอสราง ท่ีอยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ�ในการจัดทํางบการเง�น

2.1 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงนิฉบับภาษาไทยเปนงบการเงนิฉบับที่บริษทัฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบ

การเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงนิรวมไดจดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท คริสเตียนแีละนลีเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนีเ้รียกวา

“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ
อัตรารอยละ

ของการถือหุน
2559 2558

บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทฯ) รอยละ รอยละ
บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด รับเหมากอสราง ไทย 60 60
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด รับเหมากอสราง เมียนมาร 100 -

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน

ผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ

ตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได 

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุม

บริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) สินทรัพยและหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัว

เฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ที่เปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเง�นรวม
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
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ฉ) ยอดคงคางระหวางบรษิทัฯและบรษิทัยอย รายการคาระหวางกนัทีม่สีาระสาํคญัไดถกูตดัออกจาก งบการเงนิรวมนีแ้ลว 

ช) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่

ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนใน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม

รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่

1 มกราคม 2559 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลาวไดรบัการปรบัปรงุหรอืจดัใหมีขึน้เพือ่ใหมเีน้ือหาเทาเทยีม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรงุถอยคาํและคาํศัพท การตีความและการให

แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยาง

เปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ

ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ

ปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

เมื่อนํามาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในการ

รวมคา และเงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีสวนไดเสียได ตามที่อธิบายไวใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใชวิธีการ

บันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีส วนไดเสียใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากฝายบริหารไดพิจารณาแลววาจะเลือก

บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรู�รายได�

รายได�จากงานก�อสร�าง

รายไดจากงานกอสรางตามสัญญาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มจะถือเปนรายไดตามอัตราสวนของงานที่แล วเสร็จจากการ

ประเมินของวิศวกรโครงการ รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “รายไดคากอสรางที่ยังไม

ไดเรียกเก็บ” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาที่จํานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกคามากกวารายได

ที่ควรจะรับรูเปนรายไดจากการคํานวณตามสวนของงานที่แลวเสร็จแสดงไวเปน “รายไดคากอสรางรับลวงหนา” ภายใต

หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

สาํรองเผือ่ผลขาดทนุจากงานกอสรางตามสญัญาจะตัง้ขึน้ทัง้จาํนวนเมือ่ทราบแนชดัวางานกอสรางตามสญัญานัน้จะประสบผลขาดทนุ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

เง�นป�นผลรับ

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล

4.2 ต�นทุนงานก�อสร�าง

ตนทุนในการรับเหมากอสรางประกอบดวยตนทุนคาวัสดุ คาแรง คารับเหมากอสรางชวง คาบริการ และคาใชจายอ่ืน

ซึ่งคํานวณตามสวนของงานที่แลวเสร็จ

สัญญาที่มีตนทุนงานกอสรางที่จายจริงมากกวาจํานวนที่ควรถือเปนตนทุนในการใหบริการตามสวนของงานที่แลวเสร็จ

แตยังไมมีการเรียกชําระเงินและตนทุนของสัญญาที่ยังไมเริ่มรับรูรายไดจะแสดงไวเปน “งานระหวางกอสรางตามสัญญา”

ภายใตสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาที่มีตนทุนในการใหบริการจากการคํานวณตามสวนของงาน

ที่แลวเสร็จมากกวาตนทุนงานกอสรางที่จายจริงจะแสดงไวเปน “ตนทุนงานกอสรางคางจาย” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบ

แสดงฐานะการเงิน

4.3 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง

ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.4 ลูกหนี้การค�า

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและ

การวิเคราะหอายุหนี้

4.5 สินค�าคงเหลือ

สินคาคงเหลือซึ่งประกอบดวยวัสดุกอสรางและอะไหล แสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลว

แตราคาใดจะตํ่ากวา

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ
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4.6 เง�นลงทุน

ก) เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะครบกาํหนดชาํระในหนึง่ป รวมทัง้ทีจ่ะถอืจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวธิรีาคาทนุตัดจําหนาย 

บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนตํ่ากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูนี้

จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ข) เงินลงทนุในตราสารทนุทีไ่มอยูในความตองการของตลาดถอืเปนเงินลงทนุทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทนุสทุธจิากคาเผือ่การดอยคา (ถามี)  

ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

4.7 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากนั้น

บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

คาเสือ่มราคาของอสังหาริมทรัพยเพือ่การลงทุนประเภทอาคารชดุคาํนวณจากราคาทนุโดยวธิเีสนตรงตามอายกุารใหประโยชน

โดยประมาณ 20 ป คาเสือ่มราคาของอสงัหาริมทรัพยเพือ่การลงทนุรวมอยูในการคาํนวณผลการดาํเนนิงาน โดยไมมกีารคดิคา

เสื่อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

บรษัิทฯรบัรูผลตางระหวางจาํนวนเงนิทีไ่ดรบัสทุธจิากการจาํหนายกบัมูลคาตามบญัชีของสินทรัพยในสวนของกาํไรหรือขาดทนุ

ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหมหักคาเสื่อมราคาสะสม และคา

เผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอาคารในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา หลังจากนั้นบริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคา

อาคารโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพย

ดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ

บริษัทฯบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้ 

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสม

ในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลง

และบริษัทฯไดรับรูราคาที่ลดลงในสวนของกําไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพ่ิมจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายได

ไมเกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว

- บรษัิทฯรบัรูราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยทีล่ดลงจากการตีราคาใหมในสวนของกําไรหรือขาดทนุ อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนัน้

เคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน

สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย”
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คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณดังนี้

อาคาร - 20 ป

สวนปรบัปรุงทีด่นิ - 5 ป

เครือ่งจกัรและอุปกรณกอสราง - 3 - 10 ป

เครือ่งตกแตง ตดิตัง้และอุปกรณ - 3 - 6 ป

ยานพาหนะ - 3 - 6 ป

ค�าเสื่อมราคารวมอยู�ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง

บริษัทฯตดัรายการทีดิ่น อาคาร และอุปกรณออกจากบญัช ีเมือ่จาํหนายสนิทรพัยหรอืคาดวาจะไมไดรบัประโยชนเชงิเศรษฐกจิ

ในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไร

หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

4.9 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนและค�าตัดจําหน�าย

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น

บรษิทัฯและบริษทัยอยตดัจําหนายสินทรัพยไมมตัีวตนทีม่อีายกุารใหประโยชนจาํกดัอยางมรีะบบตลอดอายกุารใหประโยชน

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา 

บรษิทัฯและบริษทัยอยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหนายและวธิกีารตดัจาํหนายของสนิทรพัยไมมตีวัตนดงักลาวทกุสิน้ปเปน

อยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด ไดแก คอมพิวเตอรซอฟแวร ซึ่งมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ

5 ป และ 10 ป

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุม

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช�าระยะยาว

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา

ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคา

ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจาย

ทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา

สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจ าของสวนใหญไมได โอนไป

ใหกับผู เช าถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ ายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรู เปนคาใชจ ายในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
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4.12 เง�นตราต�างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รายการตางๆของแตละกจิการทีร่วมอยูในงบการเงนิวัดมลูคาดวยสกลุเงินทีใ่ชในการดาํเนินงานของแตละกจิการนัน้

รายการทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัยและหนีส้นิท่ีเปนตัวเงนิ

ซึง่อยูในสกลุเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอัตราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.13 การด�อยค�าของสินทรัพย�

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯหากมีขอ

บงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่า

กวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย

หรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา

บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีที่อาคารซึ่งใชวิธีการตีราคาใหม

และไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกิน

ไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวด

กอนไดหมดไปหรอืลดลง บรษิทัฯจะประมาณมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคืนของสนิทรพัยนัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทนุจากการ

ดอยคาทีร่บัรูในงวดกอนกต็อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทีใ่ชกาํหนดมลูคาทีค่าดวาจะไดรับคนืภายหลงัจากการรบัรูผล

ขาดทนุจากการดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบญัชขีองสนิทรพัยทีเ่พิม่ขึน้จากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอยคาตองไม

สงูกวามลูคาตามบญัชทีีค่วรจะเปนหากกจิการไมเคยรบัรูผลขาดทนุจากการดอยคาของสนิทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบนัทกึ

กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรบัรูไปยงัสวนของกาํไรหรอืขาดทนุทนัท ีเวนแตสนิทรพัยนัน้แสดงดวย

ราคาที่ตีใหม การกลับรายการสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม

4.14 ผลประโยชน�ของพนักงาน

ผลประโยชน�ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเง�น

บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่

พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยก

ออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใช

จายในปที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน�หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ

และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
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บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวย

ที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดค อนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4.16 ภาษีเง�นได�

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินได ป จจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ

โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มี

ผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับ

รู สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชใน

จํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชน

จากผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น

บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนว าบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไร

ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับ

รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.17 การวัดมูลค�ายุติธรรม

มลูคายตุธิรรม หมายถึง ราคาทีค่าดวาจะไดรับจากการขายสนิทรพัยหรอืเปนราคาทีจ่ะตองจายเพือ่โอนหนีส้นิใหผูอ่ืนโดยรายการดงั

กลาวเปนรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหวางผูซือ้และผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูคา บรษิทัฯและบรษัิทยอยใชราคาเสนอซือ้

ขายในตลาดทีม่สีภาพคลองในการวัดมลูคายุติธรรมของสนิทรพัยและหนีส้นิซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วของกาํหนดให

ตองวดัมลูคาดวยมลูคายตุธิรรม ยกเวนในกรณทีีไ่มมตีลาดทีมี่สภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนีสิ้นทีมี่ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหา
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ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลองได บรษิทัฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายติุธรรมโดยใชเทคนคิการประเมินมูลคาทีเ่หมาะสม

กบัแตละสถานการณ และพยายามใชขอมลูทีส่ามารถสงัเกตไดทีเ่กีย่วของกบัสนิทรพัยหรอืหนีส้นิทีจ่ะวดัมลูคายตุธิรรมนัน้ใหมากทีส่ดุ 

ลาํดบัชัน้ของมูลคายุตธิรรมทีใ่ชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายตุธิรรมของสนิทรพัยและหนีส้นิในงบการเงนิแบงออกเปนสามระดบัตาม

ประเภทของขอมลูทีน่าํมาใชในการวดัมูลคายตุธิรรม ดงันี้

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้น

ของมลูคายตุธิรรมสาํหรบัสนิทรพัยและหนีส้นิทีถ่อือยู ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมูลคายตุธิรรมแบบเกดิขึน้ประจาํ

5. การใช�ดุลยพ�นิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน

งบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว

การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี

สัญญาก�อสร�าง

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดจากงานกอสรางโดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสรางตามสัญญา เมื่อกิจการ

สามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ ขั้นความสําเร็จของงานกอสรางถูกกําหนดโดยพิจารณา

จากการสํารวจและประมาณการโดยวิศวกรโครงการ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณขั้นความสําเร็จของ

งานโดยคํานึงถึงประสบการณในอดีตและขอมูลที่ไดรับจากวิศวกรโครงการ

ประมาณการต�นทุนโครงการก�อสร�าง

บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการตนทุนงานกอสรางของแตละโครงการจากรายละเอียดของแบบกอสรางและนํามา

คํานวณจํานวนและมูลคาวัสดุกอสรางที่ตองใชในโครงการดงักลาว รวมถงึคาแรง คาโสหุย ทีต่องใชในการใหบรกิารกอสราง

จนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสราง คาแรง และคาใชจายอื่น ๆ บริษัทฯและ

บริษัทยอยจะทําการทบทวนประมาณการตนทุนอยางสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการ

ตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ

ประมาณการค�าใช�จ�ายสําหรับโครงการก�อสร�าง

ในการประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจและขอมูลตางๆที่เก่ียวของในการประมาณ

การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการรับประกันผลงานและการเรียกรองคาความเสียหายจากงานกอสรางตามสัญญา

โดยอาศยัการประเมนิสถานะของโครงการ การวเิคราะหขอมูลคาความเสียหายทีเ่กิดขึน้จรงิและขอมูลสถติิในอดีต เปนตน อยางไร

ก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

ใช�ข�อมูลราคาเสนอ

ซื้อขายของสินทรัพย�

หร�อหนี้สินอย�าง

เดียวกันในตลาดที่มี

สภาพคล�อง

ใช�ข�อมูลอื่นที่สามารถ

สังเกตได�ของ

สินทรัพย�หร�อหนี้สิน 

ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลทาง

ตรงหร�อทางอ�อม

ใช�ข�อมูลที่ไม�สามารถ

สังเกตได� เช�น ข�อมูล

เกี่ยวกับกระแสเง�นสด

ในอนาคตที่กิจการ

ประมาณข�้น
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รายงานประจําป� 2559

สัญญาเช�า 

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเชาวาเปนสญัญาเชาดาํเนนิงานหรอืสญัญาเชาทางการเงนิ ฝายบรหิารไดใชดลุยพนิจิในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพย

ที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

ค�าเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา

จะเกดิขึน้จากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถงึประสบการณการเกบ็เงินในอดีต อายขุองหนีท้ีค่งคางและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปนอยู

ในขณะนั้น เปนตน

ค�าเผ�่อการด�อยค�าของเง�นลงทุน

บรษิทัฯจะตัง้คาเผือ่การดอยคาของเงนิลงทนุเม่ือมลูคายตุธิรรมของเงินลงทุนดงักลาวไดลดลงอยางมสีาระสําคญัและเปนระยะ

เวลานานหรอืเม่ือมีขอบงชีข้องการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทนุดังกลาวไดลดลงอยางมสีาระสาํคญัหรอืเปนระยะเวลานาน

หรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� และค�าเสื่อมราคา

ในการคาํนวณคาเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบรหิารจาํเปนตองทาํการประมาณอายกุารใหประโยชนและมลูคาคงเหลอื

เมือ่เลกิใชงานของอาคารและอปุกรณ และตองทบทวนอายกุารใหประโยชนและมลูคาคงเหลอืใหมหากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้

บริษัทฯแสดงมูลคาของอาคารดวยราคาที่ตีใหม ซ่ึงราคาที่ตีใหมนี้ไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีมูลคาตนทุน

ทดแทนคงเหลือสุทธิ ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใช

ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญชี

บรษิทัฯและบรษิทัยอยจะรบัรูสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตัดบญัชสีาํหรับผลแตกตางชัว่คราวท่ีใชหกัภาษีและขาดทนุทางภาษี

ที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจาก

ผลแตกตางชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ้ายบรหิารจาํเปนตองประมาณการวาบรษิทัฯและบรษัิทยอยควรรบัรูจาํนวนสนิทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใดโดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชน�หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน� 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัย

ขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

คดีฟ�องร�อง

บรษิทัฯมหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟองรองเรยีกคาเสยีหาย ซึง่ฝายบรหิารไดใชดลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดทีีถ่กู

ฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกดิขึน้จงึไมไดบนัทกึประมาณการหนีส้นิดังกลาว ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

ในระหวางป บริษทัฯและบริษทัยอยมีรายการธรุกจิทีส่าํคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั รายการธรุกิจดงักลาวเปนไป

ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตาม

ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2559 2558 2559 2558
รายการกับบริษัทยอย                                                                      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดคาเชาและคาบริการ - - 0.2 0.7 ราคาตลาด

รายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากงานกอสราง 287.1 1,279.6 287.1 1,184.6 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม
ตนทุนงานกอสราง 0.6 0.5 0.6 0.5 ราคาตลาด
คาเชาและคาบริการจาย 0.9 0.3 0.9 0.3 ราคาตลาด

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

(มีกรรมการรวมกันและ/หรือมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 332,171 150,707 297,354 91,253

รวมลูกหนี้ตามสัญญากอสราง 332,171 150,707 297,354 91,253

เงินประกันผลงานตามสัญญา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

(มีกรรมการรวมกันและ/หรือมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 11,351 99,350 11,351 99,350

รวมเงินประกันผลงานตามสัญญา 11,351 99,350 11,351 99,350

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 343,522 250,057 308,705 190,603

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย - - 15 155

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 15 155

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

(หมายเหตุ 18)
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

(มีกรรมการรวมกัน และ/หรือมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) 32 2,353 32 46

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของ

กัน 32 2,353 32 46

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแก

กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
2559 2558

ผลประโยชนระยะสั้น 33,287 31,148
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,922 2,536
รวม 35,209 33,684

7. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

 (หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 5,770 6,877 5,710 6,577
เงินฝากธนาคาร 422,088 121,112 406,464 119,546
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - 6,996 - -
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 427,858 134,985 412,174 126,123

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 เงนิฝากออมทรัพยมอัีตราดอกเบีย้ระหวางรอยละ 0.10 ถงึ 1.40 ตอป (2558: เงินฝากออมทรพัยและ

เงนิลงทนุในพนัธบตัร รอยละ 0.10 ถงึ 1.45 ตอป)

8. เง�นลงทุนชั่วคราว

 (หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล - 5,479 - 5,479
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - 5,479 - 5,479

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 เงนิลงทนุในพนัธบัตรรฐับาลมอีตัราดอกเบีย้รอยละ 2.6 ตอป ครบกําหนด ไถถอนในเดอืนมถินุายน 2559 
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9. ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ - 135,265 - 88,843
คางชําระ
ไมเกิน 1 เดือน 174,051 12,329 174,051 -
    1 - 3  เดือน 12,752 3,113 12,752 2,410
    3 - 6  เดือน 12,551 - 12,551 -
    6 - 12 เดือน 129,195 - 96,352 -
มากกวา 12 เดือน 3,622 - 1,648 -
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 332,171 150,707 297,354 91,253
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 11,351 99,350 11,351 99,350
รวม 343,522 250,057 308,705 190,603
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ 585,647 412,227 585,647 412,227
คางชําระ
 ไมเกิน 1 เดือน 107,771 148,730 107,771 148,730
 1 - 3 เดือน 49,968 93,474 49,968 93,474
 3 - 6 เดือน 21,966 10,249 21,966 10,249
 6 - 12 เดือน 1,162 9,309 1,162 9,309
 มากกวา 12 เดือน 153,928 153,928 153,928 153,928
รวม 920,442 827,917 920,442 827,917
ตั๋วเงินรับและเช็คลงวันที่ลวงหนา 116,553 98,399 116,553 98,399
รวม 1,036,995 926,316 1,036,995 926,316
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (113,396) (113,396) (113,396) (113,396)
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 923,599 812,920 923,599 812,920
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 357,338 404,810 357,338 404,810
รวม 1,280,937 1,217,730 1,280,937 1,217,730
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,624,459 1,467,787 1,589,642 1,408,333
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    (หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 15 155
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3,906 3,831 3,899 3,831
ดอกเบี้ยคางรับ 358 135 358 134
คาใชจายจายลวงหนา 8,654 3,654 7,819 3,654
รวมลูกหนี้อื่น 12,918 7,620 12,091 7,774
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (702) (702) (702) (702)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 12,216 6,918 11,389 7,072
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,636,675 1,474,705 1,601,031 1,415,405

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีตามสัญญากอสรางไดรวมลกูหนีจ้ากโครงการกอสรางหลายโครงการซึง่เจาของ โครงการกําลงัประสบ

ปญหาทางดานการเงินและไดชะลอการจายคากอสรางที่มีตอบริษัทฯออกไป บริษัทฯไดดําเนินการทางกฎหมายกับเจาของ

โครงการดังกลาวบางโครงการแลว

บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหนี้ตามสัญญากอสรางบางโครงการใหแกธนาคารหลายแหงเพื่อคํ้าประกัน

วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯที่ไดรับจากธนาคารนั้น 

10. รายได�ค�าก�อสร�างที่ยังไม�ได�เร�ยกเก็บ/เง�นรับล�วงหน�าจากผู�ว�าจ�างและรายได�ค�าก�อสร�างรับล�วงหน�า

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
รายไดคากอสรางที่ยังไมไดเรียกเก็บ
มูลคางานตามสัญญา 15,201,215 13,319,056 14,342,911 12,460,752
การรับรูรายไดตามอัตราสวนของงาน ที่ทําเสร็จ 8,872,307 9,621,405 8,014,003 8,763,101
หัก: มูลคางานกอสรางที่เรียกเก็บ (8,011,950) (9,112,052) (7,175,237) (8,279,570)
รายไดคากอสรางที่ยังไมไดเรียกเก็บ 860,357 509,353 838,766 483,531

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและรายไดกอสรางรับ

ลวงหนา
มูลคางานตามสัญญา 1,623,052 - 1,623,052 -
มูลคางานกอสรางที่เรียกเก็บ 1,437,373 - 1,437,373 -
หัก: การรับรูรายไดตามอัตราสวนของงาน ที่ทําเสร็จ (1,414,155) - (1,414,155) -
รายไดคากอสรางรับลวงหนา 23,218 - 23,218 -
เงินรับลวงหนาจากผูวาจาง 632,621 397,307 632,621 397,307
เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและ รายไดคากอสรางรับ

ลวงหนา 655,839 397,307 655,839 397,307
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11. เง�นฝากและเง�นลงทุนที่มีภาระค้ําประกัน

  (หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
เงินฝากธนาคาร 43,478 71,789 43,478 71,789
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 24,401 - 24,401 -
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 67,879 71,789 67,879 71,789

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในพันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.80 - 1.34 ตอป 

(2558: รอยละ 0.63 - 1.35 ตอป)

บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและการออกหนังสือคํ้าประกันโดย

ธนาคารในนามบริษัทฯ และไดนําพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยไปเปนหลักประกันการออกหนังสือคํ้าประกันโดยธนาคาร

ในนามบริษัทฯเพื่อเปนประกันการรับคืนภาษีจากกรมสรรพากร

12. เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
2559 2558 2559

รอยละ

2558

รอยละ

2559 2558

บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด 50.0 ลานบาท 50.0 ลานบาท 60 60 1,526,230 1,526,230
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น

(เมียนมาร) จํากัด

0.1 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา - 100 - 3,470 -
รวม 1,529,700 1,526,230
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงิน

ลงทุน (1,477,517) (1,477,017)
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 52,183 49,213

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯไดอนุมัติใหจัดตั้งบริษัทยอยในประเทศเมียนมาร

คือ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

(หุนสามัญ 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) และไดเรียกชําระทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษัทฯถือหุนในบริษัท

ยอยดังกลาวรอยละ 100 บริษัทยอยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับคณะกรรมการดานการลงทุนและการบริหารบริษัท

ของประเทศเมียนมารเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

ในระหวางป 2559 บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 0.5 ลานบาท (2558: โอนกลับ

คาเผื่อการดอยคาจํานวน 7.1 ลานบาท) 
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13. เง�นลงทุนระยะยาวอื่น

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน
2559
รอยละ

2558
รอยละ

2559 2558

เงินลงทุนทั่วไป - บริษัทอื่น
บริษัท โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ กรุงเทพ จํากัด 0.20 0.20 1,000 1,000
บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด - 0.03 - 69
รวม 1,000 1,069

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดตัดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด จํานวน 0.07 ลานบาท เนื่องจากบริษัท

ดังกลาวลมละลาย

14. อสังหาร�มทรัพย�เพ�่อการลงทุน

 (หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคารชุด รวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2558 77,707 9,314 87,021
31 ธันวาคม 2558 77,707 9,314 87,021
31 ธันวาคม 2559 77,707 9,314 87,021
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558 - 6,659 6,659
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 419 419
31 ธันวาคม 2558 - 7,078 7,078
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 420 420
31 ธันวาคม 2559 - 7,498 7,498
คาเผื่อการดอยคา
1 มกราคม 2558 2,133 - 2,133
ลดลงระหวางป (366) - (366)
31 ธันวาคม 2558 1,767 - 1,767
31 ธันวาคม 2559 1,767 - 1,767
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558 75,940 2,236 78,176
31 ธันวาคม 2559 75,940 1,816 77,756
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2558 419
2559 420

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558

ที่ดิน 134,688 134,688
อาคารชุด 4,354 4,354

มูลคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑราคาตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯนําที่ดินของบริษัทฯจํานวน 8 แปลง มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 36 ลาน

บาท ไปจดจํานองไวกับธนาคารเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคารนั้น
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ในป 2556 บรษัิทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาอาคารใหมโดยผูประเมนิราคาอสิระ ซ่ึงประเมนิเมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  

และ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยใชเกณฑมูลคาตนทุนทดแทนคงเหลือสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) 

ผลจากการประเมินแสดงมูลคาอาคารเพิ่มขึ้นจากมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวน 34 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกสวนที่เพ่ิมขึ้น

จากการตีราคาใหมดังกลาวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

ในสวนของผูถือหุน 

หากบริษัทฯแสดงมูลคาของอาคารดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะมีจํานวน

ประมาณ 237 ลานบาท (2558: 245 ลานบาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเครือ่งจกัร ยานพาหนะและอปุกรณซ่ึงไดมาภายใตสญัญาเชาทางการเงิน

โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 152 ลานบาท (2558: 123 ลานบาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมีอาคารและอปุกรณจาํนวนหนึง่ซึง่ตดัคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยงัใชงานอยู มลูคาตามบัญชี

กอนหักคาเสือ่มราคาสะสมและคาเผือ่การดอยคาของสนิทรพัยดงักลาวมจีาํนวนเงนิประมาณ 623 ลานบาท (2558: 636 ลานบาท)

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไดนําที่ดินของบริษัทฯจํานวน 9 แปลงพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวน มูลคาสุทธิตามบัญชี

จํานวนประมาณ 542 ลานบาท (2558: จํานวน 9 แปลง มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 560 ลานบาท) ไปจดจํานองไว

กับธนาคารเพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวที่ไดรับจากธนาคารนั้น 

16. สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม                                      งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

คอมพิวเตอรซอฟแวร - ราคาทุน 18,760 8,528 18,727 8,528
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (1,180) (258) (1,178) (258)
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 17,580 8,270 17,549 8,270

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม                                         งบการเงินเฉพาะกิจการ                                        
2559 2558 2559 2558

มูลคาตามบัญชีตนป 8,270 - 8,270 -
ซื้อเพิ่ม 10,065 5,157 10,032 5,157
คาตัดจําหนายสําหรับป (922) (258) (920) (258)
โอนจากบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ 167 3,371 167 3,371
มูลคาตามบัญชีปลายป 17,580 8,270 17,549 8,270
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17. เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ันในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 100 ลานบาท

ซึง่กาํหนดชาํระคืนในเดอืนมกราคม 2559 และคิดดอกเบีย้ในอตัรารอยละ 4.72 ตอป บรษิทัฯไดจายชาํระคนืเงนิกูยมืระยะสัน้

ดังกลาวแลวในเดือนมกราคม 2559

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูยมืเงินระยะสัน้จากธนาคารในประเทศจาํนวน 545 ลานบาท

(2558: 545 ลานบาท) ซึ่งคํ้าประกันโดยการจํานําเงินฝากธนาคารตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 11 และการจดจํานองที่ดินของ

บริษัทฯตามที่กลาวในหมายเหตุ 14 และ 15 ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการที่

ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินเฉพาะสวนที่มีดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน เปนตน 

18. เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

   (หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน 32 2,353 32 46
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 864,310 841,503 840,195 810,442
ตนทุนงานกอสรางคางจาย
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 703,854 589,353 698,322 572,445
คาใชจายคางจาย
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 22,567 25,299 22,337 25,163
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 1,590,763 1,458,508 1,560,886 1,408,096

19. หนี้สินตามสัญญาเช�าการเง�น

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 158,415 137,289
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (9,612) (10,469)
รวม 148,803 126,820
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (46,050) (32,357)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 102,753 94,463

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซี่งเพื่อเชายานพาหนะและเครื่องจักรเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมี

กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 4 ป
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บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้ 
(หนวย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 51,021 107,394 158,415
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี (4,971) (4,641) (9,612)
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 46,050 102,753 148,803

(หนวย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 37,080 100,209 137,289
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี (4,723) (5,746) (10,469)
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 32,357 94,463 126,820

20. เง�นกู�ยืมระยะยาว

(หนวย: พันบาท)

ลําดับที่ วงเงิน อัตราดอกเบี้ย การชําระคืน

งบการเงินรวมและ                                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ลานบาท) (รอยละตอป) 2559 2558

1. 160 BIBOR + 2.625 จายชําระรายเดือน งวดละ 1.9 ลานบาท 

ชําระงวดแรกในวันครบกําหนด 13 เดือน 

นับจากวันเบิกเงินกูครั้งแรก (23 สิงหาคม 

2556) 106,800 129,600
2. 280 BIBOR + 2.625 จายชําระรายเดือน งวดละ 3 ลานบาท 

ชําระงวดแรกในวันครบกําหนด 13 เดือน

นับจากวันเบิกเงินกูครั้งแรก (25 กันยายน 

2556) 78,760 114,760
รวมเงินกูยืมระยะยาว 185,560 244,360

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (58,800) (58,800)
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 126,760 185,560

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบางสวนของบริษัทฯ ตามที่กลาวไว

ในหมายเหตุ 15 ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารง

อตัราสวนหนีส้นิเฉพาะสวนทีมี่ดอกเบีย้สุทธิตอสวนของผูถอืหุน และอตัราสวนความสามารถในการชาํระหนีใ้หเปนไปตามอตัรา

ที่กําหนดในสัญญา เปนตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีวงเงินกู ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู ที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน120 ลานบาท

(2558: 120 ลานบาท)
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21. สํารองผลประโยชน�ระยะยาวของพนักงาน

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้  
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 93,723 84,985
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:
ตนทุนบริการในปจจุบัน 9,224 8,039
ตนทุนดอกเบี้ย 2,624 3,030
โอนกลับระหวางป (4,232) -
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร - 1,564
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน  - 5,750
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ - (3,846)
ผลประโยชนที่จายในระหวางป (2,284) (5,799)
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 99,055 93,723

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558

ตนทุนงานกอสราง 4,373 5,349
คาใชจายในการบริหาร 3,243 5,720
รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 7,616 11,069

บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ

1.7 ลานบาท (2558: จํานวน 11.5 ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ

และบริษัทยอยประมาณ 15 ป (2558: 15 ป) 
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สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังน้ี

(หนวย: รอยละตอป)
งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558
อัตราคิดลด 3.0 3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน 3.0 - 8.0 3.0 - 8.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 0.0 - 19.0 0.0 - 19.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

(หนวย: พันบาท)
2559 2558

งบการเงนิรวมและ                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและ                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (8,398) 9,709 (8,042) 9,319
อัตราการขึ้นเงินเดือน 10,411 (9,152) 9,049 (7,984)

เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20% เพิ่มขึ้น 20% ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (5,458) 6,256 (4,670) 5,319

22. ทุนเร�อนหุ�น

เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2559 ทีป่ระชุมสามัญประจําปผูถอืหุนของบรษัิทฯครัง้ที ่83 มมีตอินมุตัใิหยกเลกิการจดัสรรหุนสามญั

เพ่ิมทนุจาํนวนไมเกนิ 175 ลานหุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท เพือ่เสนอขายใหกบับคุคลในวงจํากดั และ/หรอืผูลงทนุสถาบนั 

และ/หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

23. ส�วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย�

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว

จะทยอยตดัจาํหนายโดยใชวธิเีสนตรงตามอายกุารใหประโยชนทีเ่หลอือยูของสนิทรพัยนัน้ และบนัทึกโอนไปยงักําไรสะสมโดยตรง
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและ                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558

ยอดคงเหลือตนป 30,539 32,249
หัก: ตัดจําหนายระหวางป (1,716) (1,710)
ยอดคงเหลือปลายป 28,823 30,539

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลได
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24. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหงพระราชบญัญติับรษิทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บรษิทัฯตองจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํป

สวนหนึง่ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปหกัดวยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทนุสาํรองนี้

จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

ในระหวางป 2559 บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 7.1 ลานบาท (2558: 1.1 ลานบาท)

25. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

คาจางผูรับเหมาชวง 2,813,386 3,158,546 2,813,386 3,158,546
คาวัสดุกอสราง 1,473,260 1,856,346 1,473,260 1,753,405
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น ของ

พนักงาน

1,483,871 1,728,532 1,483,207 1,720,634

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 176,378 153,644 176,353 153,644

26. ภาษีเง�นได�

ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป - - - -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด ผลแตกตาง

ชั่วคราวและกลับรายการ ผลแตกตางชั่วคราว (16,707) 34,043 (16,709) 31,121
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน (16,707) 34,043 (16,709) 31,121

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

และ 2558 สรุปไดดังนี้ 
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ ผลขาดทุน

จากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตรประกันภัย - (694) - (694)
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (694) - (694)

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับภาษีเงินไดมีดังนี้

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 123,463 60,751 125,162 53,629

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20%
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 24,693 12,150 25,032 10,726
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
     การใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี

     และการรับรูขาดทุนสะสมทางภาษีของปกอน (38,387) - (38,387) -
   คาใชจายตองหาม 326 211 326 211
   คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (2,968) (1,793) (2,957) (1,782)
   ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง

   ไมไดใชที่ไมไดรับรู (371) 23,475 (723) 21,966
รวม (41,400) 21,893 (41,741) 20,395
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน (16,707) 34,043 (16,709) 31,121

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ 5,698 6,035 5,698 6,035
ประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการ 77,979 63,707 76,779 62,507
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 19,811 18,745 19,811 18,745
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 37,758 37,758 37,758 37,758
อื่น ๆ 5,325 4,133 5,323 4,130
รวม 146,571 130,378 145,369 129,175
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร 5,765 6,108 5,765 6,108
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 1,922 2,093 1,922 2,093
รวม 7,687 8,201 7,687 8,201
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 138,884 122,177 137,682 120,974
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ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯและบรษิทัยอยมรีายการผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษแีละขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไดใช

จาํนวน 1,751 ลานบาท (2558: 2,032 ลานบาท) (เฉพาะของบรษิทัฯ: 1,691 ลานบาท 2558: 1,927 ลานบาท) ทีบ่รษิทัฯและ

บรษัิทยอยไมไดบนัทกึสินทรัพยภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี เนือ่งจากฝายบรหิารพจิารณาแลวเหน็วาบรษิทัฯและบรษิทัยอยอาจไมมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนาํผลแตกตางชัว่คราวทีใ่ชหกัภาษีและขาดทนุทางภาษท่ีียงัไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได

รายละเอยีดวันสิน้สดุระยะเวลาการใหประโยชนของรายการขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไดใชซึง่บริษทัฯและบริษทัยอยไมไดบนัทกึ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี แสดงไดดังนี้

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
31 ธันวาคม 2559 - 45 - -
31 ธันวาคม 2560 1,534 1,534 - -
31 ธันวาคม 2562 - 190 - 190
31 ธันวาคม 2563 93 140 91 138
31 ธันวาคม 2564 1 - - -
รวม 1,628 1,909 91 328

27. กําไรต�อหุ�น

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

28. เง�นป�นผลจ�าย

เงินปนผลจายของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เปนดังน้ี 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย

(พันบาท)

เงินปนผล          

จายตอหุน

(บาท)

วันที่จายเงินปนผล

2559
เงินปนผลระหวางกาลจากผล

การดําเนินงานเดือนมกราคม 

- กันยายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 

427 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2559 50,145 0.05 13 ธันวาคม 2559
รวม 50,145 0.05
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29. สัญญางานระหว�างก�อสร�าง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมตีนทนุการกอสรางทีเ่กิดขึน้ปรับปรุงดวยกําไรหรือขาดทุนทีรั่บรูจนถงึปจจุบนัสําหรับสญัญางาน

ระหวางกอสรางเปนจาํนวนประมาณ 4,390 ลานบาท (2558: 7,272 ลานบาท) ซ่ึงไดเรียกเก็บเงินจากผูวาจางแลวประมาณ 3,681 ลาน

บาท (2558: 6,800 ลานบาท)

30. ข�อมูลส�วนงานดําเนินงาน

ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

ไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงาน

ของสวนงาน โดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ กรรมการผูจัดการ 

บรษัิทฯและบรษิทัยอยดาํเนนิธรุกจิหลกัในสวนงานดาํเนนิงานท่ีรายงานเพยีงสวนงานเดยีว คือ การรบัเหมากอสราง และดาํเนนิ

ธรุกจิในเขตภูมศิาสตรเดยีว คอื ประเทศไทย (บรษัิทยอยในประเทศเมียนมารยงัไมไดเร่ิมดําเนนิกิจการ) บริษัทฯประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของสวนงานโดยพจิารณาจากกาํไรหรอืขาดทนุจากการดาํเนนิงานซึง่วดัมลูคาโดยใชเกณฑเดยีวกบัทีใ่ชในการวดักาํไร

หรอืขาดทนุจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงัน้ัน รายได กําไรจากการดาํเนนิงาน และสนิทรพัยทัง้หมดท่ีแสดงอยูในงบการเงิน

จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว

ข�อมูลเกี่ยวกับลูกค�ารายใหญ�

ในป 2559 บริษัทฯมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 2 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 2,294 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจาก

การรับเหมากอสรางทั่วไป (2558: บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวน 2 ราย เปนจํานวนเงินประมาณ 

2,634 ลานบาท)

31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 9 ของเงินเดือน

ขึ้นอยูกับอายุการทํางานของพนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 

และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบยีบวาดวยกองทุนของบรษิทัฯและบรษิทัยอย ในระหวางป 2559 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 18 ลานบาท (2558: 16 ลานบาท)

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช�าดําเนินงาน

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชายานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลา 2 ถึง 3 ป

บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558

จายชําระ
ภายใน 1 ป 11 9
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 8 7
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32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบร�การและภาระผูกพันอื่น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมภีาระผกูพนัตามสัญญาวาจางผูรับเหมาชวงทีจ่ะตองจายในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 2,204 ลานบาท

(2558: 1,340 ลานบาท) 

32.3 การค้ําประกัน

ก) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดออกหนังสอืคํา้ประกนัซึง่สวนใหญเก่ียวกบัการประกันการทํางานตามสญัญากอสราง และ

การประกนัการชาํระคนืเงนิรบัลวงหนาเปนจาํนวนเงินประมาณ 185 ลานบาท (2558: 290 ลานบาท)

ข) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีหนังสอืค้ําประกันทีอ่อกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนั

ทางปฏิบตัติามปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558

การประมูลงานกอสรางและการยื่นซองประกวดราคา 446 122
ประกันการชําระคืนเงินรับลวงหนา 933 625
ประกันการปฏิบัติตามสัญญา 1,168 1,074
ประกันการชําระคืนเงินประกันผลงาน 291 274
ประกันการจายชําระเจาหนี้ 64 118
ประกันการรับคืนภาษี 493 -
รวม 3,395 2,213

32.4 คดีฟ�องร�อง

ในระหวางป 2558 บริษทัฯถกูผูรับเหมาชวงรายหน่ึงฟองรองเกีย่วกบัการทาํผดิสญัญาจาง โดยมลูหนีท้ีฟ่องรองมจีาํนวนรวม

ประมาณ 235 ลานบาท บริษทัฯเหน็วามิไดกระทาํผดิตามฟองและไดยืน่ฟองแยงตอศาลเมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558 โดยเรยีกรอง

คาเสียหายจาํนวน 632 ลานบาท ขณะน้ีคดีอยูในระหวางการพจิารณาของศาล โดยทนายความของบรษิทัฯมคีวามเหน็วาบรษิทัฯ

มิไดเปนฝายผิดสัญญาจางขางตนและคาดวาจํานวนที่บริษัทฯตองจายเปนเพียงคาจางงวดงานที่ไดทําแลวเสร็จซึ่งบริษัทฯได

บนัทกึบญัชไีวแลว และฝายบริหารของบริษทัฯคาดวาบรษิทัฯจะไมไดรบัผลเสยีหายอยางมสีาระสาํคญัจากคดฟีองรองดงักลาว 
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33. ลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสนิทรพัยทีว่ดัมลูคาดวยมลูคายตุธิรรมหรอืเปดเผยมลูคายตุธิรรมแยกแสดง

ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมดังนี้

(หนวย: พันบาท)
2559 2558

งบการเงนิรวมและ                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวมและ                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2 รวม ระดับ 2 รวม

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
อาคาร 265,703 265,703 275,697 275,697

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 139,042 139,042 139,042 139,042

34. เคร�่องมือทางการเง�น

34.1 นโยบายการบร�หารความเสี่ยง

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทัฯและบรษิทัยอยตามทีน่ยิามอยูในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่107 “การแสดงรายการและ

การเปดเผยขอมลูสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ” ประกอบดวย เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด เงนิลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารคาและ

ลกูหนีอ้ืน่ เจาหนีก้ารคาและเจาหน้ีอ่ืน เงนิกูยมืระยะส้ันและเงนิกูยมืระยะยาว บรษัิทฯและบรษิทัยอยมคีวามเส่ียงทีเ่กีย่วของกบัเคร่ือง

มอืทางการเงนิดงักลาว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดังนี้

ความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความ

เสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระ

จุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีจํานวนมากรายและใหบริการแกลูกคาที่มีฐานะดานการชําระหนี้ดี

เปนสวนใหญ จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา

และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น

และระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัท่ีครบกําหนด หรือ วนัทีมี่การกําหนดอตัราดอกเบีย้ใหม (หากวนัทีมี่การกําหนดอตัรา

ดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 421 7 428 0.10 - 1.40
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 117 - - 1,520 1,637 4.00
เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระคํ้า

ประกัน 68 - - - 68 0.80 - 1.34
185 - 421 1,527 2,133

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 1,591 1,591 -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 46 103 - - 149 0.64 - 5.14
เงินกูยืมระยะยาว - - 186 - 186 BIBOR+2.63%

46 103 186 1,591 1,926

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 405 7 412 0.10 - 1.40
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 117 - - 1,484 1,601 4.00
เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระคํ้า

ประกัน 68 - - - 68 0.80 - 1.34
185 - 405 1,491 2,081

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 1,561 1,561 -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 46 103 - - 149 0.64 - 5.14
เงินกูยืมระยะยาว - - 186 - 186 BIBOR+2.63%

46 103 186 1,561 1,896
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(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 - 121 7 135 0.10 - 1.45
เงินลงทุนชั่วคราว 5 - - - 5 2.60
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 98 - - 1,377 1,475 4.00
เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระคํ้า

ประกัน 72 - - - 72 0.63 - 1.35
182 - 121 1,384 1,687

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100 - - - 100 4.72
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 1,459 1,459 -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 32 94 - - 126 4.25 - 6.37
เงินกูยืมระยะยาว - - 244 - 244 BIBOR+2.63

132 94 244 1,459 1,929

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 119 7 126 0.10 - 1.45
เงินลงทุนชั่วคราว 5 - - - 5 2.60
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 98 - - 1,317 1,415 4.00
เงินฝากและเงินลงทุนที่มีภาระคํ้า

ประกัน 72 - - - 72 0.63 - 1.35
175 - 119 1,324 1,618

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการ

เงิน 100 - - - 100 4.72
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - 1,408 1,408 -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 32 94 - - 126 4.25 - 6.37
เงินกูยืมระยะยาว - - 244 - 244 BIBOR+2.63

132 94 244 1,408 1,878
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

บรษิทัฯและบรษิทัยอยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีสํ่าคัญอนัเกีย่วเนือ่งกบัการจายคาบรกิารเปนเงนิตราตางประเทศ ซึง่บรษิทัฯและ

บรษิทัยอยมไิดทาํสัญญาปองกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น อยางไรกต็าม บรษิทัฯมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิ

ทีเ่ปนสกุลเงินตราตางประเทศเปนจํานวนทีไ่มเปนสาระสําคัญ ดังนัน้ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํา่

34.2 มูลค�ายุติธรรมของเคร�อ่งมือทางการเง�น

เนือ่งจากเคร่ืองมอืทางการเงนิสวนใหญของบรษิทัฯและบรษิทัยอยจดัอยูในประเภทระยะสัน้หรือมอีตัราดอกเบีย้ใกลเคยีงกับ

อตัราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯและบรษิทัยอยจงึประมาณมูลคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบญัชีที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

35. การบร�หารจัดการทุน 

วตัถปุระสงคในการบรหิารจัดการทุนทีส่าํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมซีึง่โครงสรางทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการดําเนนิธรุกจิ

และเสรมิสรางมูลคาการถอืหุนใหกบัผูถอืหุน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กลุมบรษิทัมอีตัราสวนหน้ีสนิตอทนุเทากบั 1.72:1 

(2558: 1.60:1) และเฉพาะบรษิทัฯมีอตัราสวนหนีส้นิตอทุนเทากบั 1.73:1 (2558: 1.60:1)

36. เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯคร้ังที ่429 ไดมีมตอินมุตักิารจายเงนิปนผลจากผลการดาํเนนิงาน

ป 2559 ใหแกผูถอืหุนในอตัราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงนิปนผลจายทัง้สิน้ประมาณ 100 ลานบาท เงนิปนผลสาํหรบัปดงักลาวได

รวมเงนิปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.05 บาท ซึง่ไดจายใหกบัผูถอืหุนของบรษิทัฯแลวในเดอืนธนัวาคม 2559 ดงันัน้เงนิปนผล

ทีจ่ะตองจายเพิม่อกีจงึเทากบัอตัราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 50 ลานบาท โดยบริษัทฯกําหนดจายเงินปนผลภายใน

วนัที ่8 พฤษภาคม 2560

บรษัิทฯจะนาํเสนอเพือ่ขออนมุตักิารจายปนผลดังกลาวตอทีป่ระชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2560 ตอไป

37. การอนุมัติงบการเง�น

งบการเงนินีไ้ดรบัอนมุติัใหออกโดยคณะกรรมการของบรษิทัฯเม่ือวนัที ่27 กมุภาพันธ 2560
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ภาพรวม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทรับเหมากอสรางชั้นนําของประเทศไทยประกอบกิจการมา

เกือบ 90 ป ใหบริการอยางครอบคลุมในดานงานกอสราง รวมถึงการออกแบบพรอมกอสรางสําหรับงานอาคารและโครงการ

วศิวกรรมโยธาตางๆ งานออกแบบพรอมประกอบและติดต้ังโครงสรางเหลก็ ตลอดจนงานติดต้ังระบบเคร่ืองกลและระบบไฟฟา 

บริษัทฯ ดําเนินกิจการโดยการรับงานโครงการกอสรางทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

เพือ่เปนการขยายธจุกจิของบรษิทัฯ ออกไปสูประชาคมอาเซยีน (AEC) ซึง่บรษิทัฯ ไดเลง็เหน็ถงึโอกาสทีจ่ะสรางรายไดเพิม่ขึน้ 

พรอมทั้งยกระดับชื่อเสียงของบริษัทฯ ในป 2559 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยในประเทศเมียนมาร กลาวคือ บริษัท คริสเตียนี

และนีลเส็น (เมียนมาร) จํากัด เพ่ือใหบริการรับเหมากอสรางทั่วไปบริการวิศวกรรมตางๆ และบริการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศ

เมียนมาร ซึ่งมีเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตและมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของประเทศ

ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ

ป 2559 ถอืไดวาเปนปทีบ่ริษทัฯมีผลการดาํเนินงานทีด่ขีึน้กวาปทีผ่านมาอยางมาก ทามกลางสภาวะการแขงขนัทีส่งูอยางตอเนือ่ง

จากการทีจ่าํนวนงานในตลาดลดลงเนือ่งจากเศรษฐกจิไทยทีช่ะลอตวั กาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ สาํหรบัป 2559 เพิม่ขึน้รอยละ 419 

เมือ่เทยีบกบัป 2558 สาเหตหุลกัเนือ่งมาจากการบรหิารจัดการโครงการกอสรางทีมี่ประสิทธภิาพและการโอนกลับประมาณการ

คาใชจายสาํหรบัโครงการกอสรางบางโครงการซึง่ไมไดเกิดขึน้สบืเน่ืองจากการบรหิารโครงการเหลานีท้ีดี่ขึน้

ในป 2559 รายไดรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 7,003 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.8 จากจํานวน 7,355 ลานบาทป 2558 

อยางไรก็ตาม แมวาในป 2559 รายไดจากงานกอสรางลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 แตกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจํานวน 105 ลานบาท

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31 จากจํานวน 336 ลานบาทในป 2558 อันเปนผลมาจากการควบคุมตนทุนและการบริหารโครงการที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในป 2559 รายไดอืน่ของบรษิทัฯ ลดลงเลก็นอยเมือ่เทยีบกับป 2558 โดยรายไดอ่ืนหลกัในป 2559 นัน้มาจากรายไดดอกเบีย้

จํานวน 29 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับดอกเบี้ยจากลูกคาที่ชําระเกินกําหนดเวลา ในขณะที่รายไดอื่นหลักในป 2558

นัน้มาจากการโอนกลบัคาเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจาํนวน 13 ลานบาท ซ่ึงไมมีรายการดังกลาวในป 2559 นอกจากนี ้คาใชจายในการ

บรหิารเพิม่ขึน้เปนจํานวน 38 ลานบาท โดยหลักเพ่ิมขึน้จากคาใชจายทางดานบคุลากรเปนจาํนวน 33 ลานบาท ตนทนุทางการ

เงนิเพิม่ขึน้จาํนวน 3 ลานบาท เมือ่เทยีบกบัป 2558 ซึง่สบืเนือ่งจากดอกเบ้ียจายทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

จาํนวน 100 ลานบาท  ซึง่บริษทัฯ ไดชาํระคนืเงนิกูดงักลาวครบถวนแลว ในป 2559 โดยในป 2558 ไมมเีงินกูยมืระยะสัน้ดังกลาว 

จากปจจยัหลกัท่ีกลาวมาแลวขางตนสงผลใหกาํไรสุทธหิลงัภาษเีงินไดนติิบคุคลของบรษิทัฯ ในป 2559 มจีาํนวน 140 ลานบาท

หรือเพิ่มขึ้น 113 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2558 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มียอดสินทรัพยรวมเทากับ 5,010 ลานบาท หนี้สินรวม 3,171 ลานบาท และสวนของผูถือหุน

รวมเทากับ 1,839 ลานบาท

คําอธิบายและว�เคราะห� งบการเง�นของฝ�ายจัดการ (MD&A)
งบการเง�น สําหรับป�2559
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โดยมีข�อมูลที่สําคัญทางการเง�นดังต�อไปนี้ 

งบกําไรขาดทุน                                                                                                                 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

2559 2558

ผลตาง

 เพิ่ม / (ลด) % เพิ่ม (ลด)

รายได

รายไดจากงานกอสราง 6,972 7,322 (350) -4.8%

คิดเปนรอยละของรายได 99.56% 99.55%

รายไดอื่น 31 33 (2) -6.1%

รายไดรวม 7,003 7,355 (352) -4.8%

ตนทุนงานกอสราง 6,531 6,986 (455) -6.5%

กําไรขั้นตน 441 336 105 31.3%

อัตรากําไรขั้นตน 6.33% 4.59%

คาใชจายในการบริหาร 330 292 38 13.0%

อัตราคาใชจายในการบริหาร 4.71% 3.97%

คาใชจายทางการเงิน 19 16 3 18.8%

กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 123 61 62 101.6%

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 17 (34) 51 -150.0%

กําไรสําหรับงวด 140 27 113 418.5%

อัตรากําไรสุทธิ / รายไดรวม 2.00% 0.37%

กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.14 0.02 0.12 600.0%

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

รายได้รวมและกําไรขั้นต้นจากการประกอบการ

รายไดจากงานกอสรางของบริษัทฯและบริษัทยอย ในป 2559 จํานวน 6,972 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.6

ของรายไดรวมจํานวน 7,003 ลานบาท ลดลงจากป 2558 จํานวน 350 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.8 ซ่ึงสืบเนื่องมา

จากจํานวนงานกอสรางที่บริษัทฯ สงมอบใหลูกคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศซ่ึงยังคง

ซบเซาอยางตอเน่ืองตามที่กลาวขางตน การชะลอตัวในการลงทุนโดยเฉพาะจากตางประเทศ และจากการชะลอตัวใน

การใชจายของภาครัฐในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานตางๆซ่ึงไดเร่ิมเพ่ิมขึ้นในชวงคร่ึงหลังของป 2559

กําไรขั้นตนสําหรับป 2559 เพิ่มขึ้น 105 ลานบาท โดยมีผลมาจากการบริหารจัดการโครงการกอสรางที่มีประสิทธิภาพ

ขึ้นและการโอนกลับประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสรางบางโครงการซ่ึงไมไดเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการบริหาร

โครงการเหลานี้ท่ีดีขึ้น รวมทั้งมาจากการปรับผังการบริหารองคกรภายในบริษัทฯ 
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รายได�อื่น 

รายไดอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย ในป 2559 ลดลงจากป 2558 จํานวน 2 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากในป 2558

มรีายการโอนกลบัคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจาํนวน 13 ลานบาท ซึง่เปนสวนหนึง่ของรายไดอืน่จาํนวน 33 ลานบาท แตไมมรีายการ

ดังกลาวในป 2559 อยางไรก็ตาม ในป 2559 บริษัทฯ มีรายไดดอกเบ้ียรับเพ่ิมขึ้นจํานวน 17 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ

ไดรับดอกเบี้ยจํานวน 22 ลานบาทจากลูกคาที่ชําระเลยกําหนดวันชําระ 

ต�นทุนงานก�อสร�าง

ตนทุนที่สําคัญในงานกอสราง ไดแก วัสดุกอสราง ผูรับเหมาชวงและคาแรง ซ่ึงตนทุนดังกลาวขึ้นอยูกับสภาวะการตลาด 

สําหรับตนทุนงานกอสรางของบริษัทฯ และของบริษัทยอย ในงบการเงินรวม ในป 2559 มียอดเทากับ 6,531 ลานบาท

ลดลงจากป 2558 จํานวน 455 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.5 ตนทุนงานกอสรางซึ่งลดลงในอัตราที่มากกวาอัตรารายไดที่

ลดลงเปนผลจากปจจัยตางๆ  ตามที่กลาวไวแลวขางตน 

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

คาใชจายในการบริหารสําหรับป 2559 เทากับ 330 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 38 ลานบาท เปนผลจากการ  

ปรับผังการบริหารองคกรใหมและการเพิ่มจํานวนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตตั้งแตป 2560 เปนตนไป

ตามที่กลาวไวแลวขางตน

ค�าใช�จ�ายทางการเง�น

คาใชจายทางการเงนิในป 2559 เพ่ิมขึน้จากป 2558 จํานวน 3 ลานบาท สบืเนือ่งจากดอกเบีย้จายทีเ่พิม่ขึน้จากเงนิกูยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิจาํนวน 100 ลานบาท ซึง่บริษทัฯไดกูมาเพือ่เปนเงนิทนุหมนุเวยีน อยางไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดชาํระคนืเงนิกูดงักลาวครบถวนแลว

กอนสิน้ป 2559 

ภาษีเง�นได�นิติบุคคลสําหรับงวด

บรษิทัฯ ไมมภีาระภาษเีงนิไดนิตบุิคคลทีจ่ะตองนําสงในงบการเงินของบรษัิทฯและบรษัิทยอยสาํหรบัผลการดําเนนิงานในป 2559 

ทัง้นี ้เนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัยอยมผีลขาดทนุสะสมทางภาษียกมาซ่ึงสามารถใชประโยชนในการคํานวนภาษีประจําปได นอกจากนี้ 

บรษิทัฯไดบนัทึกรายการภาษเีงนิไดรอการกลบัรายการจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราวเปนจํานวน 17 ลานบาท และมีรายการสินทรัพย

ภาษเีงนิไดรอตดับญัชใีนงบการเงนิรวมเปนจาํนวน 139 ลานบาท 
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กําไรสุทธิ

ในป 2559 บริษทัฯมกีาํไรสทุธิในงบการเงนิรวมเทากบั 140 ลานบาท  เพิม่ขึน้จาํนวน 113 ลานบาท เมือ่เทยีบกบัป 2558

โดยมหีลกัมาจากกําไรขัน้ตนเพ่ิมขึน้ จํานวน 105 ลานบาท หรอืเพิม่ขึน้รอยละ 31.3  คาใชจายในการบรหิารเพิม่ขึน้และคาใชจายทางการ

เงนิเพ่ิมขึน้จาํนวน 38 ลานบาท  และ 3 ลานบาท ตามลาํดบั และภาษเีงนิไดนติบิคุคลลดลงจาํนวน 51 ลานบาท ตามทีก่ลาวขางตน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                                                              (หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม 
2559 2558  เพิ่ม / (ลด) 

กําไรสําหรับป 140 27 113 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
  สุทธิจากภาษีเงินได - (3) 3 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 140 24 116 
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 140 20 120 
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย - 4 (4)

140 24 116 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมป 2559 บริษัทฯมีผลกําไรเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 140 ลานบาท ซึ่งมาจากกําไรสุทธิ

140.2 ลานบาทและผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศจํานวน 0.2 ลานบาท 

ว�เคราะห�ฐานะการเง�น

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม (ลด) 

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 428 135 293 217.04%
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 1,637 1,475 162 10.98%
รายไดคากอสรางที่ยังไมไดเรียกเก็บและงานระหวาง

กอสราง 963 572 391 68.36%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 540 899 (359) -39.93%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,568 3,081 487 15.81%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,139 1,189 (50) -4.21%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 303 281 22 7.83%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,442 1,470 (28) -1.90%
รวมสินทรัพย 5,010 4,551 459 10.09%



178

บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย�รวม

สนิทรพัยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยในงบการเงนิรวม ณ สิน้ป 2559 จาํนวน 5,010 ลานบาท เพิม่ขึน้จากป 2558 จาํนวน 

459 ลานบาท เทียบเทารอยละ 10 สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 487 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจํานวน 

28 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นรอยละ 15.8 โดยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปนจํานวน 

293 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการรับคืนเงินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากกรมสรรพากร จํานวน 493 ลานบาท สงผลใหสินทรัพย

หมนุเวยีนอืน่ลดลงจาํนวน 359 ลานบาท นอกจากนี ้ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ้ืน่ รวมทัง้รายไดคากอสรางทีย่งัไมไดเรียกเก็บและ

งานระหวางกอสรางเพิ่มขึ้นจํานวน 553 ลานบาท

ลูกหนี้ตามสัญญาก�อสร�างแยกตามอายุหนี้ที่คงค�างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระมีดังต�อไปนี้

(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม 
31 ธ.ค.59 31 ธ.ค.58 31 ธ.ค.57

อายุหนี้คางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ         586         547         771 
คางชําระ
ไมเกิน 1 เดือน         282         161         253 

        868         708      1,024 
คิดเปนรอยละลูกหนี้ของตามสัญญากอสรางรวม 69.3% 72.3% 81.3%
1 - 3 เดือน           63           97           45 
3 - 6 เดือน           34            10              - 
6 - 12 เดือน         130             10           26 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป         158         154         165 
ลูกหนี้ตามสัญญากอสรางรวม     1,253        979     1,260 

บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญากอสรางแยกตามอายุหนี้เปนจํานวน 1,253 ลานบาท โดยลูกหนี้ตามสัญญากอสรางดังกลาว

สวนใหญรอยละ 69.3 ของลูกหนี้ทั้งหมดเปนหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระและคางชําระไมเกิน 1 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯมีคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละรายโดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้

ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทนุดงักลาวเปนจาํนวน 113 ลานบาท หรอืคดิเปนสดัสวนรอยละ 9 ของลกูหน้ีตามสญัญากอสรางท้ังหมด อยางไรก็ด ีบรษัิทฯ

กําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระ

สาํคญัจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี ้ การใหสนิเชือ่ของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนือ่งจากบริษัทฯมีฐานของลกูคาทีห่ลากหลาย

และบริษัทฯ มีการประเมินความนาเชื่อถือของลูกคากอนเขารับงาน

สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงเปนจํานวน 28 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณลดลงสุทธิจากคาเสื่อมราคาสําหรับป จํานวน 50 ลานบาท โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ

กอสรางตางๆ จํานวน 133 ลานบาท ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีการลงทุนเพื่อรองรับงานกอสรางที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

เปนจาํนวน 262 ลานบาท อยางไรกด็ ีสนิทรพัยไมหมุนเวยีนอืน่ ๆ เพิม่ขึน้ จาํนวน 22 ลานบาท ซึง่สวนหนึง่เพิม่ขึน้จากสนิทรพัย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 17 ลานบาท
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หนี้สิน

(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม (ลด)

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน              -   100    (100) -100.00%
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินรับลวงหนาจากผูวาจาง
และรายไดกอสรางรับลวงหนา         2,247 1,856      391 21.07%
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน            149 127        22 17.32%
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น            390 319        71 22.26%
เงินกูยืมระยะยาว            186 245      (59) -24.08%
หนี้สินอื่น            199 155        44 28.39%
รวมหนี้สิน 3,171 2,802      369 13.17%

ในป 2559 บริษัทฯมีหนี้สินรวมเปนจํานวน 3,171 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2558 เปนจํานวน 369  ลานบาท 

หรือเทียบเทารอยละ 13.2 โดยหนี้สินสวนใหญที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น และเงินรับลวงหนาจากลูกคาเพิ่มขึ้น

เปนจาํนวน 391 ลานบาท และประมาณการหนีส้นิระยะสัน้เพิม่ขึน้ จากการประมาณคาใชจายสาํหรบัโครงการกอสรางซึง่คาด

วาจะเกิดข้ึนจากการรับประกันผลงานและการเรียกรองคาความเสียหายจากงานกอสรางตามสัญญาเปนจํานวน 71 ลานบาท

ในป 2559 เงินกูของบริษัทฯ ทั้งหมด ลดลงจํานวน 159 ลานบาท เนื่องจาก ในป 2559 บริษัทฯไดมีการจายชําระคืนเงินกูยืม

ระยะสั้นจํานวน 100 ลานบาท และจายชําระเงินกูตามสัญญาเงินกูระยะยาวจํานวน 59 ลานบาท 

ส�วนของผู�ถือหุ�น

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558  เพิ่ม (ลด)  % เพิ่ม (ลด)

ทุนเรือนหุน         1,003          1,003          - 0.00%
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย              84               77          7 9.09%
ยังไมไดจัดสรร            606             521        85 16.31%
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน              23               25        (2) -8.00%
สวนเกินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย              21               21          - 0.00%
สวนเกินจากการขายหุนของบริษัทฯ
ที่ถือโดยบริษัทยอย              69               69          - 0.00%
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ         1,806          1,716        90 5.24%
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม              33               33          - 0.00%
รวมสวนของผูถือหุน         1,839          1,749        90 5.15%

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 1,839 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558จํานวน 90 ลานบาท 

เทยีบเทารอยละ 5.2 เนือ่งจากบรษัิทฯ มีผลกําไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิงาน ในป 2559 จาํนวน 140 ลานบาท และจายเงนิ

ปนผลระหวางกาลเปนจํานวน 50 ลานบาท
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ว�เคราะห�กระแสเง�นสด

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ณ สิน้ป 2559 มยีอดเงินสดเพิม่ขึน้จํานวน 293 ลานบาท โดยมีเงินสดและรายการเทยีบเทา

เงินสด ณ ตนป 135 ลานบาท ทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2559 มียอดเทากับ 428 ลานบาท โดยมี

รายละเอียดของกระแสเงินสดแตละกิจกรรมดังนี้

งบกระแสเง�นสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                                                    หนวย : ลานบาท

 งบการเงินรวม 

2559 2558 ผลตาง เพิ่ม / (ลด) 

เงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน   276     36    240 

   ดอกเบี้ยรับ     28     12      16 

   จายดอกเบี้ย    (11)    (14)        3 

   จายภาษีเงินได  (177)  (216)      39 

   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย   493         -    493 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน   609  (182)    791 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ    (82)  (171)      89 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน    (70)  (135)      65 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  (100)   100  (200)

เงินปนผลจาย    (50)         -     (50)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (246)     31  (277)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ   293  (287)    580 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   135   422  (287)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป   428   135    293 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 791 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการรับเงินภาษีเงินไดหัก ณ

ทีจ่ายคนืจากกรมสรรพากร จํานวน 493 ลานบาท และมีการรบัเงินลวงหนาจากผูวาจางและรายไดคากอสรางรบัลวงหนาเพิม่ขึน้

เปนจาํนวน 444 ลานบาท กระแสเงนิสดใชไปในกจิกรรมลงทนุเพิม่ขึน้เปนจาํนวน 65 ลานบาท เกดิจากการลงทนุในเครือ่งจกัร

และอุปกรณกอสรางลดลง เปนจํานวน 89 ลานบาท เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเปนจํานวน 277 ลานบาท

เกิดจากในป 2559 บริษัทฯไดจายชําระเงินกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินเปนจํานวน 100 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯ

ไดชําระคืนเงินกูตามสัญญาเงินกูระยะยาวและสัญญาเชาทางการเงินรวมท้ังสิ้นเปนจํานวน 96 ลานบาท และจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนเงิน 50 ลานบาท 
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สภาพคล�อง

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของบริษัท

งบการเงินรวม

ป 2559 ป 2558 ป 2557

อัตราสวนสภาพคลอง เทา      1.26      1.27      1.21 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา      0.73      0.67      0.69 

ระยะเวลาเก็บหนี้ - เฉลี่ย วัน     85.71     84.51     69.63 

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน     82.76     83.72     71.29 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน %      7.81      1.54    (18.13)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย %      2.93      0.55     (6.55)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา      1.72      1.60      2.02 

ในป 2559 อัตราสวนสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ ในงบการเงินรวมมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.26 เทา

ซึ่งอยูในระดับที่ใกลเคียงเม่ือเทียบกับป 2558 และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในระดับที่นาพอใจ โดยในป 2559

เทากบั 0.73 เทา สงูกวาป 2558 ซ่ึงอยูที ่0.67 เทา  อยางไรกด็ ีเนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ลอตวั สงผลใหการเรยีกเกบ็ชําระหนี้

จากลูกหนี้การคาไดลาชากวาปกติ ทําใหระยะเวลาในการเก็บหนี้ลาชาขึ้นจากเดิมเฉลี่ยประมาณ 70-72 วัน เพิ่มขึ้นเปน 86

วนั ในป 2559 และระยะเวลาการชาํระหนีใ้หแกเจาหน้ีประมาณ 83 – 84 วนั อยางไรกดี็ ในป 2559 บรษิทัฯ มอัีตราผลตอบแทน

ผูถือหุนและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 7.81 และรอยละ 2.93 ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินตอสวน

ของผูถอืหุน เทากบั 1.72 เทาซึง่เพิม่ขึน้เลก็นอยเมือ่เทียบกบัป 2558 ซึง่เทากบั 1.60 เทา เนือ่งจากการเ พิม่ขึน้จากเจาหนีก้ารคา

และเงินรับลวงหนาจากผูวาจาง หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินและประมาณการหนี้สินระยะสั้น 
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ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก

- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม     -  บาท

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี

สังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม    2,500,000    บาท 

2. คาบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก   -  ใหแก

- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม   - บาทและจะตองจายในอนาคตอันเกิดจาก

การตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม     - บาท

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบ

ปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม - บาทและจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลว

เสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวนเงินรวม    - บาท



The Company achieved a satisfactory financial result in 2016.  Construction income and net profit both 

slightly exceeded internal targets for the year, set to take into account market conditions.

Throughout the year, competition in the construction market remained severe, and this resulted in 

depressed tender margins.  Fortunately, the latter part of the year saw the start of the tendering process 

for a number of major infrastructure projects, with further projects due to be rolled out in 2017.  The 

Company, in joint ventures with international contractors, participated in this process but, so far, without 

success.  The Company intends to make strenuous and sustained efforts to secure a reasonable share 

of the major infrastructure projects in the medium to long term.  The prevailing economic situation has 

seen a markedly negative impact on the private sector, a substantial decrease in foreign investments, with 

consequential adverse effects on the industrial sector as well as the construction market.  This situation 

could well continue to the end of this year, and possibly longer.

In the coming years, the main focus of the Company will be to secure new contracts to increase the backlog 

year by year in line with target levels, and to achieve prolonged and sustainable growth in construction 

income and net profit.  In addition, the Company will continue to improve and strengthen the business and 

reduce construction costs to become more efficient and competitive.  The Company will continue with its 

programme of on-site skills training for workers, specialist training for project managers and site staff, and 

English language tuition for all site and Head Office staff.  The Company sees this continuous training to 

improve skills as a key necessity over the long term.  The Company will also continue to upgrade Company-

owned plant, equipment and falsework systems, so as to provide increasingly efficient and cost effective 

services to worksites.

With good prospects ahead, I thank the shareholders and our clients for their confidence and support 

and, on behalf of the Board of Directors, I express sincere thanks also to the management, staff and all 

employees of the Company for their hard work, loyalty and determination throughout the past year.

(Mr. Santi Grachangnetara)
Chairman

Message from the Board of Directors
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The Company’s Audit Committee is appointed by the Board of Directors and consists of 3 independent 

directors who are acknowledged as experts from several fields such as finance, accounting and management 

and sufficiently qualified to perform the function of reviewing the reliability of financial report and other 

reports in accordance with the regulations of Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of 

Thailand. Members of the Audit Committee are as follows:

1. Mr.Kasemsit Pathomsak

 Chairman of the Audit and

 Corporate Governance Committee

2. Mr.Kris  Thirakaosal

 Member of the Audit and

 Corporate Governance Committee

3. Mrs.Nampung Wongsmith

 Member of the Audit and

 Corporate Governance Committee

And Mr.Ponpisith Charoenthai, Internal Audit Manager, as and Audit and Corporate Governance Committee Secretary

During 2016, the Audit Committee held five meetings with the executives, internal auditors and auditor 

as appropriate, including a meeting with the auditor without the Management once a year for independent 

discussion on material information in preparation of financial statements and sharing of opinions, which 

may be summarized as follows:

Review of financial reports

The Audit Committee, the auditors, management and Internal Audit had reviewed the Company’s quarterly 

and the yearly financial statements as well as the consolidated financial statements of the Company and its 

subsidiaries. By considering all important aspects and provide advices and useful suggestions to ensure that 

the internal control process of the Company financial report its accurately and reliably. The Committee also 

ensure that the disclosure of important information is sufficient and timely for the financial statement users 

which is also in accordance with the laws and related notices as well as accordance with the regulations of 

Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission and comply with Financial Reporting 

Standards. In addition, the Audit Committee had a meeting with the auditors without the presence of the 

executives or management to inquire about various issues resulting from the auditing and the auditors did 

not have any information or special observation from the audit

Report of the Audit and
Corporate Governance Committee
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Review of Company’s internal control and internal audit systems

The Audit Committee reviewed with the Internal Audit Manager the audit plan that are suitable 

to the circumstance in order that the internal control is appropriate, comprehensive and suitable 

to the operating process. The Audit Committee has reviewed the results and followed up the 

implementation as planned to mitigate and reduce possible risk as well as regularly review the 

performance of the Internal Audit Manager. The Audit Committee is of the opinion that the internal 

audit system is appropriate and efficient.

Review of Company’s Risk Management

The Audit Committee has reviewed risk management activities in order to ensure that the risk has 

been managed properly under the acceptable criteria. The company has focused and developed Risk 

Management System by appointing Risk Management Committee in order to set risk management 

regulation and policies. Because of this, the company has effectively managed the risk in accordance 

with the company’s target. As the result, The Audit Committee is of the opinion that the company has 

adequate and suitable risk management system in place.

Review of Good Corporate Governance

The Audit Committee had reviewed the business operation of the Company and audited the performance 

to ensure the integrity and compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and related 

laws about the operation of construction business. This is to ensure that the operation of the business 

of the Company is transparent, reasonable and auditable. In addition, the Committee conducted their 

self-performance appraisal annually. In 2016, the self-performance appraisal result of the Committee can 

be summarized that the Committee has performed its duties fully according to its Charter and complied 

with the best practice guidelines for the Audit Committee, which resulted in effective implementation 

of the rules of good corporate governance.

Review of Connected Transaction

The Audit Committee has reviewed all connected transactions as well as those transactions that may 

involve possible conflicts of interest in full compliance with all laws and regulations of the Stock Exchange 

of Thailand. It always requested the external auditor to undertake a full review of all these transactions. 

The Audit Committee considers these connected transactions part of the normal course of business with 

regular commercial conditions, sensible and fair conditions, and in the best interests for the Company.
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Review of Company’s Compliance with the law and the Government Regulations

The Committee has reviewed Company’s compliance with SEC laws, SET’s regulation, and applicable 

laws; in addition, the Committee regularly monitored the management’s improvement approach. The 

Committee considers the Company to be in full compliance.

Selection and proposal for appointment of the Company’s external auditor

The Audit Committee had considered the auditors and the annual auditor remuneration. By considering 

knowledge, capability, experience and quality of the auditors’ works in the past year, auditors’ statuses, 

significant limitations or the regulations of the Stock Exchange of Thailand or other related organizations to 

ensure that independence of the auditor and the neutrality on work performance. 

The Audit Committee had selected the auditors of EY Office Limited and considered the auditors 

remuneration and proposed to the Board of Directors to reappoint EY Office Limited as the Company’s 

auditor for another period. The Audit Committee deemed that the auditors had good understanding of the 

Company’s businesses, practiced in a neutral and independence manner as well as regularly delivered its 

work on time, and as a result the Board of Directors proposed to the Annual General Meeting of Shareholders 

2016 to appoint EY Office Limited as the Company’s auditor for another period

Annual review of Audit and Corporate Governance committee’s charter

In Quarter the fourth of 2016, the Committee reviewed their Charter to ensure that its assigned 

duties were achieved and that its performance is aligned with SET’s Audit Committee Best Practice 

Guideline.

In summary, the Audit Committee performed its duties as specified in the Board-approved charter 

with caliber, prudence, and adequate independence in equitable interests of stakeholders. In its 

opinion, CNT financial reports were accurate and reliable, and agreed with Financial Reporting 

Standards. CNT commanded adequate risk management practices, appropriate internal control and 

internal audit systems, compliance with good corporate governance, legislation, requirements, and 

obligations relevant to its businesses.

(Mr. Kasemsit Pathomsak)
Chairman of Audit and Corporate Governance Committee

27 Fabruary 2017
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Year 2016 was a much better year compared to the previous year, despite the continued tough competition 

resulting from fewer jobs being available in the market due to the slow growth of the Thai economy and 

the increased competition. Net profit for the year 2016 was 419% higher than that for year 2015 mainly as 

a result of effective management of construction activities and reversal of estimated expenses for certain 

construction projects that were not actually incurred due to better management of these projects.

The Company recorded total revenues of THB 7,003 million in year 2016, a 4.8% decrease from THB 7,355 

million in 2015. However, although there was a decrease of total construction revenues in 2016, the gross 

profit increased by THB 105 million, an increase of 31% from THB 336 million in 2015 because of the better 

cost management and improved efficiencies. 

Other income in 2016 was slightly lower than 2015. The main other income in 2016 was from the interest 

income of THB 29 million due to the Interest received from a customer on past dues. The main other income in 

2015 was from a reversal of allowance for doubtful accounts of THB 13 million but no such reversal was made in 

2016. Administrative expenses increased by THB 38 million from the higher personnel expenses of THB 33 million. 

Finance costs also increased by THB 3 million as compared to year 2015 because of higher interest expenses 

on short-term loans from financial institutions in 2016, which have been fully repaid this year as against no such 

short term loans in 2015. As a result, the net profit after tax for 2016 was THB 140 million, an increase of THB 113 

million, as compared to 2015. Although the Company faced challenges with low backlog at the end of the year 

2015 resulting in decline in construction revenues, better cost management and improved efficiencies improved 

the gross margin from 4.6% in 2015 to 6.3% in 2016.

Further, during the year 2016, the Company bid for new projects and managed to secure a total of THB 8,721 

million, more than in 2015 by 50% by value. As a result, the Company backlog at the end of year 2016 was about 

THB 6,450 million which was higher than the year 2015 by about THB 2,200 million.

For the reasons mentioned above, year 2016 has been an extremely challenging year for us, and we expect 

the year 2017 to be equally challenging. In terms of our top-line (construction revenues), we may see a rise of 

construction revenue from that of year 2016 if there are no negative factors, since we have the advantage of a 

large enough backlog brought forward to this year to feed the top line this year. In addition, if the schedule for 

The Board of Directors’ Report
Annual Results of Operations and Future Outlook

Annual Report 2016

187



new government mega projects becomes clearer and is subsequently followed up with tendering and signing the 

contracts, it may reduce some of the competition being experienced, since large contractors will concentrate on 

these mega projects, thereby spreading out some of the presently concentrated competition and enabling the 

Company to secure more jobs. Furthermore, in order to expand the Company’s business into the ASEAN countries 

in which the Company sees opportunities to make more income as well as to enhance the Company’s reputation, 

in 2016 the Company established its wholly-owned subsidiary in Myanmar, namely “Christiani & Nielsen (Myanmar) 

Limited” for providing construction, engineering and related services in Myanmar which has a growing economy 

and is now developing much needed infrastructure.  

Financial Review

The Company and its subsidiary’s total construction income for year 2016 was THB 6,972 million. Total 

construction and direct expenses were THB 6,531 million which resulted in a Gross Margin of THB 441 million. 

After other income of THB 31 million, administration expenses of THB 330 million, and financial expenses 

of THB 19 million and income tax of THB 17 million, the Company ended the year with a consolidated net 

profit for the year of Baht 140 million.

Appropriation

The Board of Directors proposes to appropriate the earnings of the Company for year 2016 as follows:

           Baht
Retained Earnings brought forward 610,581,611
Operating Result for year 2016  141,871,031
Reversal of gain on  valuation 1,372,708
Dividend payment (50,145,204)
Transfer to Legal Reserve (7,100,000)
Unappropriated retained earnings carried forward 696,580,146
Final Dividend at the rate of Baht 0.05 per share  (50,145,207)

The appropriation as above is being proposed for approval at the next Annual General Meeting of Shareholders.  

(Mr. Khushroo Kali Wadia)
Managing Director and Executive Director
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(Unit: Baht Million)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Total Assets 5,010 4,551 5,211

Total Liabilities 3,171 2,802 3,486

Total Shareholders’ Equity 1,839 1,749 1,725

STATEMENT OF INCOME

Construction Income 6,972 7,322 9,413

Total Revenue 7,003 7,355 9,437

Cost of Construction and Administrative expenses 6,861 7,278 9,807

Gross Profi t (Loss) 441 336 (96)

Profi t (Loss) before Finance Cost and Income Tax 142 77 (369)

Profi t (Loss) for the year 140 27 (354)

Book Value per share (Baht) 1.84 1.74 1.72 

Earnings (Loss) per share (Baht) 0.14 0.02 (0.35)

Cash Dividend declared for the year per share (Baht) 0.10 - 0.05

Cash interim Dividend paid out per share (Baht) 0.05 - 0.05

FINANCIAL RATIO

Current Ratio (times) 1.26 1.27 1.21

Gross Profi t Margin (%) 6.33 4.59 (1.02)

Operating Profi t Margin (%) 2.04 1.05 (3.92)

Quality of Earnings (%) 194.20 47.42 (159.82)

Net Profi t Margin (%) 2.00 0.36 (3.75)

Return on Equity (%) 7.81 1.54 (18.13)

Return on Assets (%) 2.93 0.55 (6.55)

Debt to Equity Ratio (times) 1.72 1.60 2.02

Interest Coverage (times) 40.46 18.72 52.51

Dividend Payout Ratio (%)* 71 - -

Note: *Dividend payout ratio compared to the Separate Financial Statements of the Company.

(In 2014 unable to calculate the dividend payout ratio (%) because of the performance of the Company for the year was negative)

Financial Highlights

2016 2015 2014

Annual Report 2016

189



Or
ga

ni
za

tio
n 

St
ru

ct
ur

e

Bu
sin

es
s D

ev
el

op
m

en
t

Ge
ne

ra
l

Sp
ec

ial
 P

ro
jet

cs

Bu
sin

es
s D

ev
el

op
m

en
t

Ge
ne

ral
Sp

ec
ial

 P
ro

jec
ts

Es
tim

at
e

Bo
ar

d 
of

 D
ire

ct
or

s
Ch

ris
tia

ni
 &

 N
iel

se
n 

(T
ha

i) P
ub

lic
 C

om
pa

ny
 L

im
ite

d

Co
m

pa
ny

 S
ec

re
ta

ry
 

Au
di

t a
nd

 C
or

po
ra

te
 G

ov
er

na
nc

e 
Co

m
itt

ee
Ris

k 
M

an
ag

em
en

t C
om

m
ite

e
Ex

ec
ut

ive
 B

oa
rd

 o
f D

ire
ct

or
s

Re
m

un
er

at
io

n 
Co

m
m

itt
ee

No
m

in
at

io
n 

Co
m

m
itt

ee

In
te

rn
al

 A
ud

it
M

an
ag

in
g D

ire
ct

or

Co
m

m
er

cia
l

Co
ns

tru
ct

io
n 

Op
er

at
io

ns
Te

ch
ni

ca
l

HR
 D

ev
el

op
m

en
t

St
ra

te
gy

Eq
ui

pm
en

t &
 S

te
el

 W
or

k
Pr

oc
ur

em
en

t P
ur

ch
as

in
g

Ac
co

un
t F

in
an

ce
 a

nd
 

Ad
m

in
ist

ra
tio

n
In

fo
rm

at
io

n 
Te

ch
no

lo
gy

Le
ga

l

Co
m

m
er

cia
l

Co
st 

En
gin

ee
rin

g

Ris
k 

M
an

ag
em

en
t

Go
ve

rn
m

en
t 

Bu
sin

es
s U

ni
t

In
du

str
ial

Hy
pe

rm
ar

ke
t

Bu
sin

es
s U

ni
t

Bu
ild

in
gs

Bu
sin

es
s U

ni
t

Re
sid

en
tia

l
Ho

sp
ita

lit
y

Bu
sin

es
s U

ni
t

Ge
ne

ra
l C

on
str

uc
tio

n
M

EP
 B

ur
in

se
e 

Un
it

St
ru

ct
ur

e 
& 

Ar
ch

ite
ch

 
De

sig
n

Pl
an

ni
ng

Gr
ou

p 
Ac

co
un

t a
nd

 IR

Ac
co

un
tin

g a
nd

 T
ax

Fin
an

ce
 a

nd
 C

re
di

t 
Co

nt
ro

l

Ad
m

in
ist

ra
tio

n

Hu
m

an
 R

es
ou

rc
es

 
M

an
ag

em
en

t

Qu
al

ity
 A

ss
ur

an
ce

 
(Q

SH
E)

Hu
m

an
 R

es
ou

rc
es

 
De

ve
lo

pm
en

t

M
ec

ha
ni

ca
l &

 
El

ec
tri

ca
l

Eq
ui

pm
en

t

Sc
af

fo
ld

in
gs

 a
nd

 S
te

el
 

Fa
br

ica
tio

n

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

190



Type of Business Operations and Income Structure

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited was found in 1930 with initial registered capital of 

600,000 Baht.  The Company’s principal shareholders were Christiani & Nielsen A/S, Denmark, The East 

Asiatic Co., Ltd. and the Privy Purse Bureau (Crown Property Bureau).  The Company share registered as at 31 

December 2016 was 1,177,904,204 Baht with paid up capital of 1,002,904,144 Baht.  The major shareholder 

of the Company is Thailand registered company named Globlex Corporation holding shares of 57.944% 

Business Policy

To ensure that the Company’s business operation shall reach the utmost benefits of all stakeholders, 

the Company had adopted the policy subject to the principles as under:

Vision: Develop Sustained Competitiveness

Mission: Aim to Produce High Quality Works
Develop Optimum Sale & Services
Develop Optimum Staff Cost Consciousness

Core Competency: Achievement orientation
Cost effectiveness
Customer focus
Initiative 
Alertness

Strategy: Foundation for business sustainable growth 
Set up Business Unites
New Compensation Policy
Reinforce Human Resources Development
Expand to AEC countries
Diversify to new businesses 

The Company’s top management regularly held a meeting at least twice a year to review the policy and 

action plans according to Company’s strategy to ensure the successful accomplishment of the Company’s 

objectives and goals. 
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About us

Christiani & Nielsen was established by Dr. Rudolf Christiani and Captain Aage Nielsen in Copenhagen, 

Denmark in 1904.  The founders incorporated technologies and their expertise to build bridges, marine 

works, and other reinforced concrete structures.  Within less than ten years the company was widely 

recognized and had gain credibility.  After that the operations were extended to other countries in Europe, 

South America, and South Africa. 

Christiani & Nielsen is a world class building contractor that has earned its reputation from civil engineering 

and structural works.  The company is well known for its high experience, expertise, and up-to-date technology.   

With over one hundred years of experiences abroad and over eighty-five years in Thailand the company has 

participated in numerous significant engineering projects.  We developed and produced reinforced concrete 

load relieving platform and vertical raking piles that were used for building wharf.  We developed technique 

for wharf construction that later became known as “the C&N Wharf”.  In addition we also developed 

immerse tube for underwater tunnel construction and cast push method for bridge construction.  Those 

techniques have been repeated and developed for use worldwide.  Knowledge and expertise have been 

passed down from generations to generations, resulted in numerous types of building projects and country 

landmarks across the world.  Road, bridge, dam, seaport, tunnel, airport, gas separation plant, sport stadium, 

monument, high rise building, and residential building are examples of our accomplishments.                   

88 years in Thailand  

The first 25 years in Thailand (1930-1955)

Christiani & Nielsen (Siam) Ltd. was found on February 28, 1930 and officially registered as a private 

limited company on November 10, 1930.  Its major shareholders were Crown Property Bureau, East Asiatic, 

and Christiani & Nielsen Copenhagen.  Later in 1949 the name of the company was changed to Christiani 

& Nielsen (Thai) Limited.         
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Company’s projects in the first 25 years were roads within Bangkok, roads to other provinces, bridges, 

factories, cinema, and many others.  Furthermore, the company also built country landmarks like the 

Democracy Monument (completed in 1940) and Kong Toey port (completed in 1941).                 

50-75 years in Thailand (1956-1980)

During those period reinforced concrete was increasingly used in the construction industry.  The company 

used it to build a 10-storey tall Oriental Hotel (completed in 1958).  It was considered the very first high rise 

building in Thailand.  In addition the company also built highways, Reinforced Concrete Bridge (connecting 

Bangkok and Thonburi), airport, dam, banknote printing factory, and industrial factories.  Building industrial 

factories during those period was to accommodate the first national economic and social development 

plan (1961-1966), which meant to boost investment in industrial sector.  That marked the beginning of 

industrialization era in Thailand.  

75 years onwards (1981-2005)

Oil and natural gas were found in Thai Gulf.  The discovery played a vital role in promoting Thailand 

economic growth.  Christiani & Nielsen was active in many developmental projects in the Eastern Seaboard.  

Some of the company’s projects during that time were oil drilling, infrastructure for gas pipeline, drilling 

platform, golf course, hotel, resort, housing complex, large size office complex for both local and foreign 

investors, and many more.       

In 1991 Christiani & Nielsen became the first construction company that was listed on the Stock Exchange 

of Thailand.  In November 1992 the company was renamed Christiani & Nielsen (Thai) Public Company 

Limited.  In December of the same year the company did a reverse takeover from its publicly listed Danish 

parent company which was the first in Thai business history.  Resulting from the economic crisis in 1993, the 

Company had to cease its operation overseas.  The business since then was concentrated in Thailand only.       

On the occasion of 70th year Anniversary in year 2000, the Company achieved the construction quality ISO 

9002 standard for the whole Company, which is the first Thai major international contractor who achieved 

this certification from international accreditor i.e. UKAS (United Kingdom Accreditation Service) and NAC 

(National Accreditation Council). 

Throughout all the years Christiani & Nielsen (Thai) Plc. Ltd. has engaged in countless of projects, many 

of which are Thailand landmarks that symbolize the country development.  At the 85th anniversary the 

company purchased a land instead of leasing it to build a new head office, and also moved plant yard 

and steel structure factory to a new location that was far away from community to avoid disturbance.  In 
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addition training center was created to serve as a place for skills development for our staffs and labours.  

All in all we determine to carry on the founders’ wishes which are to accomplish business goal and care 

for the social and sustain the environment.              

To accommodate the growth of ASEAN community, on 15 July 2016, the company had established a 

new 100% own subsidiary, Christiani & Nielsen (Myanmar) to provide construction, engineering and related 

services with registered capital of US$ 500,000 and paid up capital of US$ 100,000.  

Changing in Shareholding Structure

Since 2005, the Company’s Shareholders changed several times starting from May 2008, when longstanding 

major shareholder, Siam Commercial Bank PCL, sold its stake to the Crown Property Bureau, giving it a 

majority share.  However, owning a construction company no longer fit with the long term business strategy, 

and in November 2011, the Crown Property Bureau sold all its shares to the GP Group, the company with 

a history that goes back more than 145 years in Thailand since 1918, through Globlex Corporation which 

then became the major shareholders of the Company. 

Income Structure

At present, the Company’s and its subsidiaries are principally engaged in the Construction Business and 

Holdings Company.  As at 31 December 2016, the Company has 2 Subsidiary Companies (as at 31 December 

2015 the Company has 1 Subsidiary Company) as follows: 

Subsidiary Company Type of Business

2016 2015
Paid up

Capital

(MB)

% of 

Share-

holding

Paid up

Capital

(MB)

% of 

Share-

holding
CNT Holdings Limited Construction Business & 

Holding Company

50.00 60 50.00 60

Christiani & Nielsen 

(Myanmar) Co., Ltd. 

Construction, engineering 

related services

USD

Million 0.10

100 - -

At the Executive Board of Directors Meeting held on 11 July 2016 it was resolved to establish the 100% 

own Company Subsidiary namely Christiani & Nielsen (Myanmar) Co., Ltd. with the registered capital of 

500,000 USD (500,000 ordinary shares with par value of 1 USD each) and paid up capital of 100,000 USD 

(100,000 ordinary shares with par value of 1 USD each).  The registration was made with the Directorate of 

Investment and Company Administration (DICA) in Myanmar on 13 July 2016. 
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During the year 2012 and year 2013, the Company sold 1.25 million shares and 0.75 million shares 

equivalent to 25% and 15% respectively of registered and paid-up share capital of CNT Holdings Limited 

to a related company at Baht 21 per share, at an aggregate value of Baht 26.25 million and at Baht 29 per 

share, at an aggregate value of Baht 21.75 million respectively.  As such the Company’s holding in CNT 

Holdings decreased from 100% to 60%.

 

The main income of the Company came from the construction operations as detailed hereunder based 

on type of business.

Revenue Structure from the Operation of Christiani & Nielsen (Thai) PCL, and Subsidiaries

Revenue

2016 2015 2014
Million 

Baht %

Million 

Baht %

Million 

Baht %
Construction Income 6,972 99.56 7,322 99.55 9,413 99.75
Interest Income 29 0.41 12 0.16 13 0.14
Write off of the trade and other payables - - - - 3 0.03
Reversal of allowance for doubtful accounts - - 13 0.18 - -
Other Income 2 0.03 8 0.11 8 0.08
Total Revenue 7,003 100 7,355 100.00 9,437 100.00

Revenue Structure from the Operation of Christiani & Nielsen (Thai) PCL (Company only)

Revenue

2016 2015 2014
Million 

Baht %

Million 

Baht %

Million 

Baht %
Construction Income 6,972 99.56 7,227 99.46 9,024 99.69
Interest Income 29 0.41 12 0.16 14 0.16
Write off of the trade and other payables - - - - 3 0.03
Reversal of allowance for doubtful accounts - - 13 0.18 - -
Other Income 2 0.03 7 0.10 11 0.12
Total Revenue 7,003 100 7,266 100.00 9,052 100.00

The group’s revenue which consisted of construction income and other income, the information of income 

as presented on the statements of income for the year ended 31 December 2016.

Annual Report 2016

195



Type of Business and Operation

The Nature of Business Operation

range of services including design and construction of building and civil engineering projects, design, 

fabrication and erection of steel structures and mechanical and electrical installations.  Construction 

Operations are set up in Business Units including Government Business Unit, Industrial and Hypermarket 

Business Unit, Buildings Business Unit, Residential and Hospitality Business Unit and General Construction 

and MEP Business Units.  

Market Sectors

The Company works in both the Government and Private Sectors. The types of construction projects are 

as follows:

Buildings:  Retail hypermarkets and stores, distribution centres, universities, schools,   

 hospitals, offi ces, condominiums, hotels, refurbishment and renovation and   

 other commercial and general buildings.

Industrial: Industrial plants, factories and warehouses.

Infrastructure: Mass transit, roads, highways, bridges, overpasses, sports facilities, water distribution  

 and wastewater collection tunnels, gas pipelines, fl ood protection, waste water   

 treatment plants, environmental landfi ll sites.
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Unit – Million Baht

2016 2015 2014
Type of Construction Value % Value % Value %
General and Industrial Factory 3,094 44% 1,772 24% 1,004 10%
Petrochemical & Energy 172 2% 935 13% 1,506 16%

General Buildings

Commercial Buildings Hotel/Residential 

2,198

1,300

68

32%

19%

1%

1,325

1,705

1,177

18%

24%

16%

1,826

3,725

913

19%

40%

10%
Civil Works 140 2% 408 5% 439 5%
Total 6,972 7,322 9,413

Business Operation

The Company’s main construction projects are from Government and Private Sector, which can be classified 

as follows:

Main Contractor

The Company directly tenders and is awarded construction contracts from the Owner.  However, for special 

projects which require high technology, the Company will jointly tender with specialized companies who 

meet the requirements of the Owner.  In this case the Company may hire the subcontractors to complete 

part of the projects.   

Joint Venture/Consortium/Sub-contractor

In tendering and bidding for mega projects involving complicated construction activities, which may 

require specialists and niche technology to complete the project, the Company shall consider tendering 

in different forms, such as (1) Joint Venture, which is the joint investment in a project, whereby the jobs 

and/or quality of work cannot be separated for each partner.  Each partner shall be entitled to profit or 

responsible for loss in accordance with an agreed proportion (2) Consortium, wherein a joint investment is 

made in a project, but the jobs and/or requisite quality of work is specified for each partner.  Each partner 

shall be responsible for their own profit or loss.  (3) Sub-contractor from Main Contractor for specific areas 

of projects, where the Company has experience.  

Construction Process

After receiving a formal acceptance from the Owner by either Letter of Intent (LOI) or during the process 

of signing a Construction Contract, a meeting between all concerned departments and individual Business 

Units will be held to co-ordinate and discuss detailed estimates and construction plans to ensure that the 

project will run according to plan and can be delivered to the customer on time and within the budget.  
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The Company will appoint a Project Manager to be the representative of the Company at the Construction 

Site. The duties and responsibilities of Project Manager are as follows:

1. Prepare the main construction programme and budget.

2. Prepare a sub-programme in accordance with the main program, prepare the staff and labour chart, 

prepare the material and equipment list.

3. Meet with the Owner or representatives of the Owner to update on the progress of work and solve 

problems to ensure that the project is completed on time.

4. Prepare Payment Applications for submission and liaise on payments from the Owner.

5. Collect all Site Instructions or any evidence for all changes in construction drawings, variation orders, 

requests for additional value of work or requests for extension of time due to changes to the construction 

drawings or from other factors that might cause a delay to the project.

6. Control and monitor the construction work to ensure that it is in line with the construction plan and 

specifications. Check for the completion of all work before handing over to the Owner. 

Marketing and competition strategy

• Over the past century, Christiani & Nielsen has constructed numerous projects, both for Government 

and the Private sector in 70 countries around the world. The Company is very well known since it was 

established in Thailand more than 86 years ago (at the very beginning of the country’s development).  

The Company always abides with all contracts with its customers. 

• The Company’s construction quality has achieved ISO 9002 standards in every project, including the 

Company’s own new headquarters building. This serves as a guideline in business operations, and helps 

the Company achieve all customers’ requirements, by focusing on efficiency, quality and safety to deliver 

each project to the customer on time and within the agreed budget. 

• Where appropriate, the Value Engineering process to analyze and re-design for the cost effectiveness 

and absolute value of utilization shall be proposed to the customer to reduce time and cost with the 

required quality. 

• The Company has highly qualified personnel and each of its top executive officers has rich experience 

in the construction business, including knowledge on various type of construction and the different 

benefits and difficulties of various methods of construction. The Company has set out a clear policy to 

further develop its personnel with a modest knowledge of the construction business.     
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Type of customers and target group

• The Company’s customers consist of Government units, educational institutions, and the private sector.  

There are different kinds of industries in the private sector, such as agricultural and food, electronic, 

petrochemical, energy, tourism, modern trade etc.  The Company always maintains good relationships 

with each of its customers, which encourages them to return to the Company for their future requirements 

either in the Country or other countries in ASEAN. 

• From the Government’s investment policies to enhance the competitiveness of the country by accelerating 

construction projects such as mass transportation, the expansion of the electrical public train system 

and numerous other infrastructure projects which are waiting for approval as such, the Company can 

expect to secure a significant share in this sector.

Pricing Policy

Quotation for bidding for a project is based on the following principles:

1) Fixed Price System – Under this system, the company will offer a fixed price and will be responsible for 

any changes in cost and expenses. In construction contracts made with the Government and Private 

Sectors, conditions in cost adjustment will be included, such as inflation (Government Sector), client 

specifications, and the client is responsible for the cost of extra works or change orders.

2)  Unit Price System – The bidder usually proposes its price for materials and manpower in terms of unit 

price, and the client pays according to the actual quantities.  Cost adjustment will be specified in the 

contract in the same manner as that of the fixed price system.

 The client, however, will specify which price system is to be applied.  The Company sets its basic profit 

as a percentage of project cost depending on existing parameters, such as competition, complexity of 

work and raw material availability, etc.

Procedures

Senior management, Head of each Business Unit, together with the Business Development Department, have 

a duty to deal with incoming clients, search for information on Government and Private Sector projects from all 

available sources, follow up on information from consulting companies and deal with project owners and project 

consultants, if possible.  From such sources of information, the Company is able to bid for and win new contracts 

regularly.  
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Generally, there are 3 procedures associated with bidding for a contract: 

(1) Bidding

Most Government projects are normally announced in public media and on the notice boards of the project owners. 

In bidding for Government projects, all bidders must be qualified according to pre-qualification requirement.

For private sector projects; the owner, designer or consultant will consider the qualification and financial 

performances of the contractors before issuing the invitation to bid to those contractors. 

Once the Company makes the decision to bid for a project it will proceed as follows:

1.1) Purchase the bidding documents;

1.2) Prepare the bid in 3 parts:

1.2.1 Commercial preparation – preparation of legal, financial and company profile documents.  Considering 

contract’s requirement e.g. all insurances, payment terms and special requirements according to 

contracts.  Contact financial institutions for bank guaranties;

1.2.2 Cost estimation preparation i.e. site inspection, quantity take-off, materials quotation and sub-

contractors quotations in case of special requirements; and

1.2.3 Construction planning including construction method, procurement of tools and equipment, staff 

allocation according to each type of construction project.

1.3) Conduct cost and expenditure estimation with respect to the details and procedures specified in the 

bidding document, then submit them on the date, time and at the place designated by the project owner.

(2) Direct Negotiation

The project owner, sometimes, relies on the reputation and experience of the Company, so it prefers the 

Company to quote the price with respect to its or its designer’s estimation, and then carries out a mutual 

negotiation.  Generally, the design is provided by the project owner; however, the Company may negotiate 

to do the design itself in addition to the construction.  This reduces the time of construction of the project.

Decision Making, negotiation and award of contract

In bidding process, the procedure for the Owner and the Company are as follows:

1. The Company must pass the pre-qualification as defined by the Owner.

2. Purchasing Tender Document and calculate the bidding price according to the construction drawings 

and terms and conditions as stated in the tender document. 

3. Submit the price according to Owner’s criteria.

4. Clarification of database as required by Owner. 

5. In evaluation of the bidding price, the Owner may ask for price re-submissions, short-list bidders or by 

e-bidding.  

6. In selecting the successful bidder, there will be a lot of criteria for Owner’s consideration such as Technical 

and Price.  After a decision has been made, the Owner will inform in writing to the successful bidder. 
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Distribution

As the Company is a well-known construction company registered on the Stock Exchange of Thailand. 

The Company’s main prospects are:

(1) Its former and current clients;

(2) Exclusive invitations to bid from project owners;

(3) General mass communication;

(4) Other sources such as shareholders, project consultants and acquaintances.

In case the Company is interested in a particular project, it will purchase the bidding documents 

and assign its Estimation Section to estimate the total cost of the said project as per the drawings 

and details obtained. The computation will be reviewed in quantity, price and conditions specified 

by the client. All details will be concluded in quotation sheets. Then all data will be presented to 

the executives who are responsible for rechecking, before adding the profit and concerned taxes. 

This is the final price proposal. Once the proposal satisfies the client, then the Company will receive 

the letter of award. After that, the Estimation Section will forward the cost estimation details and 

drawings to the Construction Department for use in construction.  

Company’s Capability in Thailand Construction Business

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited is a construction contractor listed on the Stock 

Exchange of Thailand.  The Company’s market share is around 5% of the listed construction companies 

with total revenue of more than 5,000MB a year.

The Company has long been established as one of the top and most highly reputable contractors, 

trusted by clients from both public and private sectors.  The Company has never broken its promises 

and never will with its clients; neither has the Company ever shirked its responsibilities.  Since the first 

day of operation until now the Company still holds on to these values.  The Company has delivered 

every project with good quality, within the agreed price, and agreed timeline.  With these credentials, 

the Company always qualifies to compete in every tender offered by both public and private sector. 

In general, Government Sector and/or State Enterprises have laid tendering criteria in order to 

shortlist and pre-qualify the firms who are eligible to tender on their projects. The intention is to 

classify the capability of individual contractors by experience and project references, financial status, 

numbers of qualified staff, and construction related plant/equipment. Each firm will be determined 

according to the capability to tender the project in terms of size and values.  Presently, the Company 

is registered and short listed as an eligible contractor to various Government Sectors, and especially 
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to the Department of Highways as a First-class contractor who is qualified to bid and work on projects 

of unlimited size and value.  

Business Outlook and competition

The construction industry is correlated to the development of the country, especially, in a country 

such as Thailand, which has changed from agriculture to industrialization.  The market of this industry 

relies heavily on the growth of GDP which indicates the growth of the country.

The economy was growing at the slowest pace since 2013, when the country was hit by the political 

crisis and this continued to the year 2016 in which GDP growth rate is average at 3%. 

The volume of world trade is expect to reduce, the shrinking of country’s import and export, delay 

in disbursements of the Government’s budget, agricultural products were at low price, the fluctuation 

in world’s money market during the latter part of year 2016, these factors affected the confidence of 

local investors, consumers, tourism, and foreign investments.      

The construction market volume dropped dramatically, which created a business environment of high 

competition. The effects were that new bidding projects generally were not able to gain a satisfactory 

margin and this resulted in lower income than forecast. 

However, the Government’s mega projects, especially infrastructure development, were gradually released 

during the year but did not have a significantly positive impact on the construction business.  During 

2016, the mega projects of which were open for bidding such as construction of motorways, expansion 

of Suvanabhumi Airport, Mass Rapid Transit Project and included double track railway which started the 

bidding process in the latter part of the year and continued to 2017.  When these mega projects are 

released and started, it will create jobs for construction companies.  Therefore, the environment of high 

competition will ease since contractors will not have to compete only in the private sector.  The positive 

outlook of government spending, expansion of the private sector, urbanization, and industrialization will 

increase construction projects. 

The Company is constantly reviewing tender margins according to the changing market conditions 

while, at the same time, continuing the process of improving competitiveness by reducing construction 

costs and improving productivity.

 

Through the professionalism, experience and training in engineering and project management of its team 

members, it is the Company’s policy to focus its tendering for work with potential for future growth, such as 

projects in the retail business and modernized trade, which require rapid construction and timely completion.  
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The Competitors in Construction Business

In year 2016, though the Government’s mega projects were released to drive the country’s economy, it was 

at starting pace, the money generated from construction has not yet started contributed to the economy.  

Private investment, both local and foreign, is still at a slow pace.   As such, the construction business has 

still not fully recovered.  Construction companies had to compete in a challenging environment.  All the 

companies tried to win projects from the Private Sector, regardless of its small volume.  Large and medium 

size contractors competed in the same market.  This kind of competition is unprecedented.  At present, 

the Company is operating in a tough competition market.

The Company focused its tendering on the projects where there is low competition, and in such cases, 

the contractor is required to have high capacity, potential and readiness, for example:

Private Sector

With its vast experience, the Company can provide the construction which require speedy, qualified 

construction work such as large scale of industrial facilities which required high safety and qualified standard.  

This type of construction also include office buildings, infrastructures, facilities, hotels, hypermarket, modern 

trade business and distribution centres. 

Government Infrastructure

The Company is registered as special class contractor with the Department of Highways, first class contractor 

with the Royal Irrigation Department, the Department of Rural Roads and Bangkok Metropolitan Administration, 

thus capable to tender for all sizes of work with unlimited credit lines for all construction projects of those 

departments.  In connection with the construction projects for the mass rapid transit system, the Company 

has negotiated with partners both in Thailand and foreign countries for the preparation of tenders. 

Energy, Oil and Gas

The Company is one of few experienced companies undertaking this type of work, which is high value and 

involves a long construction period.  These projects require international construction standards, specific 

know-how, high technology and high safety standards.  The Company has constructed a number of projects 

for the PTT Group.

Education Facilities and Hospitals

Construction of education facilities, normal or large scale hospitals which are complicated and required 

the installation of special equipment, the construction need to strictly follow the designs and finish in time.  

With Company’s experiences the Company can satisfy Owners needs and standards.

Annual Report 2016

203



The Company had a plan to expand its construction business into other countries in ASEAN to serve our 

existing customers, who will expand their business in that region.  In year 2016, the Company had established 

a wholly owned subsidiary name Christiani & Nielsen (Myanmar) Limited to provide construction and 

engineering related services in Myanmar which has a growing economy and is now developing infrastructure.

Backlog as of 31 December 2016

The Company was awarded new contracts in 2016 with a total value of 8,721 Million Baht (excluding VAT), 

categorized by type of work as follows:

These contracts are due for completion in Yeras 2016 throught to 2018 as folows:

      Year of completion Value (MB) Percentage

2016 2,696 30.91%

2017 4,389 50.33%

2018 1,636 18.76%

Total 8,721
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As at 31 December 2016, the projects wherein the value is more than 10% of the Total Revenue in the  

Financial Statements which are not handed over to Owners are as follows:

Project
Type of 

Construction

Value

(MB)

Expect to

completed

Operated by

Soy Milk Factory Nong Khae Civil & Buildings 1,100 2017 Company

Rajapruk Hospital, Khon Kaen Civil & Buildings 740.0 2017 Company

Primo Posto Complex Civil & Buildings 813.0 2018 Company

Thungsong Interchange Civil 905.1 2019 Company

Bangyai Spurline Civil 1,486.6 2019 Company

Procurement of Products or Services

The Company has procured products and construction material from various sources both domestic and 

overseas under the quality management system to meet with standard, specification and purpose of the 

Owner.  The Company had introducing the ERP (Enterprise Resources Planning) system to enhance the 

procurement of products and materials process by adding more systematic control and recoding process.  

The process of issuance of purchase order, inventory management are more efficient by controlling and 

reducing the construction material waste.  

Description of key construction materials purchase during the year 2012-2016

Construction materials are normally use in average, therefore, there is no construction material being 

used is more than 50% of total volume purchased. 
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Procurement process

1. Define master procurement plan for material and subcontractor

2. Prepare material details such as quantity, detail of product and material, standard and specification.

3. Specify the delivery schedule.

4. Selection of suppliers, subcontractors by considering quality, standard, price, availability of resources, 

delivery period, and etc. 

5. Agree price, issuance of purchase orders, quality checking, scope of work and responsibility, delivery 

program, and etc.
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Risk Factors and Risk Management

The Company is aware of the importance of risk management in operating its business under the internal 

and external factors that affect the company’s operations. Thus, the Risk Management Committee was 

appointed on 20 February 2013. The Committee was established to consider the efficacy of the Company’s 

risk management policies. For the structure, roles and duties of the Risk Management Committee, please 

refer to “Management Structure” of this Report.

In addition, the Company has the Risk Management Department overviewed by the Risk Management 

Committee which is responsible for the risk management process of the Company, overall evaluation and 

review of both, the internal and external risk situations, as well as reporting the risk factors to the Board 

of Directors.

The important risk factors that may affect the Company’s on-going and/or future business which may 

affect the investors and internal and external stakeholders are as follows:

Market Risk

The Company’s main revenue comes from construction projects for both, the Government & Private 

Sectors. The Company’s growth mainly depends on the domestic property and construction markets which 

are driven by various uncontrollable factors, viz. economy, production and export situation, monetary and 

fiscal policies as well as the political environment. The Company proactively takes steps to ensure that it 

gets consistent and sufficient volume of work despite the prevailing market conditions.

The Company thoroughly assessed the market and settled a strategy for bidding to mitigate the risk factors 

associated with the state of the property and construction market. The Company selected and focused on 

potential projects to increase the work, as well as used all the resources available to it to make its bids for 

projects as competitive as possible.

The Company reviews and adjusts the level of tender margins according to market circumstances, with 

a long term view, to reduce construction costs and increase productivity in order to improve over-all 

competitiveness.   

The Company has expanded its business into the ASEAN countries by way of setting up a wholly-owned 

subsidiary in Myanmar in 2016, namely “Christiani & Nielsen (Myanmar) Limited” for providing construction, 

engineering and related services in Myanmar which has a growing economy and is now developing 

infrastructure. Therefore, the Company will also be exposed to similar market risks in Myanmar as well as 

any other ASEAN countries which the Company may expand to in the future.  
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Operating Risk

The Company is exposed to different levels of operating risks such as accidents, mechanical failure, 

human error, political action, labor strikes, adverse weather conditions and other circumstances and events.  

These could result in increased costs or loss of revenues. However, to cover against most of these risks, 

the Company ensures that contractors’ all risks (CAR) insurance is available for each of the project which 

the Company executes. 

Construction cost

Generally, construction contracts envisage a lump sum price, which means that the Company has to 

absorb the risk of construction cost. In some cases, construction contracts may have conditions to allow 

increase or decrease of pricing from changing work price per unit of material as per an escalation formula, 

for example, most government contracts.  However, the escalation formula will adjust only certain materials 

and the contractor has to be responsible for the first 4% of price increase in certain contracts.

All projects require time to construct, and the time frame may be tight or relaxed, depending on the 

construction contract. The Company cannot set an unreasonably high price or demand too long a construction 

period, as either of these may cause the Company to lose the project to a more competitive bidder. 

Therefore, in order to remain competitive, the Company has to manage the overall purchasing volume by 

ordering big lots to help in bargaining and sign material contracts as early as possible. In order to mitigate 

the time risks, including fluctuation of material price over time, the Company favors projects which have 

manageable construction periods, or projects that are split into multiple phases.  This allows the Company 

to adjust the pricing in case of higher material costs in the later phases.

The delay of construction

Projects may be delayed due to external factors, one of which is by the employer, for example, delay in 

hand-over of the relevant areas, delay in approval of matters or requiring numerous changes or additional 

work, without appropriate time extension. Delay may also be caused by other employees, for example, 

inefficient material suppliers, laborers, and/or subcontractors. Force majeure events may also cause delay 

of projects, i.e., events completely beyond the reasonable control of either the employer or any employee, 

e.g. rebellion, war or a natural calamity. In case of such delays, the Company is exposed to the risk in 

fluctuation in price of materials and other potentially unforeseen expenses. In case the Company is not 

adequately compensated in the event of such delays, the Company may face a loss or have to litigate with 

the employer to secure its rights.

The Company has a policy to review contracts of service carefully, including inserting provisions to 

mitigate the abovementioned risks, when necessary. The Company also has a focused and dedicated 
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training program to improve employee/labour skills and efficiency.  Further, each project manager prepares 

a detailed schedule plan, and closely monitors such plan. The project managers will concisely control work 

and arrange regular meetings with the management to track the progress of work every week. As such, the 

management is aware of any problems and accordingly allocates resources, including revising strategies to 

solve such problem in a timely manner.

Overdue payments

The Company’s main income is from providing construction services, where normally, payment is made 

in installments based on the progress of work done, so the Company might be at risk if the employers have 

financial problems and are unable to pay for the construction, or become bad debt, which may affect the 

operations.

The Company is aware of these risks, and therefore, the Company carefully assesses the potential client’s 

financial position before accepting projects and reviews contracts very carefully before signing. Also, the 

Company ensures close monitoring of the work done and payment received from the employers to further 

mitigate these risks.

Financial Risk

The amount of working capital

Operation in the construction business requires the funding of a large amount of working capital to run 

the business. As mentioned before, payment is normally received in installments as per work done after 

deduction of withholding taxes. If the employers do not make timely payments of such installments or the 

Company does not manage the working capital well, it will affect the Company’s ability to get new projects 

and also might affect the performance of the other ongoing projects.

To mitigate these risk factors, the Company has a policy to negotiate the terms of payment concisely and 

ask for advance payment from the employers before start of work. Further, the Company’s experienced 

staff manages the liquidity carefully and efficiently. The Company has also secured funding from various 

sources to facilitate the expansion of the Company. 

As at 31 December 2016, the Company had long term loans of Baht 186 million for the construction of 

the new office building from a local financial institution secured against mortgage of the land. Apart from 

monthly interest payments and principal repayment obligations, the loan agreement prescribes certain 

financial covenants which, if not complied with, will also result in a default. 
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Compliance Risk

As a publicly listed company, the Company is required to comply with various laws and regulations and 

failure to comply with any one or more of such laws and/or regulations could expose the Company to 

penalties or other legal action against the Company and its Senior Management.  The Company remains 

attentive to this matter and has taken suitable measures, by way of appointing qualified staff and also 

adopting adequate and effective systems to ensure full compliance with all laws and regulations. 

Controlling Risk

As at the date of the Annual General Meeting 2016, Globex Corporation Ltd. held 581,126,256 shares 

in the Company, which is equivalent to 57.944 percent of all the Company’s issued and paid-up shares.  

Consequently, Globex Corporation Ltd. can control almost all of the resolutions in the Annual General 

Meeting which includes the appointment of directors or other resolutions which require majority votes, with 

the exception of those matters which as per law or the Company’s Article of Associations require the votes 

of 3 of 4 voters present in the Annual General Meeting. For this reason, other shareholders may not be able 

to gather enough votes to take equilibrium on any Agenda proposed by the major shareholder. However, 

the Company has complied with the SET prescribed Good Corporate Governance Policy, Business Ethics, 

and Transparency of Information. The Company has set up principles for the approval of Connected 

Transactions, as per which related parties cannot approve their own transactions. The Audit and Corporate 

Governance Committee will consider all Connected Transactions and propose to the Board of Directors 

and/or Shareholder Meeting for approval.

Apart from the above risks which the Company is exposed to, an Investor investing in equity shares of 

the Company is exposed to the risks associated with the equity investment in the Company as a company 

listed in Thailand, which include the following:

• The value of the stocks listed on the Stock Exchange of Thailand (“SET”) may fluctuate due to factors 

affecting the Thai Stock Market as a whole without any connection to the performance of the Company. 

Such factors affecting the Thai Stock Market could include political instability or political disturbances, 

slowdown in growth of the Thai economy, US Federal Reserve action, withdrawal of economic stimulus by 

governments of key export markets, general slowdown in regional, Asian or other developed economies 

and so on.

• Since the investment in the equity shares is made in Thai Baht currency, the investor is exposed to the 

exchange risk associated with the investment due to the fluctuation of the investor’s investment currency 

as against the Thai Baht, whereby the investor may suffer a loss in the investor’s own investment currency 

terms if the Thai Baht depreciates against the same when the equity shares are sold and the proceeds 

thereof are remitted back to the Investor after converting the same into the Investor’s investment 

currency.
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• The Investor may suffer a loss on his investment in the event one or more Thai laws pertaining to the 

investment are amended adversely. An example of such an adverse change in law would be imposition 

of taxes or other duties on the investment or sale of investment in equity shares.

• If the Thai Government introduces exchange controls on investment proceeds or on the repatriation of 

investment proceeds, the Investor’s cost of the investment may increase and/or the Investor may not 

be able to repatriate the sale proceeds of the investment.

• Further, the Investor is exposed to additional risks like lower standards of Corporate Governance of 

the companies listed on the SET, insufficient legal checks and balances on company management, 

high proportion of concentrated shareholding with one individual or one group leading to unduly high 

control exercised by the individual or group, unavailability of qualified and experienced persons to act 

as Directors, etc.
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As of 31 December 2016, the Company registered capital is 1,177,904,204 Baht with paid-up capital of 

1,002,904,144 Baht divided in to 1,002,904,144 common shares with par value of 1.00 Baht.  

The list of top 10 major shareholders, as at 31st December 2016 was:
Shareholders Number of shares % of shareholding

Globex Corporation Co., Ltd. 581,126,256 57.944
Victor Investment Holdings Pte., Ltd. 100,372,280 10.008
Mr. William Ellwood Heinecke 66,267,810 6.608
UBS AG Singapore Branch 34,784,600 3.468
Thai NVDR Co., Ltd. 26,228,266 2.615
Mr. Santpal Sinchawla 6,000,000 0.598
Mr. Arj Attakraweesunthorn 5,121,910 0.511
Mr. Prasit Cheewanunthachai 3,964,600 0.395
Mr. Arak Kiangsiri 3,500,000 0.349
Miss Pornpan Bhothirungsithep 3,100,016 0.309

The Group of majority shareholders, as at 31st December 2016 was:

Shareholders Number of shares % of shareholding
Globex Corporation Co., Ltd. 581,126,256 57.944

The Group of majority shareholders has assigned its representatives to take positions of authorized directors 

in the Company.  In this regard, the number of representative directors are considered as appropriate not 

in proportion of number of shareholdings.

Dividend Payment Policy

The Company’s Board of Directors has the policy to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 

to approve the dividend payment to shareholders based on the Company’s operating result in that year 

at the rate of not less than 40 percent of net profit after tax deductible in the Company’s profit & loss 

statements (in compliance with Public Limited Company Act and interpreted by Federation of Accounting 

Professions) provided that there was no other necessary event and such dividend payment does not have 

substantial impact to Company’s normal business. 

There is no Dividend Payment policy set out for Company’s affiliate, the jointly controlled business and 

the connected company.

Major Shareholders and Dividend Policy Statement
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Management Structure

The structure including Board of Directors, Executive Board of Directors and 4 Committees totaling 6 as 

follows:

1. The Board of Directors

2. The Executive Board of Directors

3. The Audit and Corporate Governance Committee

4. The Remuneration Committee

5. The Nomination Committee

6. The Risk Management Committee

1. The Board of Directors

According to the Company Articles of Association, the Board of Directors is composed of at least 5 Directors 

out of which at least one-third are Independent Directors, which shall not be less than 3 Directors as required 

by The Stock Exchange of Thailand in relation to number of Independent Director.  

There are 11 Directors which consists of 5 Executive Directors, 4 Independent Directors and 2 Directors. 

The Board of Directors’ members as of 31st December 2016 are as follows:

Director’s Name Position Appointment Date

1. Mr. Santi Grachangnetara Chairman of the Board of Directors 
Executive Chairman

10 April 2008

2. Mr. Kirit Shah Vice-Chairman of the Board of Directors
Vice-Chairman of Executive Board

11 November 2011

3. Mr. Khushroo Kali Wadia Executive Director| Managing Director 11 November 2011
4. Mr. Surasak Osathanugraha Executive Director| Assistant Managing 

Director and Company Secretary
2 March 2010

5. Mr. Ishaan Shah Executive Director 10 April 2012
6. Mr. Kasemsit Pathomsak Independent Director 10 April 2012
7. Mr. Kris Thirakaosal Independent Director 6 December 2012
8. Mrs. Nampung Wongsmith Independent Director 8 August 2014
9. Mr. Suphon Tubtimcharoon Independent Director 8 December 2015
10. Mr. Somchai Jongsirilerd Director 10 April 2008
11. Mr. John Scott Heinecke Director 10 April 2013

Details of Directors are disclosed in “Directors and Management Detail” in page 225 and details of Directors 

in subsidiary please refer to “Connected Transaction” in page 308-309 of this Annual Report.
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Election of the Board of Directors

The election of Directors is conducted by the meeting of shareholders. Each shareholder has one vote 

per share and each shareholder exercises all votes applicable in appointing one or more persons to a 

Director.  The candidates are ranked in descending order from the highest number of votes to the lowest, 

and are appointed as Directors in that order until the Director positions are filled.  Where the votes for 

candidates are tied, which would otherwise cause the number of directors to be exceeded, the Chairman 

has the casting vote.

Authorized Directors binding the Company

The Company’s present authorized signatories are: Mr. Kirit Shah and Mr. Ishaan Shah jointly sign with 

Company’s seal affixed or Mr. Santi Grachangnetara and Mr. Khushroo Kali Wadia jointly sign with Company’s 

seal affixed or any one of Mr. Santi Grachangnetara or Mr. Khushroo Kali Wadia jointly sign with Mr. Surasak 

Osathanugraha with the Company’s seal affixed.

Qualifications of Directors

a)   Qualified according to the Public Limited Companies Act, Securities and Exchange Act including other 

relevant laws and regulations and in accordance with the Good Corporate Governance Policy of the 

Company.

b)   Knowledgeable, possess good background experience, capable, independent to perform director’s 

duties with care and loyalty, and able to attend Directors’ meetings regularly. 

c)   Having knowledge in one or more of the following fields:  Construction, International Trading, Business 

Strategy, International Accounting, International Finance, Law and Corporate Governance.

d)   Not holding board positions in more than 5 listed companies (including the Company) and certainly not 

in any competing construction business for both listed and non-listed company.

e)   Should complete the Thai IOD Director’s Certification Program within 6 months of appointment.

f)    Age not more than 70 years unless specifically extended at the discretion of the Board of Directors 

keeping in mind the availability of qualified candidates, the experience, qualifications and health of 

the concerned person.

Roles and Duties of the Board of Directors

1. The Board of Directors perform it’s duties in conformity with applicable laws and carry on the business of 

the Company in accordance with the laws, the Company’s objectives and the Articles of Association as 

well as the resolutions of the shareholders’ meetings. It is authorized to carry on any activities as prescribed 

in the Memorandum of Association or those related thereto under the Public Limited Companies Act B.E. 

2535. The Board of Directors is responsible to the Company’s shareholders. Each Director represents all 

shareholders and takes part in supervisory and regulatory functions in the Company’s operations, in an 

independent and impartial manner, for the benefit of all shareholders and other stakeholders.
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2. The Directors, in their business conduct, are expected to generally act with care and exercise their duty of 

care to preserve the interests of the Company.

3. The Board of Directors or the Shareholders at their meetings are entitled to give authority to the executive 

directors to operate the Company’s business and designate the authorized Directors to bind the Company.

4. The Board of Directors are authorized to sell or mortgage any of the Company’s immovable properties, to 

let any of the Company’s immovable properties for a period of more than three years, to make a gift, to 

compromise, to file complaints to the Court and to submit disputes to Arbitration.

5. Specify or approve the Mission Statement, Vision, Values and Code of Business Conduct.

6. Review Vision, Mission at least every 5 years and review Corporate Governance Policy and Code 

of Business Conduct annually.

7. Review and discuss Management’s proposed strategies and options and approve major decisions 

in respect of the Company’s business direction and policies. The Board of Directors also reviews 

and approves the Business and performance goals proposed by the Management.

8. Monitor the Company’s performance and progress toward achieving set objectives as well as 

compliance with the laws, regulations and related policies.

9. Ensure the existence of an effective internal control system and appropriate risk management 

framework.

10. Ensure an effective audit system executed by both internal and external auditors.

11. Approve quarterly and annual financial reports to ensure that the reports are prepared under 

generally accepted applicable accounting standards.

12. Ensure that the Company has a proper system in place to communicate effectively with all 

stakeholders and the public.

13. Define policy and guidelines for risk management and monitor the management to ensure the 

efficiency of risk management system.

14. Define policy and guidelines for good corporate governance and ensure that the duties and 

responsibilities of Directors and the management comply with Corporate Governance principles.

15. Define policy and guidelines to implement Corporate Social Responsibility.

16. Attend the meeting of shareholders to report results of operation answer questions and listen to 

suggestions and comments from shareholders. 
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2. The Executive Board of Directors

The Executive Board of Directors consists of 5 Directors and is appointed by the Board of Directors. The 

members of the Executive Board are as follows: 

Name                  Position
1. Mr. Santi Grachangnetara Executive Chairman
2. Mr. Kirit Shah Vice Chairman, Executive Director
3. Mr. Khushroo Kali Wadia Managing Director
4. Mr. Surasak Osathanugraha Assistant Managing Director (Finance & Account)
5. Mr. Ishaan Shah Executive Director

Qualifications of Executive Directors

a) Qualified according to the Public Limited Companies Act, and Securities and Exchange Act, including 

other relevant laws and regulations, and in accordance with the Good Corporate Governance Policy of 

the Company.

b) Knowledgeable, possess good background experience, capable, independent to perform an Executive 

Director’s duties with care and loyalty, and able to attend Directors’/Executive Directors’ meetings regularly. 

c) Having knowledge in their respective fields of appointment as part of Senior Management.

d) Not holding board positions in more than 3 other listed companies (including the Company) and certainly 

not in any competing construction business and also not un full time executive position.

e) Should complete the Thai IOD Director’s Certification Program Course.

f) Age not more than 70 years unless specifically extended at the discretion of the Board of Directors 

keeping in mind the availability of qualified candidates, the experience, qualifications and health of the 

concerned person.

Roles and Duties of Executive Directors

1. To manage the Company’s business under the resolutions/regulations of the Board of Directors.  With 

the resolution of the Board of Directors Meeting No. 414, the authority of Executive Board extends to 

the following:

· To purchase and sell Plant, Equipment and other Assets, to provide security to lenders, including 

mortgage on the Assets and to maintain the Assets of the Company and its subsidiaries in accordance 

with the programme set out by the Board of Directors.

· To borrow money from Banks, Financial Institutions and other organizations and to execute agreements 

pursuant thereto and to fix interest rates. To give guarantees, provide security on behalf of the Company 

and its subsidiaries.

· To make advances, deposits and loans as may be required in the interest of the Company and its 

subsidiaries.
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· To open and operate the bank accounts of the Company, appoint authorized signatories to operate 

the bank accounts, buy and sell currencies as may be required for the operations of the Company 

and its subsidiaries.

2. To execute any agreements/contracts including bidding for various jobs and tenders, enter into contracts 

with customers for the provision of construction services, including the supply of materials and other 

services and goods as may be required with terms and conditions under the scope of authority vested by 

the Board of Directors. Such agreements/contracts must be affixed with signatures of any two Executive 

Directors together with the Company’s seal. 

3. To generally act on behalf and in the interests of the Company and its subsidiaries as may be required 

to carry on the business.

4. The Executive Board of Directors shall report on the business operations conducted by the Executive 

Board to the Board of Directors for acknowledgement and discussions. However, policy-related issues, or 

issues likely to have significant and major impact on the Company’s business, or issues requiring action 

by the Board of Directors in compliance with laws or the Company’s Articles of Association, must be 

approved by the Board of Directors. This also includes issues for which the Executive Board of Directors 

considers it appropriate to seek the approval of the Board of Directors on a case-by-case basis, or per 

the criteria designated by the Board of Directors.

5. Prepare and review strategic objectives, financial plans and key policies of the Company, to be submitted 

to the Board of Directors for approval.

6. Review management authority in various aspects stipulated in the approval authority hierarchy, to be 

submitted for approval to the Board of Directors.

7. Appoint, monitor and evaluate the performance of employees from the level of General Manager down 

to middle managers.

8. Monitor and report on the Company’s operating results to the Board of Directors as well as on other 

work in progress to achieve the Company’s objectives.

9. Communicate with external stakeholders, as per designated authority, and as deemed appropriate.

10. Prepare and review policy and guidelines for risk management and monitor the management to ensure 

the efficiency of risk management system.

11. Prepare and review policy and guidelines for good Corporate Governance and guidelines to implement 

Corporate Social Responsibility.

3. The Audit and Corporate Governance Committee

The Audit and Corporate Governance Committee was appointed by Board of Directors with the objective 

of having a mechanism to assist the Board independently in accordance with the regulations and the 

recommendations in respect of Good Corporate Governance, to give opinion of company’s financial report’s 

correctness, credibility and transparency, to encourage the good corporate governance including coordination 
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with the Board of Directors for risk management and internal control systems in the Company. This is 

expected to create efficiencies in operations and also provide for an independent check on the functioning 

of the Management of the Company including checks on conflict of interest issues and connected party 

transactions, if any. 

The Board appointed Independent Directors as the Audit Committee on 16th November 2000 according 

to the resolutions of the Board of Directors’ meeting No. 340. Thereafter on 20th February 2013 the 

Board of Directors meeting No. 404 has resolved to amend the name of the Audit Committee from Audit 

Committee to Audit and Corporate Governance Committee since the existing roles and responsibilities of 

Audit Committee of the Company includes Corporate Governance also and in order that the Audit and 

Corporate Governance Committee emphasize consistently on the compliance of relevant regulations and 

continue the development of Corporate Governance of the Company. 

The Committee is prsently comprised of 3 Independent Directors, each of them to hold their position on 

the Committee for a period of 3 years from the date of their respective appointment.

Name  Position   Status

Duration on

the Committee
1.Mr. Kasemsit Pathomsak* Chairman of Audit & 

Corporate Governance 

Committee

Independent 

Director

1 year 2 months

2. Mrs. Nampung Wongsmith** Audit & Corporate 

Governance Committee 

Member

Independent 

Director

2 year 2 months

3.Mr. Kris Thirakaosal Audit & Corporate 

Governance Committee 

Member

Independent 

Director

1 year 2 months

Mr. Ponpisit Charoenthai*** Secretary to Audit & 

Corporate Governance 

Committee

*  Audit & Corporate Governance Committee member has knowledge and experience in accounting and financial 
field and details of the experience have been presented in the “Directors and Managements Details” in this 
Annual Report.
**  At the Board of Directors Meeting No. 423 held on 26 February 2016, it was resolved to re-elect Mrs. Nampung 
Wongsmith as the Audit & Corporate Governance Committee Member for another term. 
***  Secretary to the Audit & Corporate Governance Committee was appointed by the Committee to assist the 

operation of the Committee. 
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Composition of Audit & Corporate Governance Committee

1. There must be at least 3 members.

2. Chairman of the Board of Directors is not the Chairman of the Committee nor the member.

3. A secretary may be appointed by the Audit & Corporate Governance Committee to assist the Committee. 

Qualifications of Audit and Corporate Governance Committee Members

a) Must be appointed by the Board of Directors or by the shareholders in a shareholders meeting.

b) All the members must be Independent Directors.

c) Not a Board member of parent company or subsidiary company which is also a listed company

d) Not holding shares exceeding 0.80 percent of the total number of shares issued by the Company or its 

affiliates or associates or any other related Companies, including shares held by a related person.

e) Be free of any past (for a period of last 2 years) or present, direct or indirect, financial or other interest 

in the management and business of the listed company, its subsidiaries and associated companies and 

also that of the Company’s substantial shareholders.

f) Not related to or a close relative of any executive director, executive officer or major shareholder of 

the Company.

g) Not a Board member assigned to make decisions on business operations in the Company, its parent 

company, subsidiaries or associated companies, or in a juristic person with possible conflicts of interest.

h) Be able to freely perform and give opinions, or report the result of the duties assigned by the Board of 

Directors without being controlled by the management or major shareholders or any other related persons.

i) Having duties and responsibilities in accordance with the rules and regulations of the SET.

j) At least 1 committee member must have knowledge, understanding or experience in accounting or 

financial fields enough to review the creditability of financial statements.

Roles and Duties of the Audit and Corporate Governance Committee

1. To review the company’s financial reporting process to ensure accuracy with adequate and complete 

disclosure.

2. To ensure that the Company has an appropriate and efficient internal control system subject to internal 

audit and to also ensure that there is an efficient internal audit system in place and to ensure the 

independence of internal audit department, including approval of the selection, promotion, and rotation 

or termination process of the internal audit head.

3. Review risk management system of the Company and recommend improvements on a regular basis.

4. Review guidelines for the Company’s good corporate governance and make recommendations to the 

Board of Directors.

5. To review the performance of the Company to ensure compliance with the securities and exchange 

law, regulations of the exchange and other laws relating to the business of the Company.
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6. To select and nominate for the shareholders’ approval, the external auditor of the Company, 

including recommendation of remuneration of the external auditor after considering the 

independence of the external auditor and to freely discuss significant matters, the Audit  and 

Corporate Governance Committee shall meet privately with the external auditor at least once a 

year, without the management team being present.

7. To review connected party transactions that may lead to conflict of interest to comply with all 

related rules and to ensure the transactions are reasonable and for the full benefit in the company 

and to ensure accurate and complete disclosure of the same.

8. Monitor and receive complaints or information from stakeholders submitted to the Board of 

Directors.  The primary investigation report must be submitted to the external auditor within 30 

days, if the Committee had receive any information regarding suspicious behaviours that Director, 

Managers or person in charge of the operations of the business of the Company have committed 

and offences against the law in accordance to Section 89/25 of the Securities and Exchange act 

No. 4 B.E. 2551.

9. Annual review of Audit and Corporate Governance Committee’s charter to ensure that it is up to 

date and suitable for the Company’s environment. 

10. To prepare a report on the monitoring activities of the Audit and Corporate Governance Committee, 

in accordance with the required details of SET’s regulations and disclose it in the annual report, 

such report to be signed by the Chairman of the Audit and Corporate Governance Committee.

11. To perform any other acts as delegated by the Board of Directors and accepted by the Audit and 

Corporate Governance Committee.

4. The Remuneration Committee

The Remuneration Committee has been appointed by the Board of Directors as a mechanism to assist 

the Board in independently proposing the criteria of and setting guidelines for the remuneration of 

directors and senior management and to propose the remuneration to the Board of Directors who will 

then act (accept fully, partially or reject totally) in accordance with the regulations and good governance 

practices based on the proposals made by the Remuneration Committee.  The Board of Directors are not 

empowered to fix the remuneration of the directors but are required to place their recommendations 

on the same to the shareholders for their approval. 
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The Board appointed the Remuneration Committee on 20th February 2013, which consists of 3 Directors.

Name Position Status

Duration on

the Committee
1. Mr. Kasemsit Pathomsak Chairman of Remuneration 

Committee 

Independent 

Director

1 year 2 months

2. Mr. Kirit Shah* Remuneration Committee 

Member

Executive

Director

2 years 2 months

3. Mr. Kris Thirakaosal Remuneration Committee 

Member

Independent 

Director

1 year 2 months

* At the Board of Directors Meeting No. 423 held on 26 February 2016, it was resolved to re-elect Mr. Kirit 

Shah as a Remuneration Committee Member for another term. 

Composition of Remuneration Committee

1. There shall be at least 3 Directors as members on the Remuneration Committee.

2. The Majority of the Committee shall always be comprised of Independent Directors.

3. The Chairman of the Committee shall always be an Independent Director.

4. The members of remuneration committee who do not fall in (2) and (3) above shall be Non – Executive 

Directors.

5. The Company’s Chairman shall not be the Chairman of the Committee nor a member

Qualifications of Remuneration Committee Members

a) They must not be involved in the day-to-day management of the Company or an affiliated company or 

an associated company.

b) They must be free of any present, direct or indirect, financial or other interest in the management and 

business of the Company, its subsidiaries or associated companies.

c) They must not be a relative of any Executive Director or an executive officer of the Company or its 

subsidiaries or associates.

d) They must not be acting as a nominee or representative of any Executive Director or an executive officer 

of the Company.

e) They must be able to carry out their duties, exercise their judgment, and report the committee’s 

performances, which are assigned by the Board of Directors without being influenced by Executive 

Directors or executive officers of the Company or its subsidiaries or associates.
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Duties and Responsibilities of the Remuneration Committee

The Remuneration Committee is responsible for duties assigned by the Board of Directors as follows:

1. Set out compensation guidelines for Directors and senior management and propose the same to the 

Board of Directors.

2. Propose the Directors’ Remuneration for the Board to make its recommendations and express its opinion 

for approval in shareholders’ meeting.

3. Update to the Board of Directors about compensation norms being followed by companies in Thailand 

and abroad.

4. Other specific jobs assigned by the Board of Directors.

Remuneration Criteria

(1) The Directors’ remuneration must be agreed by Board of Director and recommended to the shareholders 

for their approval.

(2) The Directors’ remuneration shall be paid as meeting allowance, monthly remuneration and bonus.

(3) The remuneration criterion shall include consideration of financial status and performance of the Company 

and should be comparable with other listed companies in general and should also be comparable with 

other listed companies in the same sector. 

5.The Nomination Committee

The Nomination Committee has been appointed by the Board of Directors in order to set up a mechanism 

to assist the Board to independently propose the criteria and set guidelines for nomination of new Directors 

and recruitment and selection of top executives, and thereafter propose to the Board of Directors who 

could then consider the proposal and decide to accept or reject the same or amend it for further approval 

by shareholders if required (for the appointment of Directors).  

The Board of Directors approved to appoint the Nomination Committee on 20th February 2013 and which 

currently consists of 3 Directors.

Name Position Status

Duration on

the 

Committee
1. Mr. Kasemsit Pathomsak Chairman of Nomination Committee Independent Director 1 year 2 months
2. Mr. Kirit Shah* Nomination Committee Member Executive Director 2 year 2 months
3. Mr. Kris Thirakaosal Nomination Committee Member Independent Director 1 year 2 months
* At the Board of Directors Meeting No. 423 held on 26 February 2016, it was resolved to re-elect Mr. Kirit 

Shah as a Nomination Committee Member for another term. 
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Composition of Nomination Committee

1. There shall be at least 3 Directors as members on the Nomination Committee

2. The majority of the members of the Committee are Independent Directors.

3. The Chairman of Committee is an Independent Director.

4. The Company’s Chairman is not the Chairman of the Committee nor a member.
 

Qualifications of Nomination Committee Members

The Qualifications are exactly the same as that of the Independent Directors.

Duties and Responsibilities of the Nomination Committee

The Nomination Committee is responsible for duties assigned by the Board of Directors as follows:

1. Set out selection and nomination guidelines of appropriate persons and propose the same to the Board 

of Directors.

2. Review the Board structure and propose a succession plan for Directors and Senior Management.

3. Propose to the Board, names of potential candidates for appointment as Directors. 

4. If requested by the Board of Directors, assist in the process of review of performance of Directors.

5. Prepare specific reports on latest trends and practices in the appointment of the Directors and Senior 

Management for consideration by the Board of Directors.

6. Other jobs assigned by the Board of Directors.

Nomination Criteria

1. Consideration of the education qualifications, experience, enterprise and devotion of potential candidates 

expected to add value to the Board.

2. Consideration of the qualities of leadership, vision, ethics, and honesty to uphold the highest principles 

of Good Corporate Governance.

3. The candidate should not be a person prohibited under the Public Companies Act, the Securities and 

Exchange Act, announcement of the Securities and Exchange Commission or any other laws relating to 

the qualification and scope of work of the Board of Directors; or a person blacklisted by any organisation 

(including the SEC) or convicted of any crime.

4. The candidate as an Independent Director must be qualified in accordance with the independent 

director’s qualification.

5. Having no conflict of interests with the Company

- Engaging, having been a partner in an ordinary partnership, an unlimited liabilities partnership in a 

limited partnership or having been an executive, director in a company or other listed company in 

the business similar to or compete with the Company and its subsidiaries.
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- Having been a partner in a contract, a concession contract or having been the Company’s stakeholder 

in such manner or having been a partner in an ordinary partnership, an unlimited liabilities partnership 

in a limited partnership or having been an executive, director in a company or other listed company 

operating in such manner.

- Any other cases under the Public Companies Act and/or as specific by laws. 

6. Consider other qualifications as may be advisable such as the lacked of necessary skills required on the 

Board of Directors of the Company.

6. The Risk Management Committee

The Board of Directors has appointed a Risk Management Committee to prescribe risk management policies 

that cover the entire organization and to ensure that risk management procedures or systems are in place to 

appropriately mitigate impact of the risks on the businesses of the Company. Composition, authority, duties 

and responsibilities of the Risk Management Committee are prescribed to ensure their efficient performance 

as assigned by the Board of Directors

The Board of Directors approved to appoint the Risk Management Committee on 20th February 2013 and 

which currently consists of 3 Directors.
Name Position Status Duration on

the Committee

1.Mrs. Nampung Wongsmith* Chairperson of Risk 

Management Committee 

Independent 

Director

2 years 2 months

2.Mr. Khushroo Kali Wadia* Risk Management Committee Member Executive 

Director

2 years 2 months

3. Mr. Surasak Osathanugraha Risk Management Committee Member Executive 

Director

2 months

* At the Board of Directors Meeting No. 423 held on 26 February 2016, it was resolved to re-elect Mrs. 

Nampung Wongsmith as a Chairperson of Risk Management Committee and Mr. Khushroo Kali Wadia as a 

Risk Management Committee Member for another term. 

Composition of Risk Management Committee

1. There must be at least 3 directors in the Committee.

2. The Company’s Chairman is not the Chairman of the Committee nor a member.

3. A secretary may be appointed by the Risk Management Committee to assist the Risk Management 

Committee.   
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Qualifications of Risk Management Committee Members

a) Must be appointed by the Board of Directors or by the shareholders in a shareholders meeting.

b) At least one (1) member must be an Independent Director.

Roles and Duties of the Risk Management Committee

The Risk Management Committee is responsible for duties assigned by the Board of Directors as follows:

1. Identify the various risks of the Company is exposed to in the business environment.

2. Prescribe policies and suggest measures for the appropriate and efficient management of the risks 

associated and identified of the Company.

3. Prescribe risk management policies and procedures to cover the entire organization.

4. Follow up on and evaluate the performance in accordance with the organization-wide risk management 

framework including recommendation of a framework for Internal Controls.

5. Report the Company’s major risks, status, progress of measures-taken to mitigate these risks and 

performance to the Board of Directors every quarter.

6. Communicate, collaborate and share information with Audit and Corporate Governance Committee on 

risk management and internal control. 

7. Perform any other acts as delegated by the Board of Directors.

Company Secretary

In keeping with good Corporate Governance, the Company designated a Company Secretary viz. Mr. Surasak 

Osathanugraha, having duties and responsibilities in accordance with section 89/15 and section 89/16 of the 

Securities and Exchange Act (no. 4) B.E. 2551 enforced on 31 August 2008.  The Company Secretary shall 

be responsible with care and integrity to comply with applicable laws, Company’s Articles of Association, 

Board and Shareholders’ resolutions. 

The detailed profile of the Company Secretary, Mr. Surasak Osathanugraha, has been disclosed under the 

subject “Directors and Management Detail” of this Annual Report. 

Controlling persons of the Company and subsidiaries (As at 31 December 2016)

Name Company CNT Holdings

Christiani & Nielsen 

(Myanmar)
Mr. Santi Grachangnetara X, //, / X, //, / -
Mr. Kirit Shah //, / - -
Mr. Khushroo Wadia //, / //, / X, //, /
Mr. Surasak Osathanugraha //, / //, / //, /
Mr. Ishaan Shah //, / - //, /

Remarks: X = Chairman   // = Executive Director    / = Director
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Directors and Management Profile

 MR. SANTI GRACHANGNETARA
• Chairman of the Board of Director 

• Executive Chairman

Directors and Management ProfileDirectors and Management Profile

MR. KIRIT SHAH
• Vice Chairman of the Board of Directors

• Vice Chairman, Executive Director

• Nomination Committee Member

• Remuneration Committee Member

KHUSHROO KALI WADIA
• Executive Director

• Risk Management Committee Member

• Managing Director

MR. SURASAK OSATHANUGRAHA
• Director and Company Secretary

• Executive Director

• Risk Management

• Assistant to Managing Director

MR. ISHAAN SHAH
• Director

• Executive Director

MR. KASEMSIT PATHOMSAK
• Independent Director

• Chairman of Audit and Corporate Governance

 Committee

• Chairman of Nomination Committee

• Chairman of Remuneration Committee
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MR. KRIS THIRAKAOSAL
• Independent Director 

• Audit and Corporate Governance

Committee Member

• Nomination Committee Member

• Remuneration Committee Member

MS. NAMPUNG WONGSMITH
• Independent Director 

• Audit and Corporate Governance

Committee Member

• Chairperson of Risk Management 

Committee

MR.SUPHON TUBTIMCHAROON
• Independent Director

MR. SOMCHAI JONGSIRILERD
• Director

MR.JOHN SCOTT HEINECKE
• Director
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MR. SANTI  GRACHANGNETARA

Position
Chairman of the Board of Director / Executive Chairman

Date of appointment on the board 10 April,2008

Age 72 years

Education Master of Engineering Cambridge University, United Kingdom

Bachelor of Engineering Cambridge University, United Kingdom

Training Thai Institute of Directors 

•2005 Directors Accreditation Program (DAP)  

Experience

•Sep 2012 - Present Director and Chairman of the Board of Directors / Executive Chairman 
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

•2008 - 2012 Director and Chairman of the Board of Directors Christiani & Nielsen 
(Thai) Public Company Limited

•2001 - 2007 
Director and Chairman of the Board of Directors / Chief Executive 
Officer Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

•1999 - 2001 Director and Chief Executive Officer Christiani & Nielsen (Thai) Public 
Company Limited

•1993 - 1997 Managing Director One Holding PCL. & Subsidiary Companies

Occupation Chairman of the Board of Directors 
Executive Chairman Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Nil
Non-Connected Companies Nil
Other related Companies Listed Companies: Nil
(Subsidiaries/Associated Companies) Non-Listed Companies:

Director, CNT Holdings Limited
Other Organizations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 

1 

January 

2016

Acquisition

in

2016

Disposal 

in

2016

Increase

(Decrease)

in 2016

As of 31 

December

2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor children (if any) - - - - -

No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.
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MR. KIRIT SHAH

Position Vice Chairman, Director, Executive Director,

Nomination Committee Member, Remuneration Committee Member 
Date of appointment on the board 11 November 2011
Age 63 years
Education Bachelor’s Degree in Commerce from H.R. College of Commerce, 

Bombay, India

Training
Thai Institute of Directors(IOD) 

•2005 Directors Certificate Program (DCP)

Experience

• Aug 2014 - Present  Vice Chairman, Director, Executive Director, Nomination Committee 

Member, Remuneration Committee Member 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• 2011 - 2014  Vice Chairman, Director, Nomination Committee Member, Remuneration 

Committee Member

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• 2007 - Present Director, and Remuneration Committee Member 

Precious Shipping Public Company Limited
• 1989 - 2002 Director, Precious Shipping Public Company Limited
• Present Director, MJets Limited
• Present Director,Mega Lifesciences Public Company Limited
• Present Director, Maxwin Builders Ltd.
• Present Director, Globex Corporation Limited
• Present Director, Unistretch Limited
• Present Director, Maestro Controls Limited
• Present Executive Director, Graintrade Limited
• Present Director, Premthai International Limited
• Present Director, Southern LPG Limited, India
• Present Director, International Seaports (Haldia) Private Limited, India
• 1999 - 2003 Vice Chairman and Executive Director Phoenix Pulp and Paper PCL.
• 1980 - 2003 Managing Director, G. Premjee Ltd.

Occupation Company  Executive 

Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Listed Companies: Nil
Non-Listed Companies:

1. Director, Globex Corporation Limited

2. Director, Unistretch Limited 

3.Director,  MJets Limited

4. Director, Maxwin Builders Ltd.
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Non-Connected Companies Listed Companies: 

1.Director,Mega Lifesciences Public Company Limited 

2.Director, and Remuneration Committee Member 

   Precious Shipping Public Company Limited
Non-Listed Companies:

1. Director, Maestro Controls Limited

2. Executive Director, Graintrade Limited

3. Director, Premthai International Limited

4. Director, Southern LPG Limited, India

5. Director, International Seaports (Haldia) Private Limited, India
Other related Companies Nil
(Subsidiaries/Associated Companies)
Other Organizations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 

1 January 

2016

Acquisition

in 2016

Disposal in

2016

Increase

(Decrease)

in 2016

As of 31 

December

2016
By himself - - - - -
By his spouse

and minor children

(if any) - - - - -
Mr.Kirit Shah is the father of Ms.Nichita Shah and Mr.Ishaan Shah but has no family relationship with any of 

the other Directors or any of the Management Team.

KHUSHROO KALI WADIA 

Position Executive Director, Risk Management Committee Member, Managing Director

Date of appointment on the board 11 November 2011
Age 54 years
Education Bachelor Statistic, Mathematic and Economic CPA from India.

Chartered Accountant,
Institute of Chartered Accountants of India

Training Thai Institute of Directors (IOD)
•2005 Directors Certificate Program (DCP) Class 64/2005

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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Experience

• Nov 2014 - Present Executive Director, Risk Management Committee Member, 
Managing Director Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• 2011 - Aug 2014 Director, Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• 1999 - Present Director (Finance), Precious Shipping Public Company Limited
• Present Director, Maxwin Builders Ltd.
• Present Director, The Atrium Hotel Ltd.

• 1994 - 1999 Director (Finance & Accounts), Maxwin Group of Companies
• 1997 - 1998 Vice President (Finance & Administration), Suretex Limited
• 1990 - 1994 Financial Controller, Maxwin Group of Companies
• 1988 - 1990 Assistant Manager, A.F. Ferguson & Co

Occupation Managing Director 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

Director (Finance), Precious Shipping Public Company Limited

Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Listed Companies: Nil
Non-Listed Companies:
Director, Maxwin Builders Ltd.

Non-Connected Companies Listed Companies: 
Director (Finance), Precious Shipping Public Company Limited
Non-Listed Companies:
Director, The Atrium Hotel Ltd

Other related Companies Listed Companies: Nil
(Subsidiaries/Associated Companies) Non-Listed Companies:

1.Director, CNT Holdings  Limited
2.Director, Christiani & Nielsen (Myanmar)Limited

Other Organisations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 

1 January 

2016

Acquisition

in 2016

Disposal 

in 2016

Increase

(Decrease) in 

2016

As of 31 

December 

2016
By himself - - - - -

By his spouse and minor children (if any) - - - - -

No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.
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MR. SURASAK OSATHANUGRAHA

Position
Director and Company Secretary, Executive Director, Risk Management 

Committee Member, Assistant to Managing Director
Date of appointment on the board 1 December, 2009
Age 48 years
Education Master of Finance, Chulalongkorn University

Bachelor of Laws, Chulalongkorn University
Bachelor in Accountancy, Assumption University
Certified Public Accountant (CPA) No. 8290

Training
Thai Institute of Directors (IOD)

•2016 Anti-Corruption: The Practical Guide
•2012 Director Certification Program (DCP) 
•2012 Company Report Program
•2010 Company Secretary Program 

Experience

• Sep 2012 - Present Director and Company Secretary, Executive Director, 
Risk Management Committee Member, Assistant to Managing Director                
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• Mar 2010 - Aug 2012 Director and Company Secretary / Assistant to Chief Executive Officer  
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• Dec 2009 - Mar 2010 Assistant to Chief Executive Officer  
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

•2004 - 2009 Managing Director, Vice President-Internal Audit (N-Park’s Group), Natural 
Park PCL.

•2000 - 2004 Assistant VP (Budgeting Division) Bank of Asia (ABN Amro Member)
 / UOB Bank

•1994 - 2000 Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law George & Killeen
P.C. Ltd.

Occupation Assistant to Managing Director Christiani & Nielsen (Thai) Public 

Company Limited

Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Nil
Non-Connected Companies Nil
Other related Companies Listed Companies: Nil
(Subsidiaries/Associated Companies) Non-Listed Companies 

1. Director, CNT Holdings  Limited
2. Director, Christiani & Nielsen (Myanmar)Limited

Other Organisations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 1 

January 2016

Acquisition

in 2016

Disposal 

in

2016

Increase 

(Decrease)

in 2016

As of

31 December 

2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor 
children (if any) - - - - -

No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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MR. ISHAAN SHAH

Position
Director, Executive Director

Date of appointment on the board 10 April, 2012
Age 28 years
Education Bachelor of Science in Business Administration, Concentration in 

Finance and Law, University of Southern California, Los Angeles, USA.
Training Thai Institute of Directors (IOD) 
•2011 Director Certificate Program (DCP) 

Experience

• 2014 - Present Director, Executive Director, Christiani & Nielsen (Thai) Public 
Company Limited

• 2012 - 2014 Director, Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• 2011 - Present Director, Precious Shipping Public Company Limited
• 2008 - Present Director, Globex Corporation Limited
• 2008 - Present Director, Maxwin Builders Limited
• Present Director, Ambika Tour Agency Limited
• Present Director,Mega Life sciences Public Company Limited
• Present Director, Geepee Air Service Limited
• Present Director, Graintrade Limited
• Present Director, Unistretch Limited
• Present Director, Maestro Controls Limited
• Present Director, InsurExcellence Life Insurance Brokers Limited

Occupation Company Director

Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Listed Companies: Nil
Non-Listed Companies 
1. Director, Globex Corporation Limited
2. Director, Unistretch Limited
3.Director, Maxwin Builders Limited
4. Director, Ambika Tour Agency Limited

Non-Connected Companies Listed Companies: 
1.Director,Mega Lifesciences Public Company Limited
2.Director, Precious Shipping Public Company Limited
Non-Listed Companies 
1. Director, Geepee Air Service Limited
2. Director, Graintrade Limited
3. Director, Maestro Controls Limited
4. Director, InsurExcellence Life Insurance Brokers Limited

Other related Companies Listed Companies: Nil
(Subsidiaries/Associated Companies) Non-Listed Companies: 

Director, Christiani & Nielsen (Myanmar) Limited.
Other Organisations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of

1 January 

2016

Acquisition

in 2016

Disposal

in 2016

Increase 

(Decrease) in 

2016

As of 31 

December 

2016
By himself - - - -
By his spouse and minor children 
(if any)
(Victor Invesment Holdings Pte.Ltd.)

102,472,280 - 2,100,000 (2,100,000) 100,372,280

Mr.Ishaan  Shah is the son of Mr.Kirit Shah and younger brother of Ms.Nishita Shah but has no family relationship 

with any of the other Directors or any of the Management Team.
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MR. KASEMSIT PATHOMSAK

Position Independent Director/Chairman of Audit and Corporate Governance 
Committee/Chairman of Nomination Committee/ Chairman of 
Remuneration Committee

Date of appointment on the board 10 April,2012
Age 46 years
Education Master of Science in Finance from Bentley University, USA.

Bachelor of Science in Business Administration Northeastern 
University, Massachusetts, USA.

Training Thai Institute of Directors (IOD)
• 2010 Audit Committee Program 32/2010
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

9/2010
• 2005 Director Accreditation Program 48/2005
• 2003 Director Certification Program 175/2003

Experience

• 2013-Present Independent Director/Chairman of Audit and Corporate Governance 
Committee/Chairman of Nomination Committee/ Chairman of  Remuneration 
Committee, Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• 2012 - 2013 Independent Director/Chairman of Audit and Corporate Governance 
Committee, Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• 2005 - Present Director, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
• 2016 - Present Director and Audit Committee Asia Avision Public Company Limited
• 2014 - Present Executive Chairman, Merchant Partners Asset Management Limited
• 2005 - Present President and CEO, Merchant Partners Securities Public Company Limited
• 2016 - Present Director National Power Supplier Limited
• 2003 - 2004 President of BT Securities Ltd.
• 1999 - 2003 Country Director for Investment Banking, Credit Lyonnais Securities Asia 

(Thailand) Ltd

Occupation President and CEO, Merchant Partners Securities Public Company 

Limited

Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Nil
Non-Connected Companies Listed Companies: 

1.Director, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited
2. Director and Audit Committee Asia Avision Public Company   Limited
Non-Listed Companies:
1.President and CEO, Merchant Partners Securities Public CompanyLimited 
2.Executive Chairman, Merchant Partners Asset Management Limited
3. Director National Power Supplier Limited

Other related Companies
(Subsidiaries/Associated Companies)

Nil

Other Organisations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 1

January 2016

Acquisition

in 2016

Disposal 

in 2016

Increase 

(Decrease) in 2016

As of 31 

December 2016
By himself - - - - -

By his spouse and minor 
children (if any) - - - - -

No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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MR. KRIS THIRAKAOSAL

Position Independent Director /Audit and Corporate Governance Committee Member, 
Nomination Committee Member, Remuneration Committee Member

Date of appointment on the board 6 December 2012
Age 40 years
Education Master of science in Electronic Commerce Claremont Graduate University

Master of art in Economics Claremont Graduate University
Bachelor of Engineering in Industrial Engineering Thammasat University

Training
Thai Institute of Directors (IOD)

   • 2013 Directors Certification Program (DCP 168/2013)
 

Experience

•  2013 -  Present Independent Director /Audit and Corporate Governance Committee Member, 
Nomination Committee Member, Remuneration Committee Member 
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• 2012 - 2013 Independent Director /Audit and Corporate Governance Committee 
Member, Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• 2014 - Present
• 2007 - 2015
• 2005 - 2015
• 2010 - 2014

Commercial Director,NIDO Petroleum Limited
Managing Director, Imail Global (Thailand)
Executive Director, General outsourcing
Chairman, Inova Co, Ltd.

• 2008 - 2014 Managing Director, Thai-Australian Resources
• 2005 - 2010 Managing Director, Songnam Co., Ltd.
• 2004 - 2005 Associate Director, Ness Consulting

Occupation Commercial Director,NIDO Petroleum Limited

Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Nil
Non-Connected Companies Listed Companies: Nil 

Non-Listed Companies:

Commercial Director,NIDO Petroleum Limited
Other related Companies

(Subsidiaries/Associated Companies)

Nil

Other Organisations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 1 

January 

2016

Acquisition 

in 2016

Disposal 

in 2016

Increase 

(Decrease) 

in 2016

As of 31 

December 2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor children 

(if any) - - - - -
No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.
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MS. NAMPUNG  WONGSMITH

Position Independent Director /Audit and Corporate Governance Committee 

Member, Chairperson of Risk Management Committee
Date of appointment on the  board 8 August 2014 
Age 59 years
Education M.B.A. Finance Oklahoma State University, USA.

Bachelor of International Economics Chulalongkorn University
Training Thai Institute of Directors (IOD)
• 2007 Directors Certification Program (DCP)

Experience

• Aug 2014 -  Present Independent Director /Audit and Corporate Governance Committee 

Member, Chairperson of Risk Management Committee Christiani & Nielsen 

(Thai) Public Company Limited
• Present Director The Transport co.ltd
• Present Director Bank for Agriculture  and Agricultural Cooperatives
• 2005-2012 President Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.
• 2003-2005 Chief Executive Officer  Central Credit Information Co., Ltd
• 2002-2003 Deputy Manager Financial Institutions Development Fund , Bank of Thailand
• 1997-2001 First Vice President Export Credit Insurance and Overseas Project Department, 

Export -  Import Bank of Thailand
• 1994-1997 Vice President  Banking Department ,Export -  Import Bank of Thailand
• 1994 Manager  Banking Department ,Export - Import Bank of Thailand.
• 1991-1993  Assistant Vice President  Kasikorn Bank International Banking Department 
• 1989 -1991 Manager Overseas Branch Administration Division  Kasikorn Bank; International 

Banking Department
• 1988-1989 Division Manager Overseas Branch Administration Division 

Kasikorn Bank; International Banking Department
• 1986-1988 Assistant Manager Overseas Branch Administration Division  

Kasikorn Bank; International Banking Department
• 1984-1985 Overseas Branch Administration Division  Kasikorn Bank; 

International Banking Department
• 1981-1982 Export Division  Kasikorn Bank; International Banking Department
• 1980-1981 International Credit Card Division , Kasikorn Bank; International Banking 

Department 

Occupation Independent Director /Audit and Corporate Governance Committee 

Member, 

Chairperson of Risk Management Committee

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Nil
Non-Connected Companies Listed Companies: Nil 

Non-Listed Companies:

Director, The Transport co.ltd
Other related Companies

(Subsidiaries/Associated Companies)

Nil

Other Organisations Director, Bank for Agriculture  and Agricultural Cooperatives

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of

1 January 

2016

Acquisition

in 2016

Disposal

in 2016

Increase 

(Decrease) in 

2016

As of

31 December 

2016
By herself - - - - -
By herself spouse and minor 

children (if any) - - - - -

No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.

MR.SUPHON TUBTIMCHAROON

Position Independent Director 

Date of appointment on the board 8 December,2015
Age 65 years
Education BS.CE Mapua Institue of Technology,Philippines 

Diploma in Higway Engineering,KMIT

Training
Thai Institute of Directors (IOD) 

• 2004 Directors Accreditation Program (DAP)

Experience

• Dec 2015 - Present Independent Director Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• 2012 - 2013 Director, Bangchak Petroleum Public Company Limited 
• 2009 - 2011 Executive Vice President,Petrochemicals & Refining Business Unit,  PTT 

Public Company Limited
• 2006 - 2009 Executive Vice President, Petrochemicals & Refining Business Unit, Director, 

PTT Public Company Limited, Senior Executive Vice President, Corporate 
Planning, IRPC Public Company Limited

• 2011 - 2014 Executive Board Member, ICC Thailand General Council 
• 2011 - 2013 Director, Thai Paraxylene Company Limited
• 2009 - 2012 Director, Independent Power Thailand Company Limited
• 2011 - 2012 Director,  Thaioil Power Company Limited

Director,  Thaioil Energy Solutions Company Limited
• 2009 - 2011 Managing Director  and  Director, Thai Paraxylene Company Limited
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Occupation Independent Director 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

Directorship1 and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Nil
Non-Connected Companies Nil
Other related Companies (Subsidiaries/

Associated Companies)

Nil

Other Organisations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 

1 January 2016

Acquisition

in 2016

Disposal

in 2016

Increase 

(Decrease) in 

2016

As of

31 December 

2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor 
children (if any) - - - - -

No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.

MR. SOMCHAI JONGSIRILERD

Position Director 
Date of appointment on the board 10 April 2008 
Age 59 years
Education Master of Business Administration, Detroit University, USA

Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Training Thai Institute of Directors (IOD)
• 2004 Director Certification Program (DCP), 
Experience

• Nov 2013 – Present Director , Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• Present Director,Thai Metal Drum Manufacturing PCL.
• Sep 2012 - Nov 2013 Director/ Risk Management Committee/ Managing Director Christiani & 

Nielsen (Thai) Public Company Limited
• May 2009 - Aug 2012 Director / Chief Executive Officer and Managing Director - Construction  

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• Dec 2008 - May 2009 Director and Managing Director - Construction 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• Apr 2008 - Dec 2008 Independent Director Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• Past Managing Director, Dynasty Ceramic PCL.
• Past Assistant to Managing Director, One Holding PCL.
• Present Director  The Pet Company Limited
• Present Director Songkhla Metal Drum Company Limited

Occupation Company Director

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Nil
Non-Connected Companies Listed Companies: 

Director,Thai Metal Drum Manufacturing PCL.
Non-Listed Companies:

1.Director The Pet Company Limited

2.Director Songkhla Metal Drum Company Limited
Other related Companies

(Subsidiaries/Associated 

Companies)

Nil

Other Organisations Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 

1 January 

2016

Acquisition

in 2016

Disposal

in 2016

Increase 

(Decrease)

in 2016

As of

31 December 

2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor children
(if any) - - - - -
No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.

MR.JOHN SCOTT HEINECKE

Position Director 
Date of appointment on the board 10 April 2008 
Age 45 years
Education BBA International Business, Washington State University, Pullman, USA

BBA Marketing, Washington State University, Pullman, USA

Training
Thai Institute of Directors (IOD)

• 2005 Director Certification Program (DCP), 

Experience

• 2013 - Present Director Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• 2012 - Present Member of the Board of Directors, S&P Syndicate PCL.
• 2010 - Present Member of the Executive Committee, S&P Syndicate PCL.
• 2010 - Present Member of the Board of Directors, Minor Food Group PCL.
• 2009 - Present Vice President, Minor Food Group PCL.
• 2006 - Present Director of the Board, Minor Corporation PCL.
• 2011 - Present Board of Trustees  , International School Bangkok
• 2007 - 2009 General Manager, Minor Food Group PCL.
• 2006 - 2006 Director of Global Sourcing, The Minor Food Group PCL.
• 2004 - 2005 General Manager, Burger (Thailand) Ltd.
• 2002 - 2003 Operations Manager, Burger (Thailand) Ltd.
• 2000 - 2002 Business Development Manager, Fountain Division of Coca-Cola North 

America, USA
• 1998 - 2000 Account Executive, The Coca-Cola Company, USA
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Occupation Management, Minor Food Group PCL.

Directorship and positions held in other companies and other organizations

Connected Companies Nil
Non-Connected Companies LISTED COMPANIES:

1.Member of the Board of Directors, S&P Syndicate PCL.
2. Member of the Executive Committee, S&P Syndicate PCL.
3. Member of the Board of Directors, Minor Food Group PCL
4. Vice President, Minor Food Group PCL.
5. Director of the Board, Minor Corporation PCL.
NON - LISTED COMPANIES: Nil

Other related Companies
(Subsidiaries/Associated Companies)

Nil

Other Organisations Board Trustee, International School Bangkok

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 

1 January 

2016

Acquisition

in 2016

Disposal

in 2016

Increase 

(Decrease)

in 2016

As of

31 December 

2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor children (if any) - - - - -

No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.

MANAGEMENT TEAM

Mr. Santi Grachangnetara  Chairman of the Board, Executive Chairman

Mr. Khushroo Kali Wadia  Managing Director

Mr. Surasak Osathanugraha Director and Company Secretary and 

    Assistant to Managing Director

*For profile and ahareholding changes, please refer to BOARD OF DIRECTORS – PROFILE

MR. DAVID C GREENBANK

 

POSITION Director of Commercial
AGE 67 years
EDUCATION Bachelor of Engineering,Council for National academic Awords
EXPERIENCE 

• 2014 - Present
• 2011 - 2013  
• 2005 - 2011  

Director of Commercial  Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
Consultant-Commercial  Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
Director of Commercial  Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

POSITIONS HELD  IN OTHER COMPANIES Nil

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 

1 January 

2016

Acquisition

in 2016

Disposal

in 2016

Increase 

(Decrease)

in 2016

As of

31 December 

2016
By himself 1,032,082 - - - 1,032,082
By his spouse and minor children 
(if any) - - - - -

No family relationship with any of the other Directors or any of the Management Team.

MR. VITES RATANAKORN

POSITION Operation Director

AGE 51 year

EDUCATION B. Eng., C.E., Kasetsart University, 1988
M.Sc., Construction Management, University of Bath, UK, 1992
M.B.A, University of Warwick, UK, 1999

EXPERIENCE 

• Present

• Feb 2016- 2017  

Operations Director
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
Technical , HRD, Strategy Director  
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• Sep. 2013 -  Feb 2016  Assistant Technical Director  
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• 2009 - Aug 2012 Senior Manager, QSHE 
(Quality Safety Health Environment & Construction Development) 
at Head Office, Bangna, Bangkok.

• 1998 - 2008

• 1996 - 1997

• 1993 - 1995

• 1993

Senior Commercial Manager, Senior Manager Construction 
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
Joined Christiani & Nielsen (UK) Ltd in England as Commercial Manager 
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited.
Joined Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited as Commercial 
Manager on Fashion Island Project, Bangkok
Joined Tara Widnells Ltd., in Bangkok, a Q.S. firm which is a subsidiary of 
Windells Group, Australia as Cost Engineer.

• 1991 – 1992

• 1989 - 1990

Studies MSc at University on Bath, UK
Joined Waterman Consulting Engineering Partnership in London as Design 
Engineer

POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES Nil
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No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of

1 January 

2016

Acquisition

in 2016

Disposal

in 2016

Increase 

(Decrease)

in 2016

As of

31 December 

2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor children 
(if any) - - - - -

No family relationship with any of the Directors or any of the others in Management Team.

MR. NIPON PUNSAKDI

POSITION Assistant Director , Head of  Training School
AGE 59 year
EDUCATION B. Eng., C.E., King Mongkut Institute of Technology

MS., C.E., Chulalongkorn University

EXPERIENCE 

• Feb 2016 -  Present  Assistant  Director , Head of  Training School,  
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

•  2009  -  Feb 2016 Assistant Construction Division Director,  
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• 2005 - 2009 Senior Manager - Construction Division, 
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

• 2002 - 2005 Contract Manager, Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• 1995 - 2002 Senior Project Manager, Christiani & Nielsen (Thai) Public Company 

Limited
POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of 

1 January 2016

Acquisition

in 2016

Disposal 

in 2016

Increase 

(Decrease)

in 2016

As of

31 December 

2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor children
(if any) - - - - -

No family relationship with any of the Directors or any of the others in Management Team.

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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MR. PICHET NIMPANICH

POSITION Business Development Director
AGE 54 years
EDUCATION Master of Business Administration, National institute of Development 

Administration (NIDA)
Bachelor of Engineering , Kasetsart University

EXPERIENCE 

• Present Business Development Director , 
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

•  Aug 2013 - 2016  Assistant Business Development Director , Christiani & Nielsen 
(Thai) Public Company Limited

•  2007 - 2013 Senior Vice President , Deputy Chief Executive Officer ASCON 
Construction Public Company Limited

• 2002 - 2007 Procurement Manager ,  Administration Manager Italian-Thai 
,Takenaka Corp., OBAYASHI Corp., ITO Joint Venture

• 1994 - 2002 Senior Plant and Supply Manager Italian-Thai Development Public 
Company Limited

• 1990 - 1994 Plant and Supply Manager Italian-Thai Development Public 
Company Limited

• 1987 - 1990 Electrical Engineer Italian-Thai Development Public Company 
Limited

POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description

As of

1 January 2016

Acquisition

in 2016

Disposal

in 2016

Increase 

(Decrease)

in 2016

As of

31 December 

2016
By himself - - - - -
By his spouse and minor children 
(if any) - - - - -

No family relationship with any of the Directors or any of the others in Management Team.
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MR.THANIN  SRISETHI

POSITION Business Development Director(Special Project)
AGE 40 years
EDUCATION Master of Science in Marketing Communications , Illinois Institute 

of Technology (Stuart Graduate School of Business), USA 

Bachelor of Science in Information Systems ,Bond University, 

Queensland, Australia

EXPERIENCE 

• Present Business Development Director (Special Project) , 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
• Nov 2015- 2016 Assistant Business Development Director (Special Project)

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
•  Jan 2007 – Nov 2015 Managing Director  Krescon Co.,Ltd. 
• Feb 2004- Dec 2006 Marketing Director Natural Insulation (Thailand) Co.,Ltd
• Oct 2001 – Jan 2004 Global  Marketing Coordinator Rockwll FirstPoint Contact (llinois,USA)
• 1998 - 2000 Marketing Manager Natural Insulation (Thailand) Co., Ltd 
POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES Nil

No. of Shares held (shares) as of year end 2016

Description
As of 

1 January 2016
Acquisition

in 2016
Disposal
in 2016

Increase (Decrease)
in 2016

As of
31 December 2016

By himself - - - - -
By his spouse and minor children 
(if any) - - - - -

No family relationship with any of the Directors or any of the others in Management Team.

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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Definition

Corporate Governance is a set of structure of relationships between Company’s management, its board 

and its shareholders to enhance the business competitiveness towards prosperity and long term shareholder 

value taking into consideration the interest of other stakeholders. 

The above definition is as recommended by the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and the 

Company has endeavored to follow the same completely in letter and spirit.

Corporate Governance Policy

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited recognizes that good corporate governance is important 

and necessary for sustainable growth in business and long term shareholders value, and accordingly, with the 

resolution of the Board of Directors Meeting held on 14th February 2013, the Corporate Governance Policy 

Manual, Business Ethics and Code of Conduct Manual have been set up and disclosed on the Company’s 

website under the subject of “Corporate Governance”.  The Board of Directors conducts an annual review 

of the Corporate Governance Policy (the “Policy”) and evaluation of the Policy’s implementation, so that 

the Policy is up to date and appropriate with the current situation. 

The Policy shall be reviewed and the implementation thereof shall be evaluated to ensure that the Board 

of Directors, Sub-Committees, Management and Employees understand and implement the Policy correctly. 

The Company’s implementation of Good Corporate Governance Principles is outlined in 7 sections hereunder:

1. Rights of Shareholders

The Company recognizes the rights and equitable treatment of shareholders and maintains a smooth 

working relationship to safeguard the best interests of all the shareholders.  The basic legal rights comprise 

the right to buy/sell or to transfer securities held, the right to share in profits of the Company, the right 

to receive dividend, the right to attend the shareholders’ meeting, the right to propose agenda in the 

shareholders’ meeting, the right to vote for the appointment of auditor and fixing of auditor fee and the 

right to take part in decision-making of the Company’s material issues.

Apart from the basic rights of shareholders above, the shareholders have the right to received information 

on the operating performance of the Company, the newsletter from the Management and other key 

information via the Company’s website.  In accordance with Good Corporate Governance Guidelines, the 

Corporate Governance Report
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Company has conducted its affairs with a view to protecting shareholders’ rights and also encourage all 

shareholders to exercise their rights.  The policy for maintaining rights of shareholders is part of the 

Company’s Corporate Governance Policy Manual which is disclosed on the Company’s website.

The Company is responsible to the shareholders in terms of information disclosure, accounting methods, 

internal information usage and conflict of interests.  The Board of Directors and Management are expected to 

be honest and any decision must be based on honesty and fairness to both major and minor shareholders, 

and for the collective benefit of all.  Some of the policies and procedures followed to protect the rights 

of the Company’s shareholders are follows:

1.1 Appointment of Board members

The Company has continuously improved the documents required for the appointment of each 

Board member individually to give additional information in the nominees’/existing Directors’ 

profile in the Company’s Annual Report and also to present to the Company’s shareholders in the 

Annual General Meeting (“AGM”).  The aforesaid information is provided so that the Company’s 

shareholders can get correct and complete information, which is relevant and required for the 

appointment of Board members.

1.2 Consideration of the policy on Director’s remuneration

The Company seeks the approval of the shareholders on the policy on Directors’ remuneration at 

the AGM, and has also disclosed guidelines/procedures for determining Directors’ remuneration 

in 4.2 “Directors and Management Remuneration” hereunder.

1.3 Appointment of auditors

The Company seeks the approval of the shareholders on the appointment of the auditors of 

the Company at the AGM, and has improved the information disclosure for the correctness and 

completeness of the information required, such as their experience, independence and fees for 

the decision on the appointment of auditors.

1.4 Consideration of the dividend policy

Presently, the Company’s dividend policy is remains unchanged.  However, any future changes 

will be subject to approval from the shareholders. 

1.5 Shareholders’ Meetings

The Company has followed the recommended practices of Stock Exchange of Thailand (“SET”)/

SEC for holding shareholders’ meeting as follows:

• For the AGM of shareholders as of year 2016, the Company provided an opportunity to the 

shareholders to propose agenda items for the AGM and an opportunity to the shareholders to 

nominate suitable candidates for membership of the Board of Directors of the Company.  In 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

246



practice, shareholders with a combined holding of at least 2,000,000 shares could propose agenda 

items or nominate qualified Directors from 1 October 2015 until 31 December 2015, which exceeds 

the privileges provided by law to shareholders. The Company has set up this policy, as well as 

made communication channels through the Company’s website and announcements through 

the SET, based on which, a shareholder or a group of shareholders could propose an agenda 

item and nominate candidates to be Director for consideration at the AGM.

• Providing complete and correct notice with full information when calling shareholders’ meetings 

is the normal policy of the Company. Such notice includes the objective and reasons for each 

agenda item, apart from the Board of Directors’ comments/opinion thereon, which has always been 

included. It is made certain that the Company does not amend the agenda of the shareholders’ 

meetings without giving notice to shareholders.

• For the AGM 2016, the Company disclosed the AGM schedule and the AGM Agenda through the 

SET and Company’s website from 26 February 2016 (56 days before the AGM date) for shareholders 

to plan their schedule for the meeting.

• The Company disclosed the notice of shareholders’ AGM 2016 on the Company website from 22 

March 2016 (31 days before the AGM date).  The company also instructed the Thailand Securities 

Depository Co., Ltd., which is the Company’s Registrar, to send the AGM 2016 notice to each 

of the shareholders on 25 March 2016 (28 days in advance of the AGM). Shareholders can get 

more information from our Investor Relations by calling phone number +66 2 338 8079 or at the 

Company’s website at  www.cn-thai.co.th

• The Company publishes the notices of shareholders’ meetings in both Thai and English newspapers 

for 3 consecutive days and at least 14 days prior to shareholders’ meeting.

• The Company provides full opportunity for shareholders to participate in the meetings and 

encourages the shareholders to ask relevant questions which are answered by the Management 

and/or related persons.

• The Company prepares the minutes of shareholders’ meetings, which are clear and complete 

and include the names of the Board members’ who attended the meeting. The minutes also 

include a correct and complete record of questions/answers, voting method, vote counting 

procedure and voting results.

• The Company has always followed the policy of obtaining the shareholders’ approval from an 

Extraordinary General Meeting of shareholders for any major event and in case of any serious 

situation that affects the Company’s operations, and has always provided correct and complete 

information required for their decision. 
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Annual General Meeting 

During the year 2016, the Company held one shareholders’ meeting, which was the AGM No. 83 on 22 

April 2016 at 10.30 a.m. at Bussarakam Room, The AVANI Atrium Bangkok Hotel, 1880 New Petchburi Road, 

Bangkapi, Huay-kwang, Bangkok. 

Registration

• The shareholders could register or recheck documents 1 hour in advance.  Duty stamps were provided 

to shareholders using the proxy form.  The proxy form including supporting documents could also be 

submitted by facsimile for checking in advance.  The Company had send the notice to Company’s 

shareholders and clearly specifying the documents required to give proxy. The Company had arranged 

a barcode system for registration and vote counting for shareholders’ convenience and accuracy of the 

vote-count.

Procedure for Voting, vote casting and counting, query and comment  

• Before commencing the meeting, the Chairman informed all attendees about the voting procedure, 

vote casting and counting, the use of ballot and disclosed of votes counting in each agenda item for 

transparency, including the shareholders’ right to express their opinion or raise questions in each agenda 

item.  The Meeting was in order, there were shareholders present at the Meeting in person and by proxy, 

holding shares in aggregate of 793,804,288 shares equal to 79.1506 percent of the paid-up shares.  The 

Company had provided the witness in counting the votes during the Meeting.

The agenda of this AGM of Shareholders was considered chronologically as it appeared in the notice 

submitted to shareholders prior to the AGM, without any changes or request for the AGM to consider any 

agenda item other than those specified in the notice. All agenda items were voted on and approved in 

conformance with the relevant laws.  

During the 2 hours of the AGM, shareholders were allowed to freely express their opinions, give suggestions, 

and raise questions on any agenda items.  The Directors, Audit and Corporate Governance Committee 

members and/or Executive Directors gave clear information to the shareholders in each agenda item.

 

The following members of the Board of Directors, Sub-Committees and Managements attended the meeting:

1. Mr. Santi Grachangnetara

Chairman of the Board of Directors

Chairman of the Board of Executive Directors 

2. Mr. Kirit Shah

Vice Chairman of the Board of Directors

Executive Director

Member of Remuneration Committee 

Member of Nomination Committee

3. Mr. Khushroo Kali Wadia

Managing Director 

Executive Director

Member of Risk Management Committee 

4. Mr. Surasak Osathanugraha

Assistant to Managing Director

Director and Company Secretary

Executive Director

Member of Risk Management Committee
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5. Mr. Ishaan Shah

Executive Director

6. Mr. Kasemsit Pathomsak

Chairman of Audit and Corporate Governance Committee

Chairman of Remuneration Committee 

Chairman of Nomination Committee 

7. Mr. Kris Thirakaosal

Audit and Corporate Governance Committee 

Member of Remuneration Committee 

Member of Nomination Committee 

8. Mrs. Nampung Wongsmith

Independent Director

Audit and Corporate Governance Committee

Chairperson of Risk Management Committee

9. Mr. Suphon Tabtimcharoon

Independent Director   

10. Mr. Somchai Jongsirilerd

Director

11. Mr. John Heinecke

Director

Auditors

Ms. Kamoltip  Lertwitwortep

Certified Public Auditor License No. 4377

EY Office Limited

Legal Advisors

Mr. Kampol Wiwatphanachat

Suthee Phongpaiboon’s Law office

Record of the Minutes

The Company records that it has informed the Shareholders of AGM’s quorum, voting method, vote 

counting and the use of ballot prior to the meeting.  The Company also informed the name and position 

of Directors present at the meeting, the external auditor, legal advisor and witness for vote counting.  All 

questions, answers and comments, resolution in each agenda items were also recorded.  Voting records are 

divided into agree, disagree and abstain. These were recorded in writing in the minutes of meeting in detail 

so as to enable Shareholders who did not attend the meeting to be review and recheck.

Disclosure of AGM’s resolutions 

The Company disclosed the resolutions of the Meeting together with voting results in the following day 

after the Meeting by way of letter to SET and on the Company’s Website under “Investors Relation”.

After the Meeting, the minutes were prepared with all substantive issues, including voting results, for 

submission to the SET, and posted on Company’s website under “Investors Relation” within 14 days after 

the Meeting. 
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2. Equitable treatment of Shareholders

The Company ensures the equitable treatment of shareholders in terms of calling and holding shareholders 

meetings and for protecting the rights of shareholders for other matters by taking the following steps:

• Ascertaining that the date, time, venue of the meeting is convenient to attend.

• Offering one-share-one-vote.

• Facilitate proxy voting: clearly specifying the documents required to give proxy and by sending out the 

notice to the Company’s shareholders prior to the meeting date at least 14 days.  For shareholders who 

are unable to attend each meeting, the Company has designated the Chairman and/or an Independent 

Director to attend and to vote on their behalf in each meeting. Full details for this purpose are provided 

in the notice of shareholders’ meetings. Moreover, the Company has provided Proxy Form B and the 

notice of the shareholders’ meeting both Thai and English on Company’s website for downloading. 

• Registration period is commenced at least 1 hour in advance to keep adequate time for completion of 

registration.

• Providing ballot papers for each agenda item.

• Arranging a barcode system for registration and vote counting for shareholders’ convenience and accuracy 

of the vote-count.

• Providing an opportunity to shareholders to propose agenda items and to nominate candidates for 

Directorship in advance for the AGM of Shareholders through various channels including the Company’s 

website.

• Providing an opportunity for shareholders to elect Directors by voting on the given ballot papers for each 

of the Directors separately.

• Not adding any new agenda item without notice to the shareholders in advance.

• Directors disclosing their interests and those of their related parties to the Board.

• Directors reporting their ownership of Company’s shares to the Board regularly.

• Directors and Executives disclose and report their conflict of interests, including dealings with their 

relatives, if any, to the Company for the Company’s use in complying with the regulation about connected 

transactions. Such reports on interest are also useful in monitoring their adherence to their duties, by 

the following practices:

• A new Director/Executive submits the form “Report on Conflict of Interest Transactions” within 30 days 

after appointment.

• Thereafter, when there is a change, said Director/Executive submits the updated form “Report on Conflict 

of Interest Transactions” immediately or no later than 7 working days from the transaction date. 

• The Company Secretary submits a copy of the report on interest to the Chairman of the Board of Directors 

and the Chairman of Audit and Corporate Governance Committee within 7 working days from the date 

on which the Company has received such a report.
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• The Board of Directors has established a guideline to prohibit a Director/Executive, who has a conflict 

of interest on an issue, to participate in the decision-making process related to that issue. Normally, a 

Director/Executive who has a conflict of interest on an issue, will leave from the meeting and join back 

once the issue has been discussed and a decision is made.

• Providing detailed explanations of related-party transactions, characterizing names, relationship, policy, 

and value of each transaction as explained under the “Connected Transactions” section of this 

Annual Report. No non-compliance cases involving related-party transactions have been detected.

• Following an appropriate policy and laying down procedures for monitoring the use of insider 

information as explained under the “Insider Trading Controls” section of this Annual Report. 

No cases of insider trading involving the Directors and/or the Management have been detected.

3. Recognition of Role of Stakeholders

The Company recognizes the importance of all stakeholder groups, whether it is the internal stakeholders 

such as employees and management of the Company and/or its subsidiaries, or external stakeholders such 

as shareholders, creditors, suppliers, customers, communities, government agencies and other related 

organizations. The Company is aware that the support from each stakeholder would help establish the 

Company’s competitive advantages and profitability, which would contribute greatly to the Company’s long 

term success and prosperity. The Company has also amended its website to include under the subject of 

“Stakeholder Activities”, the policy and code of conduct towards stakeholders in Business Ethics and Code 

of Conduct Manual and included therein a way whereby the website can be used as one of the channels 

for any stakeholder to express his/her opinion and contact the Audit and Corporate Governance Committee 

in case they wish to do so directly without going through the Management. The Committee will treat such 

information seriously and will maintain utmost confidentiality. If the complaints are not unfounded, the 

Board would take all remedial action that may be necessary.  “Stakeholders Engagement” are disclosed in 

“Sustainability Report” in this Annual Report.

Shareholders: 

The Company ensures the equitable treatment of shareholders in terms of the participation in an important 

decision making issue.  The Company allows the shareholders to express their opinion and suggestions 

for the improvement of Company’s business operations in order to achieve the long term growth and 

contribute to the optimum return to the Shareholders.  The Company discloses the significant information 

to Shareholder completely, accurately and transparently.  The Company facilitates all shareholders to fully 

exercise their rights.  
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Management:

The Company recognizes that Management is one of the key factors of success for the Company’s 

operations, and accordingly, Management remuneration is appropriately structured and comparable with 

the Industry norms and other equivalent listed companies in Thailand. The Management is also allowed to 

work independently without interference as defined in their duties and responsibilities, which are approved 

by the Board of Directors.

Employees:

The Company recognizes that Employees are another key factor of success for the Company’s operations. 

The Company aims to build commitment and a long and sustainable relationship with all its Employees. 

The employment policy is set out to provide transparent, justified and equal treatment for all Employees. 

The Company intends to enhance their abilities and capabilities by using their knowledge, competency and 

experience for their future career development and for the benefit of the Company.  The policy is as follows:   

Employment Policy

The Company provides fair and equal opportunities in employment, job security, and career advancement, 

as well as adhering to other good principles related to employees and employment. 

Remuneration Policy

The Company provides a fair compensation commensurate with ability and performance, and provides 

benefits to Employees as follows:

Salary is based on the performance, duties and responsibilities of each Employee.

Increments/bonus is based on financial status/performance and future plans of the Company, which 

depends on many factors beyond the Employees’ direct control.  Therefore, the Company has allocated 

certain net profit from its operation as an annual bonus based on the performance of the Company 

against specified quantitative targets.

Other benefits like Provident Fund (not required by law) whereby the contributions are from Employees 

and the Company.  However, the contribution rate from the Company is increased in connection with 

number of Employees’ years of services to promote good morale and serve as a long term incentive to 

Employees who have many years of service.   
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Training Policy

The Company also ensures that Employees are adequately knowledgeable and skillful to perform their 

jobs for the Company’s business, and understand the relevant codes of conduct and practices, and are 

encouraged to gain knowledge and abilities and keep them updated by following Industry trends and 

Company future growth.  The Company provides in-house and external training for staff, both in the 

office and at worksites.  The costs of such training are borne by the Company.

The annual development programme (Career Path Development) is set up on a continuing basis from 

year to year.  The objective is for employees to realize and understand the opportunities for their career 

development which is the Company’s mission to create “quality employees, quality productivity”.  

According to Company’s sustainability development, the 2 focus groups are 1. Top Management and 

staff at management level, 2. Operation staff at worksite. Separate detailed reports are provided under 

the subject of “Sustainability Report” in the Annual Report.

Creditors:

The Company recognizes Financial Creditors as one more important factors of success, who provide funds 

which are essential for the Company’s highly capital intensive business. The Company complies with all 

terms in borrowings, including compliance with the objectives of using the borrowed funds, repayment, 

collateral, and other conditions as may be agreed.

Suppliers:

The Company recognizes the importance of satisfied Suppliers, and the Company always ensures that 

terms and conditions for Suppliers are based on Industry norms and practices and thereafter, agreed terms 

and conditions are strictly followed by the Company.

Customers:

The Company recognizes the importance of Customers, who support the Company’s business, and the 

Company always provides the highest quality of work and services, with quality work guaranteed, within 

agreed construction periods, and in compliance with the Customer’s specifications. The Company also solicits 

client satisfaction feedback for improving and developing operation to maximize Customer’s satisfaction. 

The Customers’ confidential information is used exclusively for the concerned business, without revealing it 

unless required by laws, regulations, or with consent from the information owners, including issues related 

to marketing, market power exercises, price setting, and details of services, quality and safety.  The Company 

has provided a separate detailed report under the subject of “Responsibility for products and services” 

section in “Sustainability Report” in this Annual Report. 
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Competitors:

The Company acts within the rules of fair trade, neither attacking trade competitors’ reputations with 

false allegations, nor does the Company access competitors’ confidential information or use dishonest or 

inappropriate means for any purpose.

Social Responsibility to the Community:

The Company recognizes its responsibility to the Community and is often involved in supporting Community 

activities and being attentive to the consequences of the Company’s conduct, including making efforts to 

absorb social accountability, going beyond what the relevant laws require. The Company has provided a 

separate detailed report under the subject of “Sustainability Report” in this Annual Report.

Environment:

The Company recognizes that the construction business, if conducted irresponsibly, may affect the 

environment by both noise and air pollution. For the protection of the environment, the Company has 

applied to be certified for Occupational Health and Safety Assessment Series: OHSAS 18001:2007, for all 

worksites as explained under the “Sustainability Report” in this Annual Report. 

Regulators:

In the construction business, the Company is governed by many laws and regulations. The Company 

recognizes the significance of compliance with related laws and regulations and has included its review of 

compliance as one of the duties of the Internal Audit Department headed by a qualified Internal Auditor. 

The Internal Audit Manager provides an annual compliance review report of related laws and regulations 

and reports directly to the Audit & Corporate Governance Committee, as explained under the “Audit & 

Corporate Governance Committee Report” in this Annual Report.

Respect for International Human Rights Principles:

The Company requires that all of its Directors, the Management and Staff strictly respect international 

human rights principles as part of the operations, and the Company does not tolerate any violations thereof.  

The Company also encourages the improvement of the quality of life of disabled people, by employing 

them under the same terms and conditions as other Staff.  Moreover, the Company also provides facilities 

for the disabled i.e. elevator, toilet etc. in its new Head Office.  Separated detailed report are provided 

under the subject of “Sustainability Report” in this Annual Report.
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Ethics for Intellectual Property Rights:

The Company requires that all of its Directors, the Management and Staff strictly respect the intellectual 

property rights of others with due care and caution.

Policy on preventing corruption and offering bribes:

The Company has guidelines for preventing corruption and offering bribes as follows:

• Giving and receiving of benefits that could improperly influence decision making should be conducted 

correctly, honestly, and in ways that are certain not to cause condemnation or loss of reputation.  Gifts 

received by Directors are generally retained within the Company or distributed to office staff.

• The Company shall take immediate action both in terms of the Company’s regulations and legal if any 

employee is found and proved to be dishonest in their duties and responsibilities.

• Procurement is to be conducted according to the Company’s guidelines and should be fair to all involved.  

The procurement’s decisions are to be made on the basis of reasonable prices, quality and services, and 

should stand scrutiny if an investigation occurs.

• Transactions with the Government must not be such as to persuade the Government or Government 

officers to do anything wrong or inappropriate. Mutual acknowledgement and building relations, within 

the proper bounds and normal practice, such as offering congratulatory messages and flowers on public 

occasions is acceptable.

Communication with the board of directors and whistle-blowing policy

The Company has a policy and guidelines on anti-corruption and does not engage in any form of bribery.  

This policy is clearly stipulated in the Corporate Governance Policy Manual and the Business Ethics and 

Code of Conduct Manual which has always been strictly complied with.

To ensure the fair treatment of all stakeholders, either internal stakeholders, such as Directors, Employees, 

and Executives of the Company, or external stakeholders such as shareholders, customers, trade partners, 

competitors, the society, the environment, the public sector, and relevant agencies, all stakeholders can 

communicate with the Company’s Board of Directors for complaints, suggestions, or recommendations, 

giving useful information or evidence about illegal actions or violations of the Code of Conduct, as well as 

behaviour implying corruption.  The procedure to protect such whistle-blowers has also been put in place. 

To foster trust, information regarding whistle-blower messages will be kept confidential and will be known 

only among responsible parties.  The Company has set up channels for communication with the Board of 

Directors as follows:
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Contact

The stakeholders can communicate with the Board of Directors by writing a letter with their name, address, 

phone number, fax number and e-mail (if any) and the relationship with the Company and emailing it to 

ponpisch@cn-thai.co.th or sending it to the Audit and Corporate Governance Committee at the address below.

Khun Ponpisith Charoenthai

Secretary of Audit and Corporate Governance Committee

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

727 La Salle Road, Bangna, Bangna District, Bangkok 10260

The Audit and Corporate Governance Committee will verify the information received before reporting to 

the Board of Directors.  When the whistle-blower does not reveal himself, the Company will consider such 

issue only if it has information or suggestions that can be useful to the Company.

Guideline for anti-corruption and bribery policy

The Company’s Board of Directors declared an intention not to participate in any form of corruption. This 

is in compliance with Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC).  The 

anti-corruption policy is defined as a key issue in the Internal Control of the Company.  In year 2016, the 

Internal Audit Department had conducted the assessment of Company internal control system by adopting 

the self-assessment form as set by CAC for anti-corruption assessment and found that the Company had 

provided sufficient internal control system which are in line with the guidelines provided by CAC.  During 

the year, the acts for anti-corruption were as under: 

• The organizational structure is established through a sufficient and appropriate system to prevent business 

conduct of the Company from any actions related to corruption in any form.

• Policy and guidelines for anti-corruption are provided in the Corporate Governance Manual and the Business 

Ethics and Code of Conduct Manual.  The policy is in accordance with the principle of integrity and aims to create 

value for the Company’s shareholders, including the equal treatment to all stakeholders. The Company has 

defined these as duties and responsibilities of Directors, Management and Staff that must be strictly followed. 

• Apart from the policy and guidelines provided in the Corporate Governance Manual and the Business Ethics, the 

Company also assigned the Internal Audit department to draft the Anti-Corruption Policy in accordance with CAC’s 

guidelines. The draft policy shall propose to the Board to consider approval and will be used as a guidelines for 

Management and employees of the Company and subsidiaries including all suppliers and sub-contractors.  This 

is to prevent the business conduct of the Company from any action related to corruption.

• Consider adopting the guidelines for internal control system provided by CAC to improve the Company’s internal 

control system to become more effective in both preventing and auditing the acts which may lead to corruption 

in every business process.

• Provide channel for whistleblowers for immediate action to prevent and correct any action related to corruption.
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• Collecting and preparing all related documents for a plan to declare an intention to join CAC and with the target 

to be certified by CAC in the next year.  This is to ensure all stakeholders that the Company’s is doing its business 

with transparency, integrity and without corruption for equal benefits to all stakeholders.

• Prepare draft outline and guidance for conducting business with Government Agency to prevent any actions which 

may related to corruption.  After the approval from the Board of Directors, the guidelines shall be distributed to 

all Management and Employees to be strictly followed in order to prevent any action which may be related to 

corruption with Government Agency. 

• To realize the important of Government’s anti-corruption policy, during 2016, the staff from Internal Audit Department 

had joined the Integrated Anti-Corruption Programme between the National Anti-Corruption Committee (NAAC) 

and Thai Contractors Association of Thailand and attended the seminar on “Fair treatment in procurement with 

Government Agency”.  The Company also attended the seminar on “Business measures on anti-corruption and 

bribery according to Organic Law on Anti-Corruption B.E. 2558 (2015) section 123/5”.  The opinions from the 

seminars will be adopted to improve the Company’s internal control system to be more efficient in preventing 

the corruption.

• Internal Audit Control staff are assigned to oversee, monitor and audit Company’s department operation and 

worksites to ensure the transparency and can be audited.  The guidelines for Anti-Corruption Policy was revised 

in accordance to the Organic Law on Anti-Corruption B.E. 2542     

4. Disclosure and Transparency

The Company has tightened procedures to take care of important information to be disclosed, including 

both financial and non-financial statements and reports.  The information is disclosed correctly, accurately, 

on a timely basis and transparently, through the proper channels that users can fairly and trustfully access.  

4.1 Board of Directors’ Report

The Board of Directors is responsible for the Company and its subsidiaries’ financial statements and financial information 

presented in this Annual Report.  The report on the Board of Directors’ Responsibilities for Financial Statements is 

presented along with the Report of Independent Auditor and Audited Financial Statements in this Annual Report.

4.2 Directors and Management Remuneration

On 20th February 2013, the Board appointed and assigned the Remuneration Committee to set procedures 

for consideration of the remuneration of the Directors and Management.  The Remuneration Committee will 

propose the remuneration for the Directors.  The Board of Directors is not empowered to fix the remuneration of 

the Directors but is required to place their recommendations on the same to the shareholders for their approval.

The Management remuneration is fixed in accordance with the principles and policies set by the Remuneration 

Committee.  The Board of Directors directly and specifically approves the remuneration of the Executive Directors 

based on the remuneration in the Industry for equivalent positions, financial status/performance of the Company 

and their respective individual performances.
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In the years 2016 and 2015 the Company proposed the remuneration, meeting allowance and bonus pay to the 

Board of Directors to the shareholders for their approval. The Directors’ remunerations approved by the shareholders’ 

meetings are as follows: 
Meeting Allowance

Remuneration Bonus

Audit & CG 

Committees'

Baht/

Attendance/

Person

Director

Baht/

Attendance/

Person
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1 Chairman of the Board -   -   60,000 60,000 20,000 20,000 

No Bonus 
Payment

2% of Cash 
Dividend
Payment
Equal to
1.0 MB.
The allocation 
of Bonus
payment is 
subject to
the judgement 
of Board
of Directors

2 Director -   -   30,000 30,000 10,000 10,000
3 Chairman of Audit & CG 

Committee
(additional renumeration) 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

4 Audit & CG
Committee
(additional renumeration) 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 

5 Chairman of other
Sub-committees -   -   -   -   -   -   

6 Member
of other Sub-committees -   -   -   -   -   -   

A comparison of the regular remuneration paid to the Chairman of the Board, each Director, the Chairman 

of Audit and Corporate Governance Committee, each Audit and Corporate Governance Committee member 

among the Company and other listed companies and other construction listed companies is as follows:

Comparison for regular remuneration           Unit: Thousand Baht/person/year

Description

**Other Listed Companies
*CNT Listed companies

Property

and Construction

Listed companies 

with Revenue

5,001 – 10,000MB

All listed

companies

2016 2015 Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max

Chairman of the BOD 240 240 696 240 2,592 540 180 2,004 840 96 4,680

Executive Directors 120 120 420 120 1,728 276 84 696 396 60 1,728

Non-Executive Directors 120 120 408 120 1,728 300 120 600 396 48 2,076
Chairman of Audit & CG 

Committee*** 360 360 348 120 600 336 96 1,200 360 48 1,620
Audit & CG Committee 

members*** 300 300 252 60 420 264 36 804 252 36 1,320

* CNT figures are actuals of respective years | ** From IOD’s Thai Directors Companies Survey 2016

*** Additional remuneration as Chairman of Audit & CG Committee / Audit & CG Committee Member
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A comparison of the regular remuneration, meeting allowance and bonus paid to the Chairman of the 

Board, each Director, the Chairman of Audit and Corporate Governance Committee, each Audit and Corporate 

Governance Committee member among the Company and other listed companies and other construction 

listed companies is as follows:

Comparison for regular remuneration, meeting allowance and bonus              Unit: Thousand Baht/person/year

Description

*CNT

**Other Listed Companies

Listed companies
Property

and Construction

Listed companies 
with

Revenue
5,001 – 10,000MB

All listed
companies

Monthly
remuneration, 

Meeting
allowance 
and Bonus

Monthly
remuneration, 

Meeting allowance 
and Bonus

Monthly
remuneration,

Meeting allowance 
and Bonus

Monthly
remuneration, 

Meeting allowance 
and Bonus

2016 2015 Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max

Chairman of the BOD 600 710 1,973 394 10,152 1,143 328 3,153 1,856 140 13,380

Executive Directors 300 355 1,243 244 6,780 826 180 3,412 1,085 111 7,428
Non-Executive Direc-
tors 300 355 1,263 244 6,780 825 216 2,791 1,094 73 8,676
Chairman of Audit & 
CG Committee*** 600 600 773 461 1,165 802 296 2,064 741 119 2,532
Audit & CG Commit-
tee members*** 480 480 614 366 890 623 146 1,449 552 103 2,081

* CNT figures are actuals of respective years | ** From IOD’s Thai Directors Companies Survey 2016
*** Additional remuneration as Chairman of Audit & CG Committee / Audit & CG Committee Member

Directors Remuneration

In the past year, the Company’s directors received remuneration in term of monthly remuneration, 

meeting allowance and bonus as follows:

Name

(Period 1 January – 31 December 2016)

Monthly

Remuneration

Baht

Meeting

Allowance

Baht

Bonus

Year 2016

Baht

1.  Mr. Santi Grachangnetara 240,000.- 360,000.- -

2.  Mr. Kirit Shah 120,000.- 180,000.- -

3.  Mr. Somchai Jongsirilerd 120,000.- 150,000.- -

4.  Mr. Surasak Osathanugraha 120,000.- 180,000.- -

5.  Mr. Khushroo Kali Wadia 120,000.- 180,000.- -

6.  Mr. Kasemsit Pathomsak 360,000.- 420,000.- -

7.  Mr. Ishaan Shah 120,000.- 150,000.- -

8.  Mr. Kris Thirakaosal 300,000.- 285,000.- -

9.  Mr. John Heinecke 120,000.- 120,000.- -

10. Mrs. Nampung Wongsmith 300,000.- 360,000.- -

11. Mr. Suphon Tubtimcharoon 120,000.- 180,000.- -
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Management

Name and position of the Company’s executives (as on 31st December 2016)

Name Position

1. Mr. Santi Grachangnetara Chairman of the Executive Board of Directors

2. Mr. Khushroo Wadia Managing Director

3. Mr. Surasak Osathanugraha Assistant to Managing Director

4. Mr. David Greenbank Commercial Director

5. Mr. Vites Ratanakorn Director, Technical | HRD & Strategy 

6. Mr. Nipon Pansak Assistant Director, Training School

7. Mr. Pichet Nimpanich Assistant Business Development Director

8. Mr. Thanin Srisethi Assistant Business Development Director (Special Project) 

Note: Executives nos. 6-8 are not executives according to the definition prescribed by the SEC.

 Detail of Company’s executives are described in “Directors and Management Details” in this Annual Report.

• Violation records - None

Remuneration for Management

In the year 2016 and 2015, the Company and its subsidiary paid remuneration, including salary and bonus, 

to directors and executives for 14 persons totaling 31 million Baht (2015: 16 persons = 34 million Baht).  

Contribution to Provident Fund for Executives 

The Company provided the Provident Fund for all Staff including Executives with contribution rate of 5-9 

percent (depending on each Executive’s years of service).  In the year 2016 the total contribution from the 

Company for 4 persons is Baht 0.7 million. 

Other remuneration for directors  - None –

4.3 Information on Company’s shareholding by Directors and Managements both direct and indirect

According to Section 59 of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535, Directors, Management and Executives 

(including their spouses and all minors) have to report the change of their shareholding to the Office of SEC.  

Moreover, all directors, management including staff in Accounting and IR section are requested to refrain 

from trading the Company’s shares for the period of 30 days before considering the financial statements 

and within 24 hours after notifications to the SET.     

During the last year, the aforementioned persons have strictly complied with this policy.  It is the responsibility 

of the aforementioned persons to strictly protect the confidential information or any information that is beneficial 

to the Company, including information un-disclosed to public or any information that might affect the Company’s 

business or share price.  The use of the information received by being a Director, Executive or Employee of the 

Company for private benefit is prohibited, as is incorporating such information in a business that competes with or 

is related to the Company.  If there is any change, the Company Secretary will report such change in shareholding 

of the Directors, Management and top Executives to the Board of Directors on a quarterly basis.
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Directors and management shareholding report

Ordinary Shares (No. of shares)

Name

As of

31/12/2015

Change in 

Year 2016

Increase 

(Decrease)

As of 31/12/2016

Numbers Percentage

Globex Corporation Co., Ltd. 581,126,256 - 581,126,256 57.940

Mr. Ishaan Shah

Spouse and Minors 102,472,280 (2,100,000) 100,372,280 10.008

4.4  Relations with investors

The Board of Directors recognizes the importance of accurate, complete and transparent disclosure of 

financial information and general information, which may affect the Company’s share price.  The Company 

provides information through the SET and the Company’s website.  While the Company undertakes investor 

relations at the top Management level, the Company has also designated persons as the contact points in 

the Company to service investors, shareholders, analysts and public as under.

Mr. Khushroo Kali Wadia

Managing Director

Telephone : +66 2 338 8111

E-mail : khushroowa@cn-thai.co.th

Mr. Surasak Osathanugraha

Assistant to Managing Director (Finance & Accounts)

Company Secretary

Telephone : +66 2 338 8100

E-mail : surasakos@cn-thai.co.th

Mrs. Phanee Charoencharoenchai

Senior Manager Group Finance and Accounts 

Telephone : +66 2 338 8077

E-mail : phaneech@cn-thai.co.th

The Company participates in the investor relations activities held by SET called “Opportunity Day” 

quarterly, including interaction with press, which are attended by the Managing Director and Assistant to 

Managing Director. 
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During the past year, the Company had joined 4 Opportunity Days and also took part in a number of 

press interviews.

Year /No. of time

Meeting with 

Analysts

Meeting with 

Investors Presentations

Interview with 

newspapers/TV Total

2016 5 6 5 6 22

2015 5 6 5 7 23

2014 7 4 5 6 22

2013 5 4 5 5 19

2012 1 1 2 1 5

5. Responsibilities of the Board

5.1 Board Structure

The number of members on the Board of Directors is commensurate with the size and complexity of 

the Company’s business. Currently, there are 11 Directors on the Board of Directors of the Company which 

consists of: 

5 Executive Directors (1 Director as full-time employee of the Company), 

2 Non-Executive Directors and

4 Independent Directors (more than 1/3 of total Board Members).

The Audit and Corporate Governance Committee comprises entirely of Independent Directors.

Among 11 directors, there are 10 male directors, 1 female director.  5 Directors are between 27-50 years of 

age and 6 directors are more than 50 years old.  

Definition

Executive Director:

An Executive Director is a Director who is involved in the Management of the Company on a full-time 

basis and receives regular monthly remuneration from the Company in the form of salary or its equivalent.

Independent Director:

The Independent Directors are independent from the Management and have no business or activities with 

the Company and must not be involved in the day-to-day management of the Company or an affiliated 

company which may compromise the Interests of the Company and/or the Shareholders.

The qualifications of the Independent Directors of the Company comply with the rules and regulations 

of the SET and the SEC, Thailand.
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Qualifications of Independent Directors of the Company:

• Holding shares not exceeding 0.80 per cent of the total number of shares with voting rights of the Company, its 

parent company, subsidiaries, associate companies, major shareholder or controlling person, including shares held 

by related persons of such Independent Director.

• Neither being nor used to be an Executive Director, Employee, Staff, Advisor who receives salary or other kinds of 

compensation from the Company, its parent company, subsidiaries, associate companies, major shareholder or 

controlling persons or other juristic person may have conflicts of interests (present and during less than 2 years 

prior to the date of appointment). 

• They must not be a blood relative, legal relative, related person or close relative of any Executive Director, top 

Executive, major shareholder or controlling person in/of the Company.

• Neither having nor used to have a business relationship pursuant to the regulations of the SEC and also must be 

free of any present, direct or indirect, financial or other interest in the management and business of the Company, 

its subsidiaries, associated companies, or its major shareholders.

• Neither being nor used to be an auditor or a provider of any professional services including those as legal advisor 

or financial advisor from the Company, its parent company, subsidiaries, associate companies, major shareholder 

or controlling person and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of 

professional services, unless the foregoing relations has ended not less than 2 years prior to the date of appointment.

• They must not be acting as a nominee or representative of any Director, major shareholder or shareholders, who 

are a relative of any major shareholders of the Company.

• Not undertaking any business of same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary 

company or not being a significant partner, or being an Executive Director, Employee, Staff, Advisor who receives 

salary or controlling person or holding shares exceeding one per cent of the total number of shares with voting 

rights of other company which undertakes business in the same nature and in competition to the business of 

the Company or its subsidiary company.

• They must be able to carry out their duties, exercise their judgments, and report the committee’s performances, 

which are assigned by the Board of Directors without being influenced by Executive Directors or major shareholders 

of the Company, including related persons or relatives.

• Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions.

• Being able to provide equitable protection to the benefit of all shareholders, and being able to prevent any 

conflict of interests that might occur between the Company and Executives, major shareholders, or any other 

company having similar major shareholders. May be appointed by the Board of Directors to make decision in 

a group (collective decision) regarding business operation for the Company, subsidiaries, affiliate or juristic 

person which may have conflicts of interest.
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Definition of Related Persons

Related persons shall include persons who are involved in any kind of benefits or are related to the 

Company’s business to a significant amount, such as suppliers, customers, or creditors.  This kind of connection 

may affect the Independent Directors in carrying out their duties independently or conveniently.

Independent Directors’ Roles and Duties

1. Independent Directors should gain access to financial and other business information adequately for 

them to perform their duties effectively.

2. They are expected to regularly attend every Board meeting, including committee meetings, and raise 

good questions to ensure the interests of the Company’s shareholders’ and the protection of rights of 

other stakeholders’, and ensure that the Company complies with best practices.

3. Independent Directors are expected to possess abilities and display willingness to learn about the 

Company’s business and are also expected to express their views independently, as well as dedicate 

time and attention to the Company as needed.

4. Independent Directors are expected to regularly hold meetings among themselves, and try in every 

way possible to look for opportunities in which they can discuss business management issues with the 

Management.

5. Independent Directors are expected to submit a confirmation letter to the Company verifying their 

independence in accordance with the Company’s definition; on the date they accept the appointment 

and every subsequent year if required.

6. There should be specific terms given to Independent Directors, and no Director must stay on beyond 

a certain time limit. Nonetheless, the difficulties of searching an appropriate replacement and the 

benefits of the working relationship built up over the years within the Independent Directors and their 

understanding of the business must also be taken into account. Accordingly, at present no time limit has 

been set up for the Independent Directors apart from the statutory limits placed under applicable law. 

Other Committee

Apart from the Board of Directors and the Executive Board of Directors, the following sub-committees 

were appointed by the Board of Directors on 20th February 2013:

• The Audit and Corporate Governance Committee (Formerly “Audit Committee”, appointed with the Board 

of Directors resolution on 16th November 2000) 

• The Remuneration Committee

• The Nomination Committee

• The Risk Management Committee

The Composition, Role and Duties and Qualifications of each Committee are described under “Management” 

in this annual report. 
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Other principles and practice involved

 A) Term of Directors

Board of Directors:  At every AGM, one-third of the Directors shall retire.  The Director who has held 

office longest shall retire.  If the number of Directors cannot be divided into three parts, the number 

or Directors closest to one-third shall retire.  The retiring Directors may be re-elected. In addition, the 

tenure of a director normally should not be longer than three consecutive terms but this requirement 

may be waived by the Board of Directors after due consideration.

Sub-Committee Members:   Each member of the Sub-committees holds office during the same term 

as that of his/her Board membership. The tenure of a Sub-committee member normally should not be 

longer than three consecutive terms.

Independent Directors:  The Independent Directors of the Company shall normally hold office for a term 

not exceeding 9 years from the first date of appointment as Independent Director. However, depending 

on the reasonable needs of the business and ease or difficulty in finding suitably qualified candidates 

as Independent Directors, the term of appointment may exceed the aforesaid limit. 

B) Board of Directors’ and sub-committees’ Meeting

The Board of Directors’ meetings are required at least 6 times per year and held quarterly on a regular basis, 

but extraordinary or special meetings, if required, may be called at any time during the year. Each meeting has 

a specific agenda, which would include a review of the Company’s operations. The Company Secretary sends 

the notice of each meeting and the relevant documents to all Directors, at least 7 days prior to the meeting 

date, so as to allow sufficient time for them to review the information before joining the meeting, and the 

minimum quorum required for the Board of Directors to vote on a particular matter is no less than two-thirds of 

all Directors, unless there is an overriding necessity or urgent matter.  Moreover, the Board of Directors require 

the meeting among non-executive directors and without the Management at least once a year. 

The Company Secretary records the minutes, and after each meeting, the draft minutes are proposed to all 

Directors for their consideration. Such drafts are generally distributed to Board members before the minutes are 

adopted at the next meeting, and are kept for scrutiny by Board members and other concerned parties. 

Normally, Board meetings will take 2-3 hours.  In 2016, the Company’s Board of Directors held 6 regular meetings.  

The attendance of the Directors in Board of Directors meetings, Sub-committee meetings and shareholders’ 

meetings in the year 2016 was as followings:
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Board 

of 

Directors

Executive 

Director

Audit 

& CG 

Committee

Sub-committee

Nomination 

Committee

Remuneration 

Committee

Risk 

Management 

Committee

Annual 

General 

Meeting of 

Shareholders

Mr. Santi Grachangnetara  6/6 3/4  1/1
Mr. Kirit Shah  6/6 4/4 2/2 2/2  1/1
Mr. Somchai Jongsirilerd  5/6  1/1
Mr. Surasak Osathanugraha  6/6 4/4 4/4  1/1
Mr. Khushroo Wadia  6/6 4/4 4/4  1/1 
Mr. Kasemsit Pathomsak  6/6 5/5 2/2 2/2  1/1
Mr. Ishaan Shah  5/6 4/4  1/1
Mr. Kris Thirakaosal  5/6 4/5 2/2 2/2  1/1
Mr. John Scott Hinecke  4/6  1/1
Mrs. Nampung Wongsmith  6/6 5/5 4/4  1/1
Mr. Suphon Tubtimcharoon 6/6  1/1

C) Aggregation or Segregation of Positions

The Chairman is not the same person as the Managing Director of the Company nor is he related in 

any way to the Managing Director of the Company in order to segregate the duties between the policy 

maker and the policy manager.

The Chairman is the leader of the Board of Directors and serves as the Chairman of the Board of Directors 

meetings and the shareholders’ meetings.  The Managing Director is the leader of the Management team 

and operates the business to achieve the objectives as outlined. 

Company Secretary

In keeping with good corporate governance, the Company designated Mr. Surasak Osathanugraha as a Company 

Secretary, having duties and responsibilities in accordance with the Securities and Exchange Act and responsibility 

for overseeing and advising the Board and the Management regarding applicable laws, rules, regulations and 

good corporate governance, and responsible for holding the Board and shareholders’ meetings. 

D) Procedures for new directors

The Company holds orientation meetings for new members of the Board. In these meetings, briefings 

on the Company’s visions, strategies and key business targets and operational plans are given by the 

Chairman of the Board, the Managing Director, and/or senior Executives. Material documents are also 

provided to new Directors, including the Directors’ Manual, the Memorandum and Articles of Association 

of the Company, and the Company’s latest Annual Report. The main areas of focus are roles and 

responsibilities of Directors, policy statements on corporate governance, approval authorities, prohibitions 

under applicable laws, and roles and responsibilities of the Sub-committees of the Board.
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E) Directors and Management Remuneration

The remuneration for Directors and members of Sub-committees was a fixed monthly amount, in 

addition to meeting attendance fees and bonuses, which were approved at the shareholders’ meeting. 

The remuneration for Executive Directors and top Management consists of salary, bonuses and provident fund. 

The Management remuneration is fixed in accordance with the principles and policies set by the Board 

of Directors. The Board of Directors directly and specifically approves the remuneration of the Chairman 

and the Managing Director based on the remuneration in the Industry for equivalent positions, financial 

status/performance of the Company and their respective individual responsibilities and performances.

The remuneration of the Directors and Management has been disclosed hereinabove under the subject 

of “Disclosure and Transparency”.

F) Board Self Assessment

Assessment of the Board is divided into 2 parts:

a. Assessment of the Board and Sub-Committees as a whole.

b. Assessment of each Board member and each Sub-Committee member

Currently, the Assessment of the Board was conducted for Board of Directors and Sub-Committee as a 

whole and the assessment of each Board member and each Sub-Committee member. Board self-assessment 

is conducted each year on a regular basis. The Board of Directors has jointly defined criteria, assessment 

processes in the evaluation, as well as the norms of performance comparison. The Company Secretary 

shall distribute the assessment forms to each member of the Board, then collect the completed forms 

and submit them to the Chairman of the Board, for performance evaluation. Thereafter, the evaluation 

results will be used for discussion in a meeting of the Board where the recommendations given by Board 

members will be adopted for improvement of the Board’s performance, for the optimal benefit of the 

Company in terms of corporate governance. 

At the Company’s Board of Directors meeting held on 14 December 2016, the Self-Assessment of Board 

Directors and Sub-committee and Self-Assessment of the Board of Directors and of Committee Member 

on an individual basis was considered, with the major items for assessment was (in line with the guidance 

of the SET) as follows:

-  Structure and quality of Director;

-  Duty and Responsibility of Director;

-  Board of Directors meeting;

-  The performance of the Director;

-  The relationship with Management;

-  Self development of Director and Executive.
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The overall performance of the Board of Directors was excellent. 

The performance of each Sub-Committees are as under:

Sub-Committee 2016 Results of self-assessment

The Executive Board of Directors Very Good

Audit and Corporate Governance Committee Excellent

Nomination Committee Very Good

Remuneration Committee Excellent

Risk Management Committee Very Good

The scores of Board member and each Sub-committee member fall in the level of “Very Good”.  Overall 

performance of the Board is enough and appropriate, the Board of Directors can perform their duty 

efficiently as can be seen from the ability to monitor the Company’s business operation to achieve its 

strategy, goal and policy. 

The Board of Directors will use this assessment to further improve their performance. The Company 

intends to conduct this assessment every year which is in accordance with good corporate governance 

policy.  The next assessment of the Board of Directors will be conducted in 2017.

Assessment of the executives

Assessment of the Executives is conducted on an annual basis in consultation with the Managing Director.  

As for assessment of the Managing Director, the Board of Directors has the duty to review the targets 

and performance criteria.  With respect to the performance assessment of Executives, the Company’s 

Management will set up key performance indicators following the goals and strategies for each year, 

and monitor and assess the performance, and submit assessment results to the appropriate persons 

for consideration.

Directors and Management Training

Board of Directors continues to try and enhance their value by participation in activities, courses and 

events which add to their knowledge base in the continually changing business environment to ensure 

that they are updated and possess full knowledge. All the Company’s Directors have attended important 

training courses, such as the Director Certification Program (DCP) or at least the Director Accreditation 

Program (DAP) held by the Thai Institute of Directors Association (IOD).  

Year 2016

Mrs. Nampung Wongsmith:  Advance Audit Committee Programme

           Thai Institute of Director Association (IOD)
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G) Succession Planning 

The Company forms succession plans with the objectives of making human resources ready in advance, both in 

terms of quality and quantity, ensuring continuity of appropriate management, and selecting suitable Employees 

for the Company’s key jobs, which consist of the top Executives in the Company’s  divisions, the key positions 

in the Company’s Management structure or business operations, or the positions for which specific expertise is 

required and replacements are difficult to find, such as the Managing Director, Assistant to Managing Director, 

the Head of Operations and the Head of Business Development etc. 

The persons who are responsible to nominate successors and to grant approval on the successors to key job 

positions are classified according to level of position. The person or group of persons responsible for nominations 

is the Nomination  Committee, or others as specifically appointed by the Board, such as the Chairman of the 

Nomination Committee, members of the Board, the Managing Director, or the top Management at the group-

head or division-head level, while the person or group of persons responsible for granting approval can be either 

the Board, the Nomination Committee, the Chairman of the Executive Committee, the Managing Director, or the 

top Management at the group-head level, depending on the level of each key position needing a successor.

Operating Guidelines (In case the Managing Director or the Executive is unable to perform their duty).

The Board of Directors specifies authorized signatories to sign on behalf of the Company in case the 

Managing Director or the Executive Directors are unable to perform their duty due to temporary absence 

for any reason like sickness, travel, etc.

5.2 Roles, Duties and Responsibilities

Leadership and Vision

The Board of Directors is the main driver in defining the direction of the Company’s performance, achieving 

its goals and objectives and to define the Company Mission, Vision, Core Values, Strategic Business Plan, 

appointment of competent and effective Management and managing the Company’s affairs with good corporate 

governance in order to reach the objectives in accordance with Company’s policy and in accordance with the 

law. The Board of Directors is comprised of persons who have the knowledge, expertise, business experience 

and background which qualify them to perform their duties and responsibilities in accordance with the highest 

standards of business ethics.  The Board of Directors will review Company’s vision and missions at every 5 year.  

The Board of Directors has clearly defined and demarcated powers, duties and responsibilities between each 

committee as mentioned under the “Management Structure” section of this Annual Report.

During year 2016, the Company held several meetings for top management to review Vision, Goal and Long-

term Strategy of the Company.  The reviews were based on current business environment, competitors and 

economics.  The objective is to analyze and improve the Company Opportunities and Threats, Strength and 

Weakness in order to reach its goals. 
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The Corporate Governance Policy

A Corporate Governance Policy Manual outlining its features has been drawn up by the Company and already 

circulated to the Company’s employees for the recognition of the necessity of Good Corporate Governance.

The Company’s Corporate Governance Policies consists of: 

1. Rights of Shareholders;

2. Equitable treatment of Shareholders;

3. Recognition of Role of Stakeholders;

4. Disclosure and Transparency;

5. Responsibilities of the Board;

6. Controlling System and Risk Management;

7. Business Ethics.

The Board of Directors conducts an annual review of the Policy and evaluates the implementation thereof 

so that the Policy is up to date and appropriate with the current situation.

Governance for Company’s subsidiary’s operation

Previously, the nomination of candidates and the voting for the appointment of Directors in the subsidiaries was 

done by the Management.  Starting from year 2013, the Company set a policy for the said nomination and voting 

to be approved by a resolution of the Board of Directors.  In case of a conflict which could not be avoided, the 

candidate who was nominated should act in the best interests of the subsidiary and not the Company.  

The Company has also set an outline for an authorized person to ensure that as per the policy for related 

transactions, acquiring/selling of assets, or other important transactions, such transactions are correctly and completely 

disclosed, in compliance with the rules set out by the Company, including the proper record of all information and 

accounting records which can be investigated and submitted to the Company for consolidation of accounts on time. 

6 Controlling System and Risk Management 

The Company recognizes the importance of internal control systems at an operational level to ensure 

that the operations are conducted efficiently.  The powers and duties of Operations and Management level 

personnel are clearly laid down. There is a proper level of control maintained on the utilization of the 

Company’s property/assets for the highest benefit of the Company and there is clear segregation between 

operations units, control units and assessment units for the purpose of maintaining appropriate checks and 

balances.  Moreover, an internal control system for the financial and accounting functions of the Company 

is clearly set up which allows adequate reporting to the relevant Management.
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The Company has an Internal Audit Department in order to ensure that the key operations and financial 

activities are conducted efficiently, under the relevant guidelines and laws.  Moreover, to ensure that the 

Company has complied with laws and regulations relating to the business of the Company, the Internal 

Audit Department conducts regular checks thereof. Internal auditors report directly to the Audit & Corporate 

Governance Committee on all matters, in order to make the Internal Audit Department completely 

independent of the Management.

Internal control systems for the financial and accounting functions of the Company are clearly set up which 

allows adequate reporting to the relevant Managers to achieve the following objectives:

1.  Efficient and effective operations, including skillful use of resources for the best benefit of the Company.

2. Accurate, reliable and prompt financial reporting.

3. Full compliance with the Company’s policies, laws and regulations.

The Board of Directors recognizes the importance of risk management and is responsible directly for the risk 

management of the organization with the objectives to support the work performance of the Management 

of the Company to be efficient and effective and to achieve the business objectives. The Board of Directors 

has specified the Company’s policy on risk management and internal control on the website of the Company 

and under the subject of Corporate Governance Policy.

7 Business Ethics

The Company has set up a code of ethics for Directors, Management and employees as a guideline to 

carry out their respective work for the Company in a transparent, honest, faithful and justifiable manner.  It 

is also disclosed on the Company’s website.

Conflict of Interest

In order to prevent conflict of interest transactions, the Board of Directors, through the Audit and Corporate 

Governance Committee has carefully supervised such potential transactions by setting out a written policy 

and procedure of approval of transactions involving any potential conflict of interests, as follows:

Potential conflict of interest transactions

Any transaction which could lead to a potential conflict of interest and/or a related party transaction 

is considered very carefully by the Board of Directors with a view to full compliance with the relevant 

rules and regulations of the SET and the SEC, Thailand, apart from compliance with the internal policies 

and guidelines set up by the Company. Moreover, such transactions are entered into strictly on an “Arms-

Length” basis. The terms and conditions of such transactions are always in compliance with generally 

acceptable, standard commercial terms and conditions and appropriate disclosure regarding the details of 

the transactions viz. value, counter-party, reason and necessity of the transaction is made in this Annual 

Report and also in Form 56-1.
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The Audit and Corporate Governance Committee and Internal Audit Department have planned for the 

audit of potential conflict of interest transactions by recording these transactions in the audit plan every 

year. In 2016, the Auditor has audited all transactions and reported accordingly to the Audit and Corporate 

Governance Committee. In the Audit and Corporate Governance Committee Meeting, the Committee 

will revise transactions that have potential conflict of interest, to ensure that each such transaction that 

the Company carried out was important to the Company’s business, according to standard commercial 

competition, generally based on price list as a priority and in the best of interests of the Company, as well 

as whether it is disclosed in the Annual Report.  

Moreover, the Internal Audit Department has reviewed the compliance of the Company with respect to 

the Notifications of the SET Re: The Disclosure of Information and Acts of Listed Companies Concerning 

Connected Transactions 2003 as amended from time to time and Notification of the Capital Market Supervisory 

Board No. TorChor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions as amended from time to time including 

the circular letter of the SEC about the recommended practice to be followed under section 89/12 (1) 

of the Securities and Exchange Act (No.4) B.E.2551. The details of the connected transactions have been 

explained under the topic “Connected Transactions” of this Annual Report. The results of the review have 

been reported to the Board of Directors of the Company. The Board of Directors of the Company is of the 

opinion that such transactions are fair and for the full benefit of the Company.

Reporting changes in Company share ownership

To prevent abuse of inside information, all of the Company’s Directors, including their spouses, must 

report any changes in their Company share ownership to the Company in case of sale or purchase of 

Company’s shares.  The changes in Company share ownership, if any, is reported to the Board of Directors 

meeting every quarter.

The Stock Exchange of Thailand Principles of Corporate Governance which the Company has not taken 

in year 2016 is as follows:

Principles of Corporate Governance The opinion from the Board of Director

The Board should encourage for succession plan for 

the Managing Director and the Top Management.

The Board of Director is preparing the succession plan 

for the Managing Director and the Chief Executives 

but cannot complete within this year.

The Board should do the assessment for the Managing 

Director.

This principle cannot be performed within this year, 

but may be taken in the future.

The Company should provide an appropriate 

compensation policy for the Board and the Management.

The Company may consider making this policy by 

arranging advice from an outside expert, but it cannot 

be prepared in this year.
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Sustainability Report

Principles for Sustainability Development

With Company’s vision to “Develop Sustained Competiveness” and therefore in order to achieve the 

vision, the Company’s mission is set up for the sustainability management.  The Company has applied the 

principle of organization sustainability aspects which cover the economy, society and environment under 

good governance for setting up strategy and policy.  

Corporate Governance

Christiani & Nielsen (Thai) Public Limited recognizes that good governance is important and necessary 

for sustainable growth in business and long term shareholders value, and accordingly, with the resolution 

of the Board of Directors Meeting held on 14th February 2013, the Corporate Governance Policy Manual, 

Business Ethics and Code of Conduct Manual have been set up and disclosed on the Company’s website 

under the subject of “Corporate Governance”.  The Board of Directors conducts an annual review of 

the Corporate Governance Policy (the “Policy”) and evaluation of the Policy’s implementation, so that 

the Policy is up to date and appropriate with the current situation.  The Policy shall be reviewed and 

implementation thereof shall be evaluated to ensure that the Board of Directors, Sub-Committees, 

Management and Employees understand and implement the Policy correctly.  The report for Corporate 

Governance was disclosed in “Corporate Governance Report” in this Annual Report. 

Economy

The Company conducts business with commitment to promoting the nation’s economic development 

both directly and indirectly through its revenue.  The generation and distribution of economic value 

is aimed to create value added to its shareholders, customers, employees and other stakeholders 

on equitable basis.  Profits from operation are part of the creation of well-being of all stakeholders. 
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Society

Social responsibility is one of the Company’s commitments in operating its business.  The important 

mission is to create and develop a better quality of life in every community where the Company’s 

operations are involved.  The Company always provides continuous support and promotes different 

kind of social activities.  The objective is to promote the business and communities to coexist 

harmoniously.  

Environment

The construction business, if conducted irresponsibly, can affect many aspects of the environment.  

The Company emphasizes on environment protection, and polices were set out and strictly followed 

by all employees at its Head Office, Plant and each construction work site.  The Company also 

encourages and creates awareness in all employee to realize the importance of preserving sustained 

environment. 

Overview of Sustainability Report

Sustainability Report of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited has been made as part 

of this Annual Report, to present the Company’s performance in terms of economic, social, and 

environmental under good corporate governance to create sustained highest value to all stakeholders.  

Construction business is one of business fundamentals and takes an important role in driving nation’s 

economy.  Company’s business affects various stakeholders, and that it may especially affect living 

and safety conditions for not only its own staff but also the environment and communities.  If the 

Company’s business is conducted irresponsibly, it will inevitably lead to catastrophic environmental 

and other adverse impacts on communities near the Company or the Company’s worksites.  Moreover, 

it may be harmful to life and property as well.  The Company has set a clear policy to operate its 

business with the objective for achieving long-term sustainability.  The policy needs to be followed 

by employees and shall be monitored regularly for improvement and ensure that the process has 

been done accordingly.  

The Company’s operation of the social and environmental responsibility can be separated into two parts 

as follows:

1. CSR In Process

The Company conducted its business with full realization for the responsibility towards the impacts 

of all process of the Company’s operations to create value and equally contribute maximum benefit 

to all stakeholders. 
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2. CSR After Process

The Company has the policy to get involved and support all activities both direct and indirect for 

the benefit and create well-being to society and community for the sustainable growth.  This is not 

related to the Company operation.  

This Sustainability Report has been made in accordance to the frame work of GRI G4 of which Company 

reporting are re-categorized according to the GRI reporting standard.  However, the Company plan to make 

the full Report to meet with full Core indicator and with “In accordance Criteria” in the future. 

Stakeholder Engagements

The Company’s recognizes the importance of all stakeholder groups whether it is internal stakeholders 

such as shareholders and investors, management and employees of the Company and subsidiaries or 

external stakeholders such as customer, suppliers and creditors, competitors, communities and environment, 

government agencies and other related organizations whom the Company has an ongoing relationship 

and impact as a result of its business operations.  The Company engages its stakeholder groups in various 

channels, with the frequency and communication mechanisms based on the most efficient communication 

channels.  The Company has also provided communication channels on its website or any another means 

for any stakeholder to express his/her opinion or complaint and contact the Board of Directors directly, 

without going through the Management.  The Board has, and will continue to treat such information seriously 

and with utmost confidentiality.

Currently, the Company’s Stakeholders can be categorized into 7 groups, which are presented below.  All 

Company’s departments are responsible for creating and maintaining good relationships with these groups, 

communicating, taking their suggestions, and assessing their expectations. 
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Stakeholders Expectations Key action and engagement

Customers · Professional service with fair price. 

· Deliver construction work on time, with 

agreed quality and in budget. 

· Construction guaranty period. 

· Confidential disclosures. 

· On-time trouble shooting. 

 Develop services to respond to diverse needs.

· Provide efficient, reliable and professional services 

and solutions at once. 

· Customers Feedback Questionnaire. 

· E-mail : cnt@cn-thai.co.th

Shareholders 

and Investors

· Shares in profits in term of dividends.

· Sustainable growth of the business. 

· Conduct business with justice and 

transparency.

· Risk Management. 

· Create, maintain and added long-term value to 

Shareholders. 

· Disclosing timely, concise and relevant information. 

·  Response to all queries. 

· Direct channel of communication to Board/ 

Management open for every shareholder.

· Shareholders Meeting at least once a year, plus 

quarterly Opportunity Day Meetings. 

· Regular communication with Investors through 

meetings and conference call. 

· Annual Report, Form 56-1, etc. 

· E-mail : ir@cn-thai.co.th

Management 

and 

Employees

· Appropriate compensation and welfare.

· Career advancement and succession. 

· Competency advancement. 

· Good working environment.

· Security and safety at work. 

· Respect human rights and diversity.

· Ensuring equal opportunity. 

· Ensuring a safe and healthy work environment. 

· Provide training for skill enhancement.   

· Annual review of compensation, welfare and 

benefits structure to remain competitive with 

industry standards.

· Open channels for accepting opinions and 

suggestions. 

· Staff Welfare Committee.

· Provide training to create safety awareness. 

· Message from Management via internal newsletter, 

CNT Internal Web

Suppliers · Fairness and equal opportunity in 

procurement process.

· Fair prices.

· Reputation and creditability.

· Ensure that terms and conditions are based on 

industry norms and practices.

· Support and assist where possible.

· Create synergy partners. 

· Comply with agreed terms and conditions.

· On time payment.

· E-mail : cnt@cn-thai.co.th
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Creditors · Ability to repay loans/debts on time

· Fair returns on loans and service fees.

· Commitment to agreements.

· Strictly comply with all terms and conditions and 

objectives of using the borrowed funds, repayment, 

collateral, and other conditions as may agree.

· Regular meetings for information exchanges and 

maintain good relationship.

· E-mail: cnt@cn-thai.co.th

Regulators · Strictly comply with all related laws 

and regulations.

· Good Corporate Governance and 

transparency. 

· On-time and sufficient disclosure of 

information.

· Follow guidelines in doing transactions with the 

State, code of conduct and participate in all relevant 

activities which may require.

· Periodic internal assessment to ensure the 

compliance. 

· Financial and annual operating reports

· Regular disclosure through SET.

· Annual Report, Form 56-1 and other related reports 

regularly required.

· E-mail : cnt@cn-thai.co.th, Whistle Blows

· ponpisch@cn-thai.co.th

Community 

and Society 

· Improvement of quality of life. 

· Support of community activities.

· Preserve environment.

· Avoid, reduce pollution which may 

affect the environment. 

· Regularly support and get involved in various 

community’s activities. 

· Create staff awareness of the importance of 

harmonious living among Company, community, 

society and environment. 

· E-mail : cnt@cn-thai.co.th

Economic Performance 

In year 2016, the Company had rearranged its management structure in Construction operation in to 

Business Units according to staff capability and experiences.  Head of each Business Unit is responsible for 

the management in their own unit to generate income for the sustained economic growth of the Company. 

Business Unit consisting of Government Business Unit, Industry and Hypermarket Business Unit, Buildings 

Business Unit, Residential and Hospitality Business Unit and MEP and General Construction Business Unit. 

The Company’s operations contribute to national economies by generating economic benefits for different 

stakeholders through Company’s cash flow from operations. 
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Economic Performance Data  

2016

Direct Economic Value Million Baht
Income from Construction 6,972
Distribution of Direct Economic Value
Cost of Construction 6,531
Employee’s remuneration and benefits 1,484
Transaction creditors 196
Dividend Payment 50
Tax/Duty Payment to Government 260
Investments in Community 1
Cumulated Economic Value
Depreciation 176
Provision 71
Transfer to (from) reserve 8

Tax/Duty paid to Government including Value Added tax 109MB, Withholding Tax 128MB, Duty Stamp 

10MB, Import Duty 13MB.  

Source Financial Statement of 2016.

Further information for Company’s economic performance can be found in “Type of Business” and 

“Income Structure” in this Annual Report. 

Company’s financial performance as described in “Financial Highlight” and “Management Discussion and 

Analysis” in this Annual Report. 

Effective Management Resources

The Company is now improving its Enterprise Resources Planning system to manage and integrate all 

Company’s core business process including Cost Control, Account and Finance, Procurement, Worksite’s 

Store Keeping, Equipment Maintenance and etc.  The system aims to manage all resources efficiently and 

reduce time by integrating all database of company core business function in a single database to ensure 

the accuracy of all data.  The real time access and linkage of all data enhance the decision of Management 

to become more efficient and can react immediately to the change.

Social and Environment Performance (CSR In Process) 

Corporate Social Responsibility Policy

Incorporated over 8 decades ago, the Company is proud to be a part of the country’s development on 

both, social and economic fronts. All along, it has been the Company’s policy to conduct its business with 

good corporate governance, while acting with responsibility towards society and the environment, which is 

translated into a clear policy for conducting the Company’s business operations. 
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 The Company applies the principles of Corporate Social Responsibilities set out by the Stock Exchange 

of Thailand (“SET”) as its guidance for the following:

1. Good corporate governance;

2. Fair business operation;

3. Respect of human rights and fair treatment of labour;

4. Environmental conservation;

5. Consumer responsibility;

6. Participation in social development;

Corporate Social Responsibility Operation

The Company realizes the importance of long term resource utilization both, direct and indirect, such as employees, 

suppliers who supply natural construction material, various communities and the environment.  The Management has 

set a clear policy to develop, encourage, promote and maintain the utilization of such resources with responsibility 

and good practices which is in accordance with good corporate governance.  The Company believes that a successful 

business, conducted with all stakeholders’ in mind, can create long-term sustainability in social and environmental 

issues and enable the Company to achieve its missions.  The policies are outlined and disclosed as follows:

 

Good corporate governance

The Company’s management system is transparent and verifiable, in order to add to the confidence 

of all stakeholders and related persons for sustainable growth of the business.  The Company has set up 

a Corporate Governance Policy Manual, which has been disclosed on the Company’s website under the 

subject of “Corporate Governance”. 

Fair business operation

The Company has established measures to prevent unfair competition and trade barriers. The Company has 

also implemented a policy for checking conflict of interest, business ethics and disclosure and transparency, 

which has been disclosed on the Company’s website under the subject of “Corporate Governance”.

 Anti-corruption Policy

 The Company’s Board of Directors has declared an intention not to participate in any form of corruption. 

This is in compliance with Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC).  

Further details are provided under the section “Corporate Governance Report”. 

Respecting Human Rights and Labour Practices

The Company requires that all of its Directors, the Management and Staff strictly respect international 

human rights principles as part of the operations of the Company, and do not tolerate any violations thereof.  

The principle also apply to all Company sub-contractors as well.   
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Human Right Management Guidelines

The Company will hold morality to procure and employ staff without discrimination in terms of race, 

religion, colour or gender.  There are no child labour or forced labour and this shall be applied to all 

Company’s sub-contractors.  This is to ensure fair and equal opportunity for everyone to be recruited 

as the Company’s employee.  The recruiting process emphasizes on capability and suitability with such 

position.  The Company also strives to improve the quality of life of disabled people, by employing them 

under the same terms and conditions as other staff.  Moreover, the Company also provides facilities for the 

handicapped in its Head Office, e.g. special elevator, ramp for wheelchairs, special toilets, etc. 

The Company complied with the Law for the employment of disabled by cooperating with all related 

public sectors and the Social Innovation Foundation by joining the programe to employ the disabled person 

to work in the community or in public society organizations.  This is the new dimension initiated by the 

Government to encourage the private sector to employ disabled person who are capable to work in the 

organization and be the representative of that organization for the contribution to society.  The employment 

of disabled person is according to Company’s policy to create equality in society, improve disabled quality 

of life and added economic value to the country.   

In 2016, the Company joined with the declaration for the cooperation between the public, private and civil 

society sectors.  “Create a new dimension to create 10,000 career for disabled person” by the Thai Health 

Promotion Foundation in collaboration with private section to create 10,000 career for disabled person.

This year the Company is able to hire disabled employee in proportion required by law at 1 disabled 

employee to 100 employees, totaling 59 disabled were employed which is according to the law as such 

the Company need not to subsidize to the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities.  

Staff Number 

Number of staff working at Head Office, Plant and construction work sites are as under:

Total numbers of Employee by age and gender

Staff

 

under 30 years 

old 31-50 years old over 51 years old Total
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Female 70 58 117 106 22 21 209 185
Male 110 96 425 403 116 104 651 603
Total 180 154 542 509 138 125 860 788
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Classified according to work places, age and gender 

Staff 

 
under 30 years old 31-50 years old over 51 years old Total

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Head Office         
Female 21 22 64 60 17 17 102 99
Male 9 8 65 68 26 24 100 100
Total 30 30 129 128 43 41 202 199
Plant         
Female 9 7 7 8  1 16 16
Male 6 6 20 27 12 17 38 50
Total 15 13 27 35 12 18 54 66
Construction Work site         
Female 40 29 46 38 5 3 91 70
Male 95 82 340 308 78 63 513 453
Total 135 111 386 346 83 66 604 523

Classified according to level and gender : 

Total of employees
2016 2015

Female Male Total Female Male Total
Level

Top Management 7 64 71 5 45 50
Middle Management   22 97 119 19 103 122
Management 102 260 362 91 241 332
Operation 78 230 308 70 214 284
Total 209 651 860 185 603 788

Classified according to Thai workers and migrant workers under Memoradums of Understanding,

Age and Gender:

Type of Workers
under 30 years old 31-50 years old over 51 years old Total

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Thai workers
Female 459 470     1,023      913 184 153   1,666     1,536 
Male 729 675     1,539   1,408 512 426   2,780     2,509 
Total 1,188     1,145     2,562   2,321 696 579   4,446     4,045 
Migrant workers under MOUs
Female          10         12           6        22        16         34 
Male          63       146         65        97           1      129       243 
Total          73       158         71      119           1          -        145       277 
Total of Workers     1,261     1,303     2,633   2,440       697       579   4,591     4,322 
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Employment Ratio of Disabled Staff and workers

2016 2015

Female Male Total Female Male Total

Staff 1,871 99% 3,521 99% 5,392 99% 1,738 99% 3,307 99% 5,045 99%

Disabled staffs 

and workers 20 1% 39 1% 59 1% 17 1% 48 1% 65 1%

Total 1,891 3,560 5,451 1,755 3,355 5,110 

Construction business is labour intensive; as such the number of male workers at worksite is more than 

female workers. 

Equal Opportunity and Fairness Labour Treatment

The Company is committed to providing equal opportunity in every aspect of its business.  The Company 

pays remuneration according to Employee’s abilities for each position.  The same principle also applies to 

other benefits such as housing, medical services etc.  The Company does not discriminate between able 

and disabled staff or local and migrant labour, all of who are considered equal.  All Employees have an 

equal chance to develop themselves for career advancement. 

Human Resources Development and career advancement

Equality support for career advancement

The Company applies the principle of “Competency Development Programme” for training.  Goal, 

indicators and action plans are set according to Individual Development Plan (IDP) to enhance employee’s 

knowledge for the advancement in their career.  Post evaluation and assessment shall be conducted after 

every training course to prepare further individual development plan.     

Training and development 

Qualified employees and personnel are key resources for any company to drive for long-term development 

of the organization, as well as the country through their knowledge and experience.  The Company plays an 

important role in supporting and encouraging its employees and staff, by providing various training courses 

which are related to their existing duties and responsibilities, general management and skills in the Company’s 

main construction activities.  This is to ensure that all staff shall understand all relevant practices and meet 

with the Company’s standard.  The continuous training programme always provides to enhance its staff to 

meet with the change of construction business and prepare for Company’s future growth.  The Company 

believes that good workmanship will deliver high quality of work to satisfy customers.  Although certain 

employees may leave the Company, it is expected that their knowledge, experience and good workmanship 

practices would enable them to deliver good work to other organizations, thereby resulting in the positive 

long term development of the country. 
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Training School will be responsible to prepare the training programme, according to Company Strategic Plan, 

to all employees in all levels including workmanship in construction site.  The courses shall be conducted by 

in-house or external trainers who are experienced in each subject.  The annual training programme and target 

training group will set in advance and publicized on Company Internal Web Site and Internal Journal.  The 

programme also notified to each employee to plan for attending the course.   

The Company construction training center at Nimit Mai Road was established to enhance Company’s 

development programme, with more space, in order to facilitate more staff training programs to improve their 

skill and workmanship.  

Apart from in-house training, the Company also sends Employees to attend training programmes organized 

by other organizations related to Company’s business or general management, so that Employees gain new 

knowledge, ideas, and to develop innovation.  After training, they apply their new learning in their existing job 

duties for the development of their careers.

Master Degree Supporting Policy 

The Company had a policy to support key employees to further their study in Master Degree in Company’s 

business related programmes.  Employees whose qualifications meet with Company’s criterial will have a 

chance to enhance their knowledge, capability and increase their efficiency in their existing jobs and in the 

future.  As part of the career long-term advancement plan, the employee can bring in their new knowledge 

for the improvement in their jobs and become Company’s future assets.

 

In order for the Company to provide continuous specific training courses to staff and works especial for safety 

and special training programme.  The Company had registered with relevant departments to set up Company’s 

in-house training center to train internally and issue the certificate thereof.  The training courses are conducted 

by Company’s employee who have experience and were trained in relevant courses. Details as under:
Training courses Registrar

Safety in Electrical Works Occupational, safety Health

– Department of Labour Protection and Welfare 
Confine Space Safety Occupational, safety Health

– Department of Labour Protection and Welfare 
Safety, Occupational Health and Work Environment Occupational, safety Health

– Department of Labour Protection and Welfare 
Safety Officer at Supervisor Level Occupational, safety Health

– Department of Labour Protection and Welfare 
Crane Operation Occupational, safety Health

– Department of Labour Protection and Welfare 
Safety Testing for Road Works Department of Highway
Safety working with Tesco Lotus Ek-chai Distribution System Co., Ltd.
Safety Roof working with Tesco Lotus Ek-chai Distribution System Co., Ltd.
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Career Development Plan

The annual development programme (Career Path Development) is set up on a continuous basis from 

year to year.  The objective is for employees to realize and understand the opportunities for their career 

development which is the Company’s mission to create “quality employees, quality productivity”.  The 

Company will train its employees according to its development plan.  Employee training is focused on two 

target groups as follows:

Group of operation staff – Top Management and Staff at Management level

Group of operation staff including workers at worksites

1. Development plan for Top Management and Staff at Management Level 

The Company applies the principle of “Competency development” for training.  Goal, indicators and 

action plans are set according to Individual Development Plans (IDPs).  There are 3 levels in Competency 

Development.      

Type of Competency

Level of staff

Average training 

hour per employee Objective of the program
Core Competency

For staff at all levels 

All levels 30 hrs./ session / year To ensure that all staff understand 

the core values of the organization 

which is achievement oriented, cost 

effective, customer focused, initiative 

and alertness.    
Managerial Competency Management 30 hrs. / session / year  To develop managerial skills such as 

pro-active analytical and planning, 

resources management, management, 

communication and co-ordination, 

leadership.  
Functional Competency Manager /

Professional Staff

114 hrs. / session / year To develop technical skills according 

to their professional duties and 

responsibilities.

Leadership Development

To create and develop the leadership is one of the Company’s missions to develop staff from supervisor 

level to prepare themselves into higher level to become future organization leader group as part of succession 

plan.  The Company provides continue soft-skill training and other related programs for both in-house and 

external training institutions. 
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English communication skills development

At Christiani & Nielsen being able to communicate in English is essential.  Therefore, English courses are 

provided to employees as part of their skill development.  There is a full time English teacher who will 

conduct English classes for staff at the head office, plant and construction sites.  Courses are designed to 

match the level of individual’s English proficiency and needs with pre & post course evaluations.                  

E-learning system

In addition to traditional sit-in classes online English courses and other relevant courses will be provided 

also. At the moment e-learning system is being developed.  The online English courses will be launched soon.   

Young Engineer Programme

Newly employed young engineers are a major resource of the construction business, are trained to 

develop their basic knowledge and in the Company’s special techniques.  This campaign is called the 

“Young Engineer”, whereby the Company recruits new graduates from engineering institutes and trains them 

starting with the Company’s fundamentals, such as procedures, systems, techniques, know-how etc.  They 

are trained both in the office and at the work sites (on the job training).  The Company believes that after 

training, these young engineers will carry out their duties according to the Company’s standards and will 

become the Company’s future assets and continue to maintain the Company culture.

Development Plan for operation staff in construction operation 

The Training School is responsible to prepare the training programme to develop staff in construction 

operation as well.  The training programme will focus on operating and managing in worksite (Project 

Management) to ensure the understanding of efficient project management.  The target groups are all staff 

at supervisor level, engineer level 5-8 up to Project Manager.  The target groups must attend all training 

courses as under with training hours not less than 36 hours per year.  

 1. Planning & Monitoring

 2. Quality Control 

 3. Resources Management

 4. Cost Control

 5. M&E System in Building

 6. Technical Knowledge 

The training shall be conducted by Company’s staff who are experienced, knowledgeable and being an 

expert in each subject.  This is to create sustainable knowledge in the Company from generation to generation.   
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2. Group of Operation staff at construction sites

As a large construction company, the Company needs a number of skilled staff and workers.  With high 

competition in the construction market, operation staff and worker is one of the significant target groups 

for training.   The Company has built a training center at Nimitmai Road to provide full facilities for training 

staff and workers.  The programs are focused on major construction activities, skills which are needed for 

every construction project such as brick laying, plastering, carpentry, formwork, erection works, etc.  The 

Company conducts a test for standard workmanship in line with the standards of the Skill Development 

Department.  The Company always develop the training programme to meet with the shortage of some 

certain skills in order to increase Company’s quality of workmanship.  As for sustained development, after 

training, they may leave the Company to join other organizations without any objection from the Company.

The training programmes for safety are conducted regularly for staff and workers at site to ensure safety 

workplace.  Training for the use of equipment is provided to ensure that all company’s equipment will be 

used correctly and efficient.   The regular training programmes are as under: 

 
• Safety in construction and using scaffolding
• Formwork installation according to British Standard 
• Tower Crane Signal 

Details of Trainings

Type of Training 

Courses

Total No. of 

Training Courses

No. of Training 

Staff 

No. of Training 

Days

Total Training 

Expenses Per Year 

(Baht) 
Year 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
In-House Trainings 52 35 2,390 1,375 116 96 469,782 557,144 
External Trainings 50 30 158 36 136 92 923,802 341,267 
Total 102 65 2,548 1,411 252 188 1,393,584 898,411 

Average training hours according to employee level and gender  

Hour/person/year

Employee Level 2016 2015

Operation Staff 12 6

Junior Management Level 24 18

Middle Management Level 36 12

Top Management Level 18 12

By Gender 2016 2015

Female 24 12

Male 24 18
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Performance Management

The Company has a system of performance management to support the employees to work efficiently 

and effectively in accordance with the ultimate target of the Company that is to “Develop Sustained 

Competiveness”.

The supervisor has duties to manage performance of their sub-ordinates in each level to achieve the successful 

by assigning the duties and responsibilities in accordance with company target and strategy.  It is to enhance 

their sub-ordinates through training, coaching and mentoring according to their knowledge and capability.

The employees have duties to comply with their duties and responsibilities for the achievement of their 

target and meet the standard of performance and be responsible for self-development for better performance.

The performance evaluation shall be conducted annually to review the remuneration including promotion.  

This to encourage and motivated employees to work with their full effort and dedication in works and improve 

their performance continually.

Policy and Regulations about remuneration, welfare, provident fund

The Company has a policy of remuneration payment to motivate employees to devote themselves for the achievement 

of their target.  KPI (Key Performance Indicator) is the mechanism in which the Company apply for the management 

of remuneration and other benefits.  This aim to promote the security for employee and their family and to build up 

long-term relationship between employees and the Company. The salary rate and basic remuneration shall not be 

different between female and male employees e.g. salary adjustment, bonus, incentive and etc.

The Company has registered establishing Christiani & Nielsen (Thai) PCL provident fund, registered no. 211/2533 on 

13 June 1990 with Provident Fund by SCB Assets Management to be saving and guarantee for the employees and 

their family.  The saving rate is depending on work age of the employees.  

In year 2016, the total amount in provident fund in company’s contribution at the rate of 5-9% by using criteria of 

member’s years of services for percentage calculation is 19 Million Baht with reserve according to the provident fund 

plan of 157 Million Baht which is covers all entitled employees.

All staff who has pass the probationary period will have the right to apply for provident fund membership.  As at 31 

December 2016, member of provident fund is 785 employees or 91.70% who are the members of the fund from 856 

employees who are qualified according to the requirement of the fund.
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Saving and Contribution Rate (Employees & Company) 

The contributions to the fund are from Employees and Company.  The saving from Employee is at 

the starting rate of 5 percent.  The contribution from the Company is at 5-9% depending on number of 

Employees’ years of services to promote good morale and serve as a long term incentive to Employees 

who have many years of service.  The employees saving rate can also be from 5-9 percent depending on 

their years of services.  The saving and contribution rates are as under: 

Saving and contribution Rate according to employee’s years of services

Years of services  Contribution Rate (%) from Company

Less than 15 years    5

From 15 to 20 years    6

From 20 to 25 years    7

From 25 to 30 years    8

More than 30 years    9

Terms of payment

The Company shall pay to the employees who dismiss form membership of the provident fund when 

they are resigned or retired from the Company.  The payment and benefits shall be cumulative of saving 

from employee and contribution from the company depend on employee’s years of services. 

     Year of membership

(after probationary period)

Cumulative

Employee Saving (%)

Cumulative 

Company Contribution (%)

 Less than 5 years 100 none

 From 5 to 6 years 100 50

 From 6 to 7 years 100 60

 From 7 to 8 years 100 70

 From 8 to 9 years 100  80

 From 9 to 10 years 100 90

 More than 10 years 100 100

Other Welfare and Benefits

Welfares and Benefits will be provided to employees and their family after they pass the probationary 

period.  Employees at same level shall receive the same welfare and benefits regardless of their gender, 

race, age and religion.  Welfare and Benefits are as under: 
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Promoting Health Policy

The Company provides yearly physical check-ups to all its Employees with the aim of detection and 

protection before any severe disease that may occur. The Company also provides medical insurance, which 

is in addition to Social Security’s medical benefits for Employees, to enable them to access better medical 

services.  Moreover, the Company also provides first-aid services at its office and on worksites.  In addition, 

certain worksites have a nurse stationed at a first-aid room to provide first-aid assistance and give advice on 

health care and use of medicine. The Company also promotes its Employees’ good health by hiring trainers 

to conduct aerobic exercise and yoga classes for Employees who want to exercise after working hours, twice 

a week.  In line with the Company’s intention to promote the good health of its Employees, the new Head 

Office features an exercise room with a fully equipped gymnasium with trainer for the benefit of Employees.
2016 Work Absence Rate at the Head Office, Plant and Construction work sites are as follows:

Gender

2016 2015 2016 2015 2016 2015

No.of Person No. of Days

Average

(Day : Person)
Head Office
Sick Leave Female           66           55         285         226 4.3 4.1

Male           50           47         217         236 4.3 5.0
Business Leave Female           37           29           71           53 1.9 1.8

Male           28           27           60           48 2.1 1.8
Annual Leave Female           96           87         868         778 9.0 8.9

Male           89           76         738         693 8.3 9.1
Total         366         321      2,239      2,034 
Plant 
Sick Leave Female            6            6           17           10 2.8 1.7

Male           14            4           42           12 3.0 3.0
Business Leave Female            9            5           28           24 3.1 4.8

Male           14           14           31           55 2.2 3.9
Annual Leave Female           10            9         105           85 10.5 9.4

Male           37           33         292         339 7.9 10.3
Total           90           71         515         525 
Construction work sites
Sick Leave Female           29           36         103         115 3.6 3.2

Male         117         210         298         693 2.5 3.3
Business Leave Female           13           12           18           22 1.4 1.8

Male           59         122         135         336 2.3 2.8
Annual Leave Female           62           59         588         584 9.5 9.9

Male         420         390      3,810      3,560 9.1 9.1
Total         700         829      4,952      5,310 
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After one year of service, employees are entitled to 10 days Annual Leave.

Annual Leave for 714 employees who are entitled for Annual Leave in year 2016 (nos. of Annual Leave 

in this Report is including the Annual Leave taken by employees who were resigned during the year). 

Housing/camping

The Company provides housing for Employees who are working outside Bangkok city limits in order to facilitate 

living and reduce the impact of higher cost.  The Company builds temporary camp sites located near its construction 

sites for staff and labour including sub-contractors’ labour.  These camps must be safe, clean and with a healthy 

living environment. 

Child care at construction sites

It is the Company’s policy to provide housing for staff and workers who are working at construction sites.   In 

addition to housing, at some construction sites with a long period of construction and a large number of staff and 

workers, the Company may provide a child care center for the children of staff and workers.  This is to improve the 

quality of life for those children.  During the past some sites, e.g. Lotus RCD Surat Thani, with the cooperation of the 

project owner, the Company was able to arrange a proper child care center and playground.  As a result, children 

had someone to look after them while their parents were at work.  Other than improving the quality of life for the 

children, parents can also rest assured that their children are cared for, allowing them to work more effectively.               

Financial Aid

Medical care benefit for staff and family  

The Company absorbs limited cost of out-patient medical services for its Employees which is beyond the 

medical services provided by Social Securities Fund.  The Company also provides insurance to cover in-patient 

costs and accident for Employees.  As an in-patient, gifts will be sent to Employee for caring and concerning.  

In addition, the Company also provides limited in-patient medical benefits to the spouses and children aged 

20 years or younger of its Employees as well.     

 

Life Insurance, accident and social funds

The Company provide group life insurance policy at the rate of 12 times of each employee’s salary and 

medical group insurance with Alliance Ayutthaya Insurance PCL.  

The Company paid the contribution, as required by law, to Social Security Fund and Workmen’s 

Compensation Fund. 

Funeral expense aid  

As one of the policies to ease the financial burden of its Employees, the Company provides funeral 

expense aid in case Employee or the Employee’s family members passes away.  The Company sends the 

wreath in condolence for the loss of the Employee. 
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Saving Cooperative 

The Company encourages the establishment of a saving cooperative and named it the “Christiani & 

Nielsen Employee Saving Cooperative” or Co-op in short.  The Co-op is managed by the Employees with 

the objective to encourage employee’s saving for their financial stability in the future.  Moreover, it is a 

financial aid amongst its members.   The Company supports the Co-op staff and allows the Co-op to use 

Company premises.  

Moreover, the Company act as a centre in supporting its employees for special interest rate and conditions 

for housing loan from various commercial banks. 

Employee Welfare Committee

The Company had established the Employee Welfare Committee of which according to the law.  The 

Company facilitate the election of Employee to be a member of the Committee.  The members of the 

Committee being the representative from Employees to jointly consult with the Employer for the purpose 

of providing welfare to the Employees, give advice and recommendation, inspect control and supervise 

welfare arrangement, promote employees relations activities, comments and propose guidelines to improve 

workplace environment and etc. The Committee can create a good morale to Employee which in return, 

it can increase productivity and efficiency in the Company. 

Environmental Operation (CSR In Process)

Since the establishment of the Company, the Company has conducted its business strictly in compliance 

with all related laws and regulations, governed by related authorities for social and environmental protection. 

The Company realizes that simply complying with regulations is not enough, and accordingly, a clear policy to 

prevent harmful effects and pollution from the Company’s work was set up. Reviews are regularly conducted 

to control and monitor the effects of the Company’s work in order to ensure the highest level of effectiveness. 

This policy is updated with the changes in environment to ensure long-term sustainable development. 

Occupational Health and Safety Assessment Series: OHSAS 18001:2007 will be set out as a policy and strict 

guidelines for the conduct of employees to ensure the Company’s proper management of health and safety 

as well as to minimize pollution and as long term protection for the environment.  The policy for OHSAS 

will be initially enforced at the Company’s plant at Sriracha with the target to obtain certification from a 

certified body within year 2017.  SGS (Thailand) Limited, a certified body, has conducted its investigation 

and evaluation which requires some minor adjustment.  Accordingly, the Company expects to obtain the 

certification in the near future.  

The QSHE (Quality, Safety and Health Environment) Department was set up to monitor and ensure that 

construction operations comply with the related laws and regulations.  The QSHE will also ensure that quality 

and safety is in accordance with the high standards and policy of the Company. The aim is to prevent or 

minimize all accidents and negative impacts that may occur during the construction process.  
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Occupational Safety, Health and Environment

The Company cared for life and health and is determined to promote safety for employees to prevent 

injury, accident and sickness from work and control insecurity that is involved in business operation of the 

Company by defying the policy of safety, occupational health and work environment as the guidelines 

underlined under Safety, Occupational Health and Working Environment Act. 

The Company established the Safety, Occupational Health and Working Environment Committee including 

representatives from Employer and Employees with the aim to defy standard and policy for safety for 

effective management.  The Committee shall be responsible for prepare safety plan, safety reporting and 

propose the measurements according to the laws to ensure safety and healthy work place for all employees, 

sub-contractors and other related parties.

At every work site, the Company provides Safety Officers at various level such as Supervisory Level, 

Operation Level and Professional Level to oversee and monitor the operation according to the professional 

safe standard, the planning and the work conditions to be in compliance with the applicable laws, such 

as lines drawing, warning signs installation and providing of safety equipment.  Safety Officers at work sites 

will monitored and advised in order to ensure that work sites are running under safe conditions.  There is a 

daily morning “Safety Talk” to brief all Employees to be aware of safety during their day to day operations.  

The Company has also set out a campaign for the awareness of health and safety at work sites, called the 

“Best Sites for Safety and Cleanliness”, whereby the best performing sites in these aspects are rewarded 

with cash rewards and commendation certificates are given to the Project Managers and staff. This also 

improves morale and encourages safety awareness at every stage of their work.  The best safety performance 

is judged in accordance with safety standards outlined by OHSAS’s standards regarding safety management.

Health and Safety Policy 

1. Employees must be aware of safety and health in every construction activities and including other related 

parties in that operation. 

2.  In all work places, the Company will provided and preserved as under: 

2.1 Safety work place including proper access way 

2.2 Safety working system and equipment 

2.3 Ensure proper safety standard for safe work place 

2.4 Occupational Health and Safety training 

3. Promote employees to participate in health and safety programme. Appointing Safety Officer as a member 

of Occupational Health and Environment Committee. 

4. It is a duty of all employees to ensure their own health and safety as well as other co-workers. All 

employees must strictly perform their duty with full responsibilities.  
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Environment Policy

The company promotes and enhances its employees to be aware of the importance of environment 

protection and set out the policies as under:

· Economical use of material and power.  If appropriate try to reuse or recycle.

· Where possible, use material or products form reliable sources to ensure the reuse or recycle. 

· Implement proper measurement to avoid any affection from constructions to nearby communities. 

· Worksite and work place must be kept clean and tidy at all time. 

· Promote employees’ knowledge for green building construction. 

Occupational, Safety and Health Training

The Company regularly conducts the Occupational, Safety and Health training programme for its Safety 

Officer and staff working at worksite.  During last year, 9 training courses were conducted to ensure all staff 

at worksite understand and are aware of safety in work place in order to avoid or prevent accidents or 

diseases from work-based. 

The Company had registered with Department of Labour Protection and Welfare to set up its own training 

unit for Safety Officer at Supervisor level including other training course related to safety workings in various 

type. The Company can conduct in-house training and is able to issue the certificate to the trainees. 

Prevention of risk from work-based Diseases

The Company is aware of good health of all staff both in Head Office, Plant and Site Office by providing 

annual medical check-up for all staff.  Moreover, the specific medical check-up programme is provided for 

staff according to their risk exposure environment such as Pulmonary Function Test, Visual Test, Hearing 

Test and etc. to prevent or eliminated the risk from work-based diseases. 

The Operation in Sriracha office 

With the Company’s target to double its construction income, the Company’s plan was to increase its 

Equipment and Scaffolding Plant capacities, which are important supporting units to the increase of the 

Company’s productivity. The Company realized that increasing the production in its plant, which includes 

equipment maintenance, steel fabrication and erection, etc. may pollute nearby communities. The Company 

therefore relocated its existing plant from greater Bangkok to Sriracha, which does not have crowded 

communities in its neighboring areas. 

The policy for OSHA will be enforced at the Company’s plant at Sriracha for maintaining high health and 

safety standards, with a target to obtain certification from a certified body within year 2017.  SGS (Thailand) 
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Limited, a certified body, has conducted its investigation and evaluation which requires some minor 

adjustments.  Accordingly, the Company expects to obtain the certification in the near future. 

The Company had strictly complied with related laws and regulations concerning environment and 

communities. The Company aims to establish a good connection with local community like school and 

temples by supporting and improving the surrounding area.  The Company also offers the job for the locals 

to work in the Plant.

Environment Management in in Structural Steel Manufacturing and Plant

The Operation in the Structural Steel Manufacturing

Structural steel is one of the major equipment used in construction of all types. In order to create 

Company’s long term cost competitiveness, the Company had applied for and was permitted to operate 

the manufacturing plant for steel structure works with the capacity of 10,000 tons per year.   This aim to 

serve all Company’s construction work sites for design and fabrication of steel works. 

Safety and Environment protection in Structural Steel Manufacturing 

To prevent dust and reduce noise, the panel had installed around the manufacturing plant in order to 

avoid any disturbance to the community. 

Waste Management for production process 

· Continue developing and improving production process and supporting activities to minimize the waste.

· Waste management system is complied with the law including storage, re-use, treatment or dispose 

outside the factory.

· Reduce landfill by categorized the waste according to its useful.  

· Regular monitoring and evaluating the waste management system.

· Sewage water must be treated before disposal.  

· Coordinate with the government service and strictly complied with laws and regulations of The Ministry of Industry. 

The Operation in plant yard and workshop

The Plant in Sriracha is the central storage and management for construction equipment of more than 

10,000 pieces consisting of machinery, equipment, tool, scaffoldings and steel works. The plant also provides 

the maintenance services and transportation services to all worksites located in Bangkok and various countries 

around Thailand.  The policies for environment protection and safety in plant yard including transportation 

system are as under: 

· All equipment to be used in worksite and being maintain or repair must be kept separately and categorized 

according to the use.
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· Using Preventive Maintenance System to ensure that all equipment will be in proper condition at all time 

to reduce numbers or frequency of broken equipment.

· All machine, equipment must be checked and maintained periodically.  All broken machine and equipment 

must be repaired in time and be ready to be use with quality and safety.  

Waste management in plant yard and workshop

· Plant yard and workshop, sewage receiving area, and waste disposal area must be kept clean at all time.   

· Provide proper area, container with proper coverage according to the type of trash or waste such as paper, 

plastic, oil and contaminated or toxic waste.

· Contacting with company experiencing in disposal of contaminated or toxic waste.

· Contacting with vendors for the sale of reusable wastes such as paper, plastic, residues, oil and etc.  

· Strictly complied with laws and regulations of The Ministry of Industry  

Safety Standard for Transportation of material and equipment 

The Sriracha office is transporting the material construction, including scaffolding and steel work to various 

worksites located in many areas in Bangkok and up country. Therefore, the transportation must be handled 

appropriately and safely from the starting point to distinctive destination.  The transportation policy are as under:   

· Transport with safe, complete, accurate and on time.    

· Develop and promote workers to implement good quality management system.  

· Be responsive to all worksites requirement and satisfaction.   

· Strictly comply with the regulations of Department of Land Transport 

· Arrange equipment, tool or material on truck effectively to prevent any hazards or accident during the 

transporting.    
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Construction projects rewarded as part of safety campaign

In year 2016, there were 20 projects out of 37 projects that were awarded according to the Company’s 

safety campaign, having worked for 3 consecutive months without lost time.  The rewards awarded was 

Baht 369,200.-.

Safety and environment projection at Worksite

The Company’s construction policies is to reduce or avoid any activities which may affect the environment by 

applying the standard of Green Building Construction according to LEED (Leadership in Energy and Environment 

Design).  The measurements are as under: 

· Worksite must be kept clean and tidy at all time.   

· Control sediment at site boundary

· Control sediment and debris at outlet

· Control soil erosion at site access area

· Segregated trash and waste 

· Waste water control

· Construct grease trap to treat water contaminated by oil

· Control when remove loose material

· Speed limit for vehicle in construction site

· Site hoarding and dust protection to protect against falling objects and dust pollution.

· Road and access must be kept clean 

· Clean all truck wheels before leaving the construction site 

· Regularly repair and maintain machine and equipment in good condition with no oil leakage

· Proper storage of materials and reusable items on site. 

· Control the quality of air and noise around the worksite and nearby area. 

New Company Head Office

The Company Head Office at 727 La Salle Road (Sukhumvit 105), was constructed on the land plot of 10 

Rai to support the Company’s expansion.  The office is a 7-storey building with a floor area of 10,000 square 

metres, which can accommodate up to 750 staff.  The design concept was loft style, which is modest and 

environmentally friendly. The new Head Office was designed with a view to reduce energy consumption and 

provide modern facilities, including a cafeteria, lounge, fully equipped gym room, and external recreation area, 

to create a pleasant working environment that is also disabled-friendly.  The new Head Office was completed 

in 2013 and the Company relocated to the new Head Office on 28 April 2014.

Features of the design for an energy saving working place:

1. Installing LEDs (Light-emitting Diodes) which consume less power, giving more brightness with low heat 

and a long useful life time.  The use of LEDs is calculated to reduce energy consumption by 60% when 

compared to other types of light bulbs.
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2. Installing VRV (Variable Refrigerant Volume) air-conditioning system.  With this system, the reduction in 

energy consumption is around 20-30% compared to normal systems. 

3. Installing Heat Absorbing Glass (Double Insulated Low E Glass).  This glass can absorb twice as many heat 

rays as regular glass, and acts as a reflection filter for unwanted light.  This glass thereby reduces the heat 

in the building, and reduces the energy consumed by air-conditioners.

4. Installing motion sensor lights in all restrooms:  A motion detector controls the lighting system, and turns 

the lights on when it detects any motion and automatically turns the lights off after a certain period of 

time.  It facilitates energy saving and generates less heat from light bulbs.

Numbers of complaints about Environment and Social Impact

The complaints about environment and social impact during construction process can be notified to Company’s 

Project Manager or e-mail at cnt@cn-thai.co.th.

During the past year, there were no complaints received for any impact to environment or social. 

Responsible for products and services

The Company is highly aware of customer’s trust and confidence, which is very important to the Company.  

It is the Company’s policy to conduct construction under close supervision at every process, starting from the 

beginning i.e. designing, consulting, and supervising to ensure that all buildings are constructed correctly and in 

accordance with the highest professional standards.  All materials must be of good quality, qualified standards 

and meet the customer’s needs.  The Company has issued the “CNT Standard for Architectural Works” to use as 

a guideline and to be monitored by Quality Assurance (QA) Department which is independent from construction 

operations management.  The QA Department visit worksites to ensure that during the construction period and 

before handing over to customers, all construction works are qualified in accordance with Company’s standards 

and meet customer’s specifications.  The Company also solicits client satisfaction feedback for improving and 

developing operations to maximize customer satisfaction.  The Company provided a guarantee period of not 

less than 1 year or at owner’s requirement to ensure the safety and quality of the buildings. 

Last year, the customer feedback was surveyed with a satisfactory result and details thereof are as under:
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Complainst for Quality of work

The customers can compalin for quality of work during the construction process and thereafter by 

make a complaint in Customers’ Feedback Survey or directly inform to the Company’s Project Manager or 

Management or by sending e-mail at cnt@cn-thai.co.th

Customer Privacy

The Company insists on protecting customer’s confidential information from loss, misuse, unauthorized 

disclosure, modification, and unauthorized destruction.  The Company handles complaints through phone 

lines, e-mail and letters to/from customers.  The Company always prioritizes the principles of transparency 

and responsibility in providing services to its customers in order to meet the commitment to provide 

the best service for its customers, provide a rapid responses to various requests and complains as part 

of Company Core Competency.  Therefore, during last year, there have been no complaints whatsoever 

regarding the mentioned issues and no financial penalties or other sanctions associated with the violation 

of the confidentiality of customers’ data. 

Innovation (Value Engineering)

Through Company’s experience gained in the construction business over the past several decades, the Company always 

encourages its employees to find new construction methods and new equipment to increase Company’s 

productivity with least adverse environmental impact. The objective is to accelerate the construction time 

with lower costs and minimal environmental impact and meet the continuing changes required for long 

term satisfaction of the customer.  

COMMUNICATION AND CO-OPERATION WITH YOUR ORGANIZATION
84 %

81 %

WORKS COMPLIED WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND YOUR EXPECTATION
85 %

77 %

COMPLETION CMPLIED WITH PROGRAMME AND MILESTONES
85 %

71 %

PROVIDE GOOD METHODS AND GOOD CONSTRUCTION TECHNIQUES
84 %

77 %

REACTED TO ANY PROBLEMS, COMPLAINTS AND CORRECTIVE ACTION
82 %

76 %

COMPETENCE OF SITE STAFFS AND SITE ORGANIZATION
83 %

76 %

MATERIALS COMPLIED WITH PROJECT SPECYFICATIONS & DRAWINGS
87 %

79 %

QUALITY OF WORKAMNSHIP PROVIDED
79 %

76 %

QUALITY OF PLANT AND EQUIPEMENT PROVIDED
85 %

80 %

QUALITY OF OUR SUBCONTRACTORS PROVIDED
77 %

73 %

SITE SAFETY AND ENVIROMENTAL MANAGEMENT
78 %

73 %

PROTECT AND PRESERVE FINISHED WORK
80 %

74 %

LEVEL OF VALUE FOR MONEY THAT YOU OBTAIN ON OUR WORKS & SERVICES
83 %

77 %

WOULD YOU RECOMMEND / USE OUR COMPANY AGAIN FOR THE NEW PROJECT
85 %

79 %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Customer Feedback
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The Company has put in place a campaign to encourage innovation in construction activities by encouraging 

all employees, in office and on worksites, to submit their innovative plans and ideas for a better working 

system or new methods of construction which can be proved to be better than existing ways or methods 

and can save both time and cost (Value Engineering).  The ideas must comply with Company’s quality 

standards, lower cost of construction and must be delivered in time and in accordance with customers’ needs.  

Moreover, the idea must be able to be applied as a prototype for other departments or worksites and for 

long term development to enhance Company’s specialist skills and reputation. This is the encouragement 

for continuous thinking to create long-term sustainability and in line with Company’s mission, which is to 

“Aim to produce high quality works, develop optimum sale and services and develop optimum staff cost 

consciousness”.

Participating in Social Development (CSR After Process) 

The Company strives to meet the declared policy of the responsibility to Company’s stakeholders, 

especially towards the communities which are directly and indirectly related to Company’s business.  These 

communities can be directly affected by the operations of the Company.  The Company is aware of its 

responsibility to these communities and society, does as much as possible to absorb social accountability, 

going beyond what is required by the relevant laws. There are many projects and activities in which the 

Company participates, as its contribution to communities and the society (CSR After Process) as follows:

Education Support

The Company realizes the importance of education as a major mechanism to develop the country.  The 

Company is continuously in collaboration with customers and suppliers like Siam Makro PCL, Home Product 

Center, Siam Cement Group etc. and joined hands to continuously support the education in a remote area.  

Last year, the Company contribution for education support as under: 
Educational Institutes Amount (Baht)

Annual Conference of the Sustainable University of Thailand Network # 1 

Mahidol Learning Center, Mahidol University Salaya Campus, Nakhon Pathom 50,000.-
Fund for lunch, material and education’s equipment for hill tribe students

At Pa Toom, Prao, Chiangmai Province 5,000.-
Renovation of Baan HinNgon School (joined with Home Product Centre) 100,000.-
Renovation of Learning Center for Dummy Company at Baan JorHor School 40,000.-
Donated cold water with filtered to Baan JorHor School, Nakhon Ratcasima 19,000.-

Intern students

One of the Company’s policies is to support intern students from technical school and university both private 

and public education institution to temporary work with the Company in various departments or work site.  These 

students will have an experience in a working environment and can prepared themselves for future employment. 

Last year, there were 24 intern students from 14 education institutions working in Head Office and work sites.  
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Social Support

Blood donation: Under the name “CNT’s donation for good faith to the King with the Thai Red Cross 

Society”, to encourage Employees to sacrifice for others and to promote Employees to do merit in the 

office, the Company, with assistance from Somdejprapinklao Hospital, sets up a blood donation mobile unit 

at the Company’s office every three months.  Two weeks before the mobile unit is set up, the Company 

publicizes through the notice board in the office, giving employees an opportunity to prepare themselves 

for the donation.  This campaign has been regularly conducted since a few years. During last year, the blood 

donation drive was arranged 4 times, detail as follows: 

Date No. of Donator

Amount of Blood 

Collection 
1/2016 (21) 29 January 2016 40 18,000 cc
2/2016 (22) 27 April 2016 36 16,200 cc
3/2016 (23) 29 July 2016 45 20,250 cc
4/2016 (24) 28 October 2016 44 19,800 cc
Total amount of blood collection 74,250 cc

Other Social supports to Social Organizations: 
Social Organizations Amount (Baht)

Father Ray’s Foundation

Purchase of material and equipment in Meeting Hall for The Redemptorist

of Thailand at Pattaya 10,000.-
Construction of new head office for Thai Contractor Association of Thailand 1,000,000.-
Construction of The Faculty of Medicine Building for Vajira Foundation 20,000.-

The Company also joined Golf Competitions held by various social organizations for charity’s fund raising as under: 
Social Organizations Amount (Baht)

Hydro Power Plant Department, EGAT 20,000.-
Foundation for Development, King Mongkut’s University of 

Technology, Thonburi

30,000.-

Faculty of Architectural, Chulalongkorn University Alumni 20,000.-
Thai Consulting Engineering Association of Thailand 40,000.-
Washington University Alumni 30,000.-

Cultures and Religious activities

Supporting Buddhist Religion

The Company realizes the importance of supporting Buddhism to inherit the good culture of the country. The 

Company and its stakeholders often support cultural and religious activities.  The Company regularly support 

the nearby community for the activities, as follows:

· Joined with Phong Ploy Anusorn Communities on the occasion of Buddhist Lent ceremony.
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· Contributed to Bangna Police Station on the occasion of National Children Day.

· Contributed to Bang Nam Chon School on the occasion of National Children Day for the amount of 19,000.-

· Activity for Songkran Festival involving paying respect to the Company’s Senior Management, called “Rod 

Nam Dam Hua”.

· Joined with Nong Kham Sub-district Admin Organization for the following activities

• Activity for Songkran Festival and Rod Nam Dam Hua.

• Activity for Loy Kra Thong Day.

 Other Religious supports: 

Temples/Organizations Amount (Baht)
Offering Royal Kathin with Ministry of Industry

Wat PhathatChae Hang, Nan Province 10,000.-
Offering Royal Kathin with Siam Makro PCL

Bharmanee Royal Temple, Nakorn Nayok Province 10,000.-
Offering Royal Kathin with Department of Employment 

Wat Singh, Royal Temple, Chiangmai 2,000.-
Offering Kathin with Sangchan Sangdham Drama Retreat for building cremation 5,000.-
Offering Kathin at Khok Tha Temple, Narathivas Province 5,000.-
Donation to Chang Yai Temple, Ayudhdya Province 5,000.-

Participation in sustainability Network

The Company joined hand with various social organizations in both public and private sectors for the 

contribution to society as under:

· Annually joining with Rotary Club for the contribution to society, for this year, the Company joined the 

activities called “World Gift Day” in The Rotary Day. 

· The Company joined hand with Artist’s Friend Foundation to construct the school in remote area, this year 

the foundation resolved to build the Artist’s Friend Building for Wat Pa Pruke School, Suphanburi Province.

· The Company joined with the declaration for the cooperation between the public, private and civil society 

sectors.  “Create a new dimension to create 10,000 career for disabled person” by the Thai Health Promotion 

Foundation.  Therefore, this is to improve disabled quality of life and added economic value to the country.

· Thai Listed Company Association: being the member of CSR Club to make benefits for public and share 

information, experiences and knowledge of CSR development.

· Thai Contractors Association of Thailand: being lifetime member with the Association for jointly with other 

members for contribution to the society, share information, experiences and knowledge to develop the 

constructions business. 
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The Company has set a policy for ensuring that Shareholders, regulatory bodies and the public receive 

all pertinent information transparently, correctly and sufficiently in terms of both, financial reporting and 

any other significant information related to Company’s business.

The Board of Directors performed their duties according to laws and regulations to ensure that the Company 

makes timely and transparent disclosures of information. It is the responsibility of Company’s Directors 

and management including staff in the Accounts and the Investor Relations (IR) sections to strictly protect 

confidential information or any business information that provides the Company competitive advantage, 

including any information that might affect the Company’s business or share price. The use of the information 

received by being a Director, executive officer or employee of the Company for private benefit, or the benefit 

of competitors related to the Company’s business is strictly prohibited according to Company policy. The 

Company strives to ensure good corporate governance and business and employee’s ethics, as shown on 

the Company’s website under the heading “Good Corporate Governance”.

According to Section 59 of the Securities and Exchange Act, B.E. 2535, Directors, Management and Executives 

have to report the change of their (and that of their spouses and minors) shareholding to the office of the 

Securities Exchange Committee.  Moreover, all Directors and Management including staff in the Accounts 

and the IR sections are required to refrain from trading the Company’s shares for a period of 30 days before 

considering the financial statements and within 24 hours after any notifications to the SET.  During the past 

year, the aforementioned persons have strictly complied with this policy. 

The Policy of Confidentiality of Information has been set up in compliance with principles of good 

corporate governance and regulations that govern the use of insider information.  All Company’s Directors, 

Executives and staff have been advised to strictly comply with this Policy under the following guidelines: 

• Directors, Executives and staff must not use information they receive from their Directorship or employment 

for personal benefit, conducting business or any other activities in competition with the Company.

• The Directors, Executives and staff involved in financial statement preparations are prohibited from trading 

the Company’s shares for a period of 30 days before the financial statements or internal information 

is disclosed to the public. Further, for 24 hours after the information of the Company has disclosed to 

the public those related to inside information must refrain from trading the Company’s shares.

Supervision of the use of insider information
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• Requiring Directors and Executives (as defined in the Notification of the Capital Market Supervisory 

Board) to disclose information on their (and that of their spouse and minor children) shareholdings and 

to report their trading transactions related to the Company’s shares to the Securities and Exchange 

Commission within 3 days, according to the Securities and Exchange Act 1992 (2535), Section 59. Pursuant 

to this, the Company Secretary is responsible for collecting data on any changes in such shareholding 

for reporting as part of the regular agenda of the Board meeting.

• Prohibiting Directors, Executives and employees of the Company to use Company information that 

hasn’t been disclosed that may have an impact on the price of the securities of the Company, which 

they have learned by their positions or statuses, to purchase, sell, offer to buy or sell, persuade others 

to buy or sell, offer to buy or sell shares or other securities of the Company (if any), whether directly 

or indirectly, in a manner that is likely to cause damage to the Company whether directly or indirectly, 

whether or not such actions would benefit themselves or others.

• Directors and Executives shall report stockbrokerage/security holding of the Company at least 1 day 

in advance before trading to the Board of Directors and report the summary to the Board of Directors’ 

Meeting for acknowledgement.

During the past year, Directors and Management have strictly complied with the above guidelines. 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

304



Internal Control and Internal Audit

The Company recognizes the importance of internal control and internal audit and, accordingly, has set 

up an Internal Audit Department which reports to the Audit and Governance Committee to ensure that 

there is an appropriate and effective control system and to have reasonable assurance that the Company 

can achieve the following main objectives in this area:

1. Operation: Efficient and effective operations, including safety of assets, skillful use of resources for 

the best benefit of the Company, detection or mitigation of mistakes and wastage, including fraud in the 

operation units. Assessment procedures have been set up for reviewing the following matters:

• Company policies, regulations and authorization;

• Company Procedures;

• Follow up process of operations;

• Reporting and monitoring;

• Laws and regulations, Occupational Safety Health and Environment;

• IT and communication systems; 

• Internal controls.

2. Financial Reporting: Should be timely, accurate and reliable, including effective performance evaluation.

3. Compliance: Full compliance with the Company’s policies, procedures, laws and regulations.

The Company has set up an appropriate and sufficient Internal Control System for its operations. The 

Company's internal audit is comprised of five different dimensions as follows:

1. Control Environment 

• Set  policy and goals of the operations, including effective monitoring;

• Organize, set duties & responsibilities, clearly distinguish the authorization of operations and management 

and define job descriptions;

• Establish discipline, competency and training programs to develop staff and help them achieve higher 

capabilities;

• Review and revise procedures to ensure that all functions are carried out efficiently.
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2. Risk Management

The Company established the Risk Management Department which is overviewed by the Risk Management 

Committee to evaluate risk, implement risk management systems, and also advise all functions to 

mitigate risk to an acceptable level.   

3. Control Activities

The Company has clearly laid down procedures in all its functions, including a budgeting system for 

controlling and monitoring cost at various construction sites. To ensure that the appropriate and sufficient 

controls are in place, all levels and functions have to operate their work to achieve their targets in 

accordance with the Company’s established procedures, Code of Conduct, laws and regulations, rules 

and regulations of the Stock Exchange of Thailand, etc.

4. Information and Communication

The Company provides sufficient information and reports to all levels and all functions to ensure their 

efficient operation. For the Accounts & Finance data, the Company specially developed the ERP-JDE E1 

system, for the transfer of data between construction sites and the head office in close to real time. 

This data & information includes not only internally generated data but also information on external 

events, activities and conditions necessary to informed business decision-making and external reporting.

The Investor Relationship unit has been set up to provide general information, financial information 

and any other information as may be required from investors and other stakeholders.  The Company 

also set up the channel for complaints, whistleblowers and other information from both internal and 

external stakeholders. 

5. Monitoring

In addition to monitoring and evaluating from the line of command, the Internal Audit Department is 

also responsible for auditing and assessing internal control in each function. The Audit Report is sent 

to Management and the Audit and Corporate Governance Committee for their review and inputs. Any 

deficiencies will be monitored and recommended for improvement. The internal auditor will follow 

up on these corrective measures and also report to the Management and the Audit and Corporate 

Governance Committee regularly.
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The above mentioned internal control system is to ensure that overall Company’s business operations 

will achieve the objectives for efficiency in internal control system, resource consumption, stewardship of 

properties including the prevention or reduction of errors, damage, losses, and waste and the credibility 

of financial accounting, and other reports, compliance with laws, regulations, Cabinet resolutions, and 

Company’s policies and regulations. Assessment is conducted in line with the framework of Good Corporate 

Governance guidelines. 

The Audit and Corporate Governance Committee, which comprises Independent Directors with qualifications 

that meet the requirements advised by the Office of the Securities and Exchange Commission, gave an 

independent opinion on the Company’s financial reports, effectiveness in operations, credibility and 

transparency, adequacy of its disclosure of information for related transactions, with conflict of interest, 

risk management procedures, internal control and internal audit for the Year 2016. The Committee further 

encouraged good corporate governance, as well as monitored the Company’s compliance with laws and 

regulations.  

The Audit and Corporate Governance committee reviewed the Company’s internal control with the internal 

auditor and was of the opinion that the internal control system is appropriate and efficient in terms of 

organization, control of environment, risk management, control activities, information and communication 

monitoring to achieve the Company’s goals. The operations of the Company are in compliance with all 

applicable laws, rules and regulations. 

The Committee appointed Mr. Ponpisith Charoenthai who has experience in auditing and has a good 

understanding of the Company’s operations, as Head of Audit.  He has attended various seminars and Internal 

Audit courses with various organizations and assures that he will perform his audit function efficiently.  The 

proposal for approval, appointment, removal or relocation of Head of Audit must be approved by the Audit 

and Corporate Governance Committee.
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Connected Transactions

Company MJets Limited

Relations Mr. Kirit Shah, Director of the Company is the Director of MJets Limited.

Transactions The Company provided the construction service of MJets Hangar.

Value of Transactions in 2016 (MB) 226.03

The Necessity and Reasons The Company has experience in construction of similar buildings. Construction price is 

under normal business terms and conditions.

Policy on future connected 

transactions 

The contract completed in 2016.

Company Chao Phaya Resort Limited

Relations Related person of Mr. John Scott Heinecke, Director of the Company is the Director of 

Chao Phaya Resort Limited.

Transactions The Company provided the construction service of Avani Hotel Bangkok.

Value of Transactions in 2016 (MB) 61.03

The Necessity and Reasons The Company has experience in construction of Hotels. Construction price is under 

normal business terms and conditions.

Policy on future connected 

transactions 

The contract completed in 2016.

Company Maxwin Builders Limited

Relations Mr. Ishaan Shah, Director of the Company is the Director and Shareholder of Maxwin 

Builders Limited.  Mr. Kirit Shah and Mr. Khushroo Kali Wadia, the Directors of the 

Company are the Directors of Maxwin Builders Limited.

Transactions The Company paid for hotel services.

Value of Transactions in 2016 (MB) 0.2

The Necessity and Reasons The Company held Annual General Meeting, Seminars and banquet services.
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Policy on future connected 

transactions 

Service fee are compared according to general competition conditions for the utmost 

benefit of the Company.

Company Ambika Tour Agency Limited

Relations Mr. Ishaan Shah, Director of the Company is the Director and Shareholder of Ambika 

Tour Agency Limited.  

Transactions The Company purchased air tickets from Ambika Tour Agency Limited.

Value of Transactions in 2016 (MB) 1.2

The Necessity and Reasons Management, Project Managers and staffs of the Company have local and overseas 

travel for business purpose.

Policy on future connected 

transactions 

The Company consider the competitive rate, services and availability of airline flights 

which can satisfy our needs.

Company CNT Holdings Limited

Relations The Subsidiary, the Company held 60% of the total shares. The Directors of the Compa-

ny, Mr.Santi Grachangnetara, Mr. Khushroo Kali Wadia and Mr. Surasak Osathanugraha 

are the Directors of CNT Holdings Limited.

Transactions The Company provided rental service for construction tools, equipment, formworks and 

scaffolding to CNT Holdings Limited

Value of Transactions in 2016 (MB) 0.2

The Necessity and Reasons Share resources for the utmost benefit of the Company. Rental fees are based on market 

price. 

Policy on future connected 

transactions 

The Company provides available construction hand tools, equipment, formworks and 

scaffoldings for rent to the Subsidiary.

The Audit and Corporate Governance Committee has examined and reviewed the disclosure of 

intercompany transactions that occurred between the company and its subsidiaries. The review showed 

sufficient and appropriate disclosure that complied accordingly with requirement of The Securities and 

Exchange Commission of Thailand and t he Stock Exchange of Thailand.
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Report of the Board of Directors’ Responsibility for the Financial Report

The Company’s Board of Directors is responsible for the separate financial statements and the consolidated 

financial statements of the Company and its subsidiaries as well as financial information presented in the 

Annual Reports.  The said financial statements were prepared in accordance with the financial reporting 

standards, where an appropriate accounting policy has been selected and implemented on a regular basis 

and that important information is adequately disclosed in notes to the financial statements.

The Board of Directors has appointed an Audit and Corporate Governance Committee consisting of 

independent directors to take responsibility for the quality of financial statements and assessment of the 

internal control system to ensure that the record of accounting is sufficiently accurate, complete and 

timely, and also to prevent the occurrence of corruption or irregular operations.  The Audit and Corporate 

Governance Committee’s opinion on these matters has been stated in the Audit and Corporate Governance 

Committee’s report published in this Annual Report.

The Board of Directors is of the opinion that the Company’s internal control system on the whole is 

satisfactory and able to ensure that Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its separate 

financial statements and the consolidated financial statements as of 31 December 2016 present fairly, in 

all material aspects, the financial positions, the results of operations and cash flows.

(Mr. Santi Grachangnetara) (Mr. Khushroo Kali Wadia)

Chairman of the Board of Directors Managing Director
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O pinion 

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Christiani & Nielsen (Thai) Public 

Company Limited and its subsidiaries (“the Group”), which comprise the consolidated statement of financial 

position as at 31 December 2016, and the related consolidated statements of income, comprehensive income, 

changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated 

financial statements, including a summary of significant accounting policies, and have also audited the 

separate financial statements of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited (“the Company”) for 

the same period. 

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 

financial position of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries and of Christiani 

& Nielsen (Thai) Public Company Limited as at 31 December 2016, their financial performance and cash 

flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion 

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those 

standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Code of Ethics for Professional 

Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His 

Majesty the King as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical 

responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient 

and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters 

Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my 

audit of the financial statements for the current period. These matters were addressed in the context of 

my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide 

a separate opinion on these matters. 

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 

Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the 

performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement 

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited
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of the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to 

address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements 

as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

Revenue recognition and estimation of loss relating to construction contracts

Revenue from construction contract works is recognised as income on the basis of percentage of 

completion which is estimated by project engineers. The Company has disclosed its policies on revenue 

recognition for services provided under construction contracts and provision for loss on projects under 

construction contracts in Note 4.1 and Note 5 to the financial statements. Revenue from construction 

contract works is significant accounting transaction as the amount recognised in each period forms a 

significant portion of the Group’s total revenues, and directly affects profit or loss of the Group. In addition, 

the processes to assess the percentage of completion and the probability of loss for determination 

of revenue to be recognised and the estimation of possible losses are areas requiring the knowledge, 

expertise and experience of project engineers and management. I therefore consider revenue recognition 

and estimation of loss relating to construction contracts as key audit matter.

I examined the revenue recognition and estimates of possible loss relating to construction contracts by 

accessing and testing the internal controls relating to the method that the management used in estimation 

of the percentage of completion, recognition of revenue and cost of construction and estimation of 

possible loss by making enquires of responsible executives, gaining an understanding of the controls and 

selecting construction contracts that the Company made with customers to test the operation of the 

designed controls. I also read the contracts to consider the conditions relating to revenue recognition 

and inquired of the management about the terms and risks associated with these contracts. In addition, 

I selected construction contracts to review the assessment of the percentage of completion and the 

probability of loss by making inquiry of the management and project engineers with respect to the status 

of projects and had site visit of the significant projects under construction together with the Company’s 

project engineers. I compared the percentage of completion evaluated by the project engineers with cost-

to-cost method and investigated the variance of these two methods, and obtained letter of representation 

from the project engineers regarding the percentage of completion. I also performed analytical review 

of the gross margin of the construction projects to detect possible irregularities.

Deferred tax assets

The Group has disclosed its accounting policy relating to deferred tax in Note 4.16 to the financial 

statements. A deferred tax asset is recognised when it is highly probable that the Group’s taxable profit will 

be sufficient to allow utilisation of the deferred tax assets in the future. The determination whether there 

will be sufficient future taxable profit to utilise temporary differences or taxable losses requires significant 
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management judgement with respect to preparation of business plans and projections of future taxable profit 

based on approved business plans. Therefore, there is risk with respect to the amount of deferred tax assets.

I gained an understaning of the processes over the preparation and approval of the estimates of future 

taxable profit for the purpose of deferred tax asset recognition and tested the estimates of future taxable profit 

by checking the required information and key assumptions used in the projections against information from 

internal sources, with consideration of information and assumptions that directly affect revenue growth and gross 

profit margin. I also performed comparative analysis based on industry information from external sources, and 

compared the past projections with actual taxable profits to assess the exercise of management judgement in 

estimating taxable profits. I also tested the calculation of future taxable profit based on the above information 

and assumptions. In addition, I reviewed the disclosure of information regarding temporary differences and 

unused tax losses for which deferred tax assets were not recognised by the Group.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprise the information 

included in annual report of the Group, but does not include the financial statements and my auditor’s 

report thereon. The annual report of the Group is expected to be made available to me after the date of 

this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any 

form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information 

and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements 

or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am 

required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 

accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines 

is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, 

whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability to 

continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 

concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, 

or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 

are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 

includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 

conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when 

it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 

aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 

basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and 

maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

· Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 

or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 

sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement 

resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

· Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 

of the Group’s internal control.

· Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management.

· Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 

that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a 

material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures 

in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions 

are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events 

or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

· Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, 

and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that 

achieves fair presentation.

· Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business 

activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible 

for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit 

opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope 

and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control 

that I identify during my audit.
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I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical 

requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters 

that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that 

were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the 

key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public 

disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should 

not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be 

expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Miss Kamontip 

Lertwitworatep.

Kamontip Lertwitworatep
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4377

EY Office Limited

Bangkok: 27 February 2017
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Statements of financial position
As at 31 December 2016
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial 

statements 

 Separate

financial statements 
Note 2016 2015 2016 2015

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents 7  427,857,856  134,985,477  412,174,180  126,122,979 
Current investments 8  -  5,478,992  -  5,478,992 
Trade and other receivables 6, 9  1,636,674,875  1,474,705,072  1,601,031,402 1,415,404,887 
Unbilled receivables 10  860,357,049  509,353,175  838,766,087  483,530,880 
Construction contracts in 

progress  102,284,916 63,251,490  102,284,916  63,251,490 
Advance payments to 

subcontractors 89,703,244 129,852,665  88,198,272  128,347,693 
Inventories 8,567,901 4,934,109  8,567,901  4,934,109 
Withholding tax deducted

at source 433,422,161 749,120,120  389,739,181  706,214,836 
Other current assets  8,803,037  9,099,717  8,170,660  7,798,757 
Total current assets  3,567,671,039  3,080,780,817  3,448,932,599 2,941,084,623 

Non-current assets
Restricted bank deposits and 

investments 11  67,879,379  71,789,351  67,879,379  71,789,351 
Investments in subsidiaries 12  -  -  52,182,866  49,212,866 
Other long-term investments 13  1,000,000  1,069,400  1,000,000  1,069,400 
Investment properties 14  77,756,240  78,176,228  77,756,240  78,176,228 
Property, plant and equipment 15  1,138,956,080  1,188,816,526  1,138,670,397 1,188,816,526 
Intangible assets 16  17,579,501  8,269,819  17,548,543  8,269,819 
Deferred tax assets 26  138,883,739  122,176,883  137,682,159  120,973,524 
Other non-current assets  153,084  153,084  153,084  153,084 
Total non-current assets  1,442,208,023  1,470,451,291  1,492,872,668 1,518,460,798 
Total assets  5,009,879,062  4,551,232,108  4,941,805,267 4,459,545,421 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of financial position (continued)
As at 31 December 2016
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial 

statements 

 Separate

financial statements 
Note 2016 2015 2016 2015

Liabilities and shareholders' 

equity
Current liabilities
Short-term loan from

financial institution 17  -  100,000,000  -  100,000,000 
Trade and other payables 6, 18  1,590,763,276  1,458,507,912  1,560,886,098  1,408,096,401 
Current portion of liabilities 

under finance lease agreements 19  46,050,426  32,357,224  46,050,426  32,357,224 
Current portion of long-term 

loans 20  58,800,000  58,800,000  58,800,000  58,800,000 
Advances from customers and 
   deferred construction revenue 10  655,838,714  397,307,045  655,838,714  397,307,045 
Short-term provisions  390,042,163  318,682,163  384,042,163  312,682,163 
Other current liabilities  100,979,125  62,841,769  100,850,403  61,513,020 
Total current liabilities  2,842,473,704  2,428,496,113  2,806,467,804  2,370,755,853 
Non-current liabilities
Liabilities under finance

lease agreements 

- net of current portion 19  102,753,484  94,463,177  102,753,484  94,463,177 
Long-term loans

- net of current portion 20  126,760,000  185,560,000  126,760,000  185,560,000 
Provision for long-term 

employee benefits 21  99,054,781  93,723,020  99,054,781  93,723,020 
Total non-current liabilities  328,568,265  373,746,197  328,568,265  373,746,197 
Total liabilities  3,171,041,969  2,802,242,310  3,135,036,069  2,744,502,050 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of financial position (continued)
As at 31 December 2016
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial 

statements 

 Separate

financial statements 
Note 2016 2015 2016 2015

Shareholders' equity
Share capital 22 
   Registered

     1,177,904,204 ordinary shares   

     of Baht 1 each  1,177,904,204  1,177,904,204  1,177,904,204  1,177,904,204 
   Issued and fully paid up
     1,002,904,144 ordinary shares     

     of Baht 1 each  1,002,904,144  1,002,904,144  1,002,904,144  1,002,904,144 
Retained earnings 
   Appropriated - statutory reserve 24  84,226,400  77,126,400  84,226,400  77,126,400 
   Unappropriated  605,519,259  520,908,745  696,580,146  610,581,611 
Other components of 

shareholders' equity  22,880,653  24,431,216  23,058,508  24,431,216 
Premium on sales of investment  

in subsidiary  21,431,362  21,431,362  -  - 
Premium on sales of own shares 

held by subsidiary  68,924,184  68,924,184  -  - 
Equity attributable to owners 

of the Company  1,805,886,002  1,715,726,051  1,806,769,198  1,715,043,371 
Non-controlling interests of the 

subsidiaries  32,951,091  33,263,747  -  - 
Total shareholders' equity  1,838,837,093  1,748,989,798  1,806,769,198  1,715,043,371 
Total liabilities and 

shareholders' equity  5,009,879,062  4,551,232,108  4,941,805,267  4,459,545,421 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Income statements
For the year ended 31 December 2016
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

Note 2016 2015 2016 2015

Revenues
Construction income  6,972,364,046  7,322,034,656  6,972,364,046  7,227,054,656 
Interest income  28,795,046  11,736,036  28,726,917  11,577,998 
Reversal of allowance for doubtful 

accounts  -  12,979,837  -  12,979,837 
Reversal of allowance impairment loss on
   investment in subsidiary 12  -  -  -  7,100,000 
Other income  2,126,193  7,839,143  2,349,676  7,102,698 
Total revenues  7,003,285,285  7,354,589,672  7,003,440,639  7,265,815,189 
Expenses 25 
Costs of construction  6,531,342,245  6,985,589,092  6,530,878,889  6,904,104,565 
Administrative expenses 12  329,579,827  292,171,041  328,509,598  292,006,316 
Total expenses  6,860,922,072  7,277,760,133  6,859,388,487  7,196,110,881 
Profit before financial cost and

income tax  142,363,213  76,829,539  144,052,152  69,704,308 
Finance cost  (18,899,715)  (16,078,963)  (18,889,756)  (16,075,678)
Profit before income tax  123,463,498  60,750,576  125,162,396  53,628,630 
Income tax 26  16,706,856  (34,043,281)  16,708,635  (31,120,875)
Profit for the year  140,170,354  26,707,295  141,871,031  22,507,755 

Profit or loss attributable to:
Equity holders of the Company  140,483,010  23,187,479  141,871,031  22,507,755 
Non-controlling interests of the subsidiaries  (312,656)  3,519,816 

 140,170,354  26,707,295 

Earnings per share 27 
Basic earnings per share 
   Profit attributable to equity holders of 

the Company  0.14  0.02  0.14  0.02 

   Weighted average number of ordinary 

shares (shares)  1,002,904,144  1,002,904,144  1,002,904,144  1,002,904,144 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of comprehensive income 
For the year ended 31 December 2016
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

Note 2016 2015 2016 2015

Profit for the year  140,170,354  26,707,295  141,871,031  22,507,755 

Other comprehensive income:
Other comprehensive income to be 

reclassified to profit or loss in

subsequent periods:
Exchange differences on translation of 
   financial statements in foreign currency  (177,855)  -  -  - 
Other comprehensive income to be 

reclassified to profit or loss in

subsequent periods  (177,855)  -  -  - 
Other comprehensive income not to be 

reclassified to profit or loss in

subsequent periods
Actuarial loss - net of income tax 21, 26  -  (2,773,885)  -  (2,773,885)
Other comprehensive income not to be 

reclassified to profit or loss in

subsequent periods

- net of income tax  -  (2,773,885)  -  (2,773,885)
Other comprehensive income

for the year  -  (2,773,885)  -  (2,773,885)

Total comprehensive income

for the year  139,992,499  23,933,410  141,871,031  19,733,870 

Total comprehensive income 

attributable to:
Equity holders of the Company  140,305,155  20,413,594  141,871,031  19,733,870 
Non-controlling interests of the subsidiaries  (312,656)  3,519,816 

 139,992,499  23,933,410 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of changes in shareholders’ equity (continued)
For the year ended 31 December 2016
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Cash flow statements
For the year ended 31 December 2016
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries

 (Unit: Baht) 
 Consolidated financial 

statements 

 Separate financial 

statements 
2016 2015 2016 2015

Cash flows from operating activities
Profit before tax  123,463,498  60,750,576  125,162,396  53,628,630 
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash
   provided by (paid from) operating activities
   Depreciation and amortisation  176,377,568  153,644,024  176,352,614  153,644,024 
   Reversal of allowance for doubtful accounts  -  (12,979,837)  -  (12,979,837)
   Allowance for impairment loss on investment 
      in subsidiary (reversal)  -  -  500,000  (7,100,000)
   Gain on disposals/write off of plant and equipment  (1,358,278)  (3,311,278)  (1,358,278)  (3,311,278)
   Loss on write off of investment in other company  69,400  -  69,400  - 
   Reversal of allowance for impairment loss
      of investment properties  -  (366,000)  -  (366,000)
   Allowance for diminution in inventory value 

(reversal)  627,200  (904,825)  627,200  (904,825)
   Reversal of allowance for impairment on equipment  (3,487,875)  -  (3,487,875)  - 
   Write back of other current liabilities  -  (1,468,091)  -  (9,786)
   Estimated expenses for construction projects 

(reversal)  71,360,000  (196,459,000)  71,360,000  (181,891,000)
   Provision for long-term employee benefits  7,616,191  11,069,449  7,616,191  11,069,449 
   Interest income  (28,795,046)  (11,736,036)  (28,726,917)  (11,577,998)
   Interest expenses  16,132,632  15,917,146  16,132,632  15,917,146 
Profit from operating activities before changes in 
   operating assets and liabilities  362,005,290  14,156,128  364,247,363  16,118,525 
Operating assets (increase) decrease
   Trade and other receivables  (161,746,981)  281,025,064  (185,402,865)  300,505,823 
   Unbilled receivables  (351,003,874)  277,931,207  (355,235,207)  252,524,009 
   Construction contracts in progress  (39,033,426)  31,169,823  (39,033,426)  31,154,133 
   Advance payments to subcontractors  40,149,421  46,911,216  40,149,421  42,039,275 
   Inventories  (4,260,992)  1,531,754  (4,260,992)  1,531,754 
   Other current assets  296,680  7,871,638  (371,903)  8,040,590 
Operating liabilities increase (decrease)
   Trade and other payables  132,338,874  (390,077,693)  152,873,207  (347,514,790)
   Advances from customers and deferred construction 

revenue  258,531,669  (184,804,353)  258,531,669  (178,369,648)
   Provision for long-term employee benefits  (2,284,430)  (5,798,789)  (2,284,430)  (5,798,789)
   Other current liabilities  41,475,492  (43,481,114)  42,675,519  (39,334,557)
Cash from operating activities  276,467,723  36,434,881  271,888,356  80,896,325 
   Interest income  28,572,224  11,790,172  28,503,267  11,632,962 
   Cash paid for interest expenses  (11,493,525)  (14,270,798)  (11,493,525)  (14,270,798)
   Refund of withholding tax deducted at sources  492,786,960  -  492,786,960  - 
   Cash paid for income tax  (177,089,001)  (216,376,854)  (176,311,305)  (213,452,465)
Net cash from (used in) operating activities  609,244,381  (182,422,599)  605,373,753  (135,193,976)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



324

Cash flow statements (continued)
For the year ended 31 December 2016
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries

 (Unit: Baht)
 Consolidated financial 

statements 

 Separate financial 

statements 
2016 2015 2016 2015

Cash flows from investing activities
Decrease in restricted bank deposits and investments  3,909,972  15,593,586  3,909,972  15,593,586 
Net decrease in current and long-term investments  5,478,992  1,055,751  5,478,992  1,055,751 
Increase in investment in subsidiary  -  -  (3,470,000)  - 
Cash paid for acquisitions of property, plant and 

equipment  (82,087,447)  (170,650,727)  (81,780,378)  (170,650,727)
Proceeds from disposals of plant and equipment  12,595,603  23,527,414  12,595,603  23,527,414 
Cash paid for intangible assets  (10,064,392)  (5,157,300)  (10,031,697)  (5,157,300)
Decrease in other non-current assets  -  214,043  -  214,043 
Net cash used in investing activities  (70,167,272)  (135,417,233)  (73,297,508)  (135,417,233)
Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in short-term loan from financial 

institution  (100,000,000)  100,000,000  (100,000,000)  100,000,000 
Decrease in long-term loans  (58,800,000)  (58,800,000)  (58,800,000)  (58,800,000)
Cash paid for liabilities under financial lease 

agreements  (37,079,840)  (10,654,727)  (37,079,840)  (10,654,727)
Dividend paid  (50,145,204)  -  (50,145,204)  - 
Net cash (used in) financing activities  (246,025,044)  30,545,273  (246,025,044)  30,545,273 
Decrease in translation adjustments  (179,686)  -  -  - 
Net increase (decrease) in cash and cash 

equivalents  292,872,379  (287,294,559)  286,051,201  (240,065,936)
Cash and cash equivalents at beginning of year  134,985,477  422,280,036  126,122,979  366,188,915 
Cash and cash equivalents at end of year (Note 7)  427,857,856  134,985,477  412,174,180  126,122,979 

Supplemental disclosure of cash flows information
Non-cash transactions
   Write off trade accounts receivable as bad debts  -  149,585  -  149,585 
   Assets acquired under finance lease agreements  51,002,596  91,439,652  51,002,596  91,439,652 
   Transfer property, plant and equipment to intangible 

assets  166,320  3,370,800  166,320  3,370,800 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



1. General information

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated 

and domiciled in Thailand. The major shareholder of the Company is Globex Corporation Limited, which was 

also incorporated in Thailand. The Company is principally engaged in the provision of construction services. 

The registered office of the Company is at 727, La Salle Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok.

2.  Basis of preparation

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards 

enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in 

compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 28 

September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The 

financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed 

in the accounting policies.

2.2 Basis of consolidation

a)  The consolidated financial statements include the financial statements of Christiani & Nielsen (Thai) 

Public Company Limited (“the Company”) and the following subsidiary companies (“the subsidiaries”):

Company’s namew Nature of business

Country of 

incorporation

Percentage of 

shareholding 
2016 2015

Percent Percent
Subsidiaries (held by the Company)
CNT Holdings Limited Construction business Thailand 60 60
Christiani & Nielsen (Myanmar) Limited Construction business Myanmar 100 -

Notes to Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries

Annual Report 2016

325



b) The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has rights, or is exposed, 

to variable returns from its involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities 

that affect the amount of its returns.

c) Subsidiaries are fully consolidated as from being the date on which the Company obtains control, and 

continue to be consolidated until the date when such control ceases.

d) The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting policies 

as the Company. 

e) The assets and liabilities in the financial statements of overseas subsidiary company are translated to 

Baht using the exchange rate prevailing on the end of reporting period, and revenues and expenses 

translated using monthly average exchange rates. The resulting differences are shown under the caption 

of “Exchange differences on translation of financial statements in foreign currency” in the statements 

of changes in shareholders’ equity.

f) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary companies have been 

eliminated from the consolidated financial statements.

g) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries that 

are not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and within 

equity in the consolidated statement of financial position.

2.3 The separate financial statements present investments in subsidiaries under the cost method.

3. New financial reporting standards 

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year

During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised (revised 2015) and 

new financial reporting standards and accounting treatment guidance issued by the Federation of 

Accounting Professions which became effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2016. 

These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International 

Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and 

terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. The 

adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s 

and its subsidiaries’ financial statements.

(b) Financial reporting standard that will become effective in the future

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised financial 

reporting standards and interpretations (revised 2016) and new accounting treatment guidance which is effective 

for fiscal years beginning on or after 1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at alignment 

with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards 

revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. 
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The management of the Company and its subsidiaries believe that the revised financial reporting standards 

and interpretations and new accounting treatment guidance will not have any significant impact on the 

financial statements when they are initially applied. However, one standard involves changes to key principles, 

which are summarised below.

TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements

This revised standard stipulates an additional option to account for investments in subsidiaries, joint 

ventures and associates in separate financial statements under the equity method, as described in TAS 

28 (revised 2016) Investments in Associates and Joint Ventures. However, the entity is to apply the same 

accounting treatment for each category of investment. If an entity elects to account for such investments 

using the equity method in the separate financial statements, it has to adjust the transaction retrospectively.

This standard will not have any significant impact on the Company’s and its subsidiaries’ financial statements 

because the management has decided to continue accounting for such investments under the cost method 

in the separate financial statements. 

4. Significant accounting policies

4.1 Revenue  recognition

Construction income

Revenue from construction contract works is recognised as income, excluding value added tax, on the 

basis of percentage of completion which is estimated by project engineers. Recognised revenue not yet due 

as per contracts is presented as “Unbilled receivables” under current assets in the statement of financial 

position.  Contracts under which the amount billed exceeds the calculated revenue is shown as “Deferred 

construction revenue” under current liabilities in the statement of financial position.

Provision for anticipated loss from construction contracts will be made in the accounts as soon as the 

possibility of such loss is ascertained.

Interest income

Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.  

Dividends

Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

4.2 Cost of construction

Cost of construction comprises the costs of materials, labour, subcontractors’ charges, other services and 

overheads, which are recognised on the percentage of completion method.

Contracts of which incurred construction cost exceeds calculated cost of construction under percentage 

of completion, and cost of project of which revenue has not yet been recognised are shown as 

“Construction contracts in progress” under current assets in the statement of financial position, 

while contracts of which calculated cost of construction exceeds incurred cost of construction are 

shown as “Accrued construction costs” under current liabilities in the statement of financial position.
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4.3 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with 

an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.4 Trade accounts receivable 

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is 

provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is 

generally based on collection experiences and analysis of debt aging.

4.5 Inventories

Inventories, which comprise construction materials and spare parts, are valued at the lower of average 

cost and net realisable value.  

Allowance for diminution in inventory value is made for deteriorated inventories.

4.6 Investments 

a) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded 

at amortised cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate 

method with the amortised/accreted amount presented as an adjustment to the interest income.

b) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are 

stated at cost net of allowance for impairment loss (if any). 

c) Investments in subsidiaries are accounted for in the separate financial statements using the cost method.

4.7 Investment properties

Investment properties are initially measured at cost, including transaction costs. Subsequent to initial 

recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss 

on impairment (if any).

Depreciation of investment properties in condominium units is calculated by reference to their costs on 

the straight-line basis over the estimated useful lives of 20 years. Depreciation of the investment properties 

is included in determining income. No depreciation is provided on investment properties in land.

On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and the carrying 

amount of the asset is recognised in profit or loss in the period when the asset is derecognised.

4.8 Property, plant and equipment and depreciation

Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost or revalued amount less accumulated 

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).

Buildings are initially recorded at cost on the acquisition date, and subsequently revalued by an independent 

professional appraiser to their fair values. Revaluations are made with sufficient regularity to ensure that the 

carrying amount does not differ materially from fair value at the end of reporting period.

Differences arising from the revaluation are dealt with in the financial statements as follows: 

- When an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation of the Company’s assets, the 

increase is credited directly to the other comprehensive income and the cumulative increase is recognised 

in equity under the heading of “Revaluation surplus on assets”. However, a revaluation increase is 
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recognised as income to the extent that it reverses a revaluation decrease in respect of the same asset 

previously recognised as an expense.  

- When an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation of the Company’s assets, the 

decrease is recognised in profit or loss.  However, the revaluation decrease is charged to the other 

comprehensive income to the extent that it does not exceed an amount already held in “Revaluation 

surplus on assets” in respect of the same asset.

Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs or the revalued amounts 

on the straight-line basis over the following estimated useful lives:
Buildings 20  years
Land improvements 5 years
Construction machinery and equipment    3 - 10 years
Furniture, fixtures and equipment   3 - 6 years
Motor vehicles   3 - 6 years

Depreciation is included in determining income.

No depreciation is provided on land and assets under construction and installation.

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits 

are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss 

when the asset is derecognised.

4.9 Intangible assets and amortisation 

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses 

(if any). 

Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life 

and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. 

The amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at 

each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.

Intangible asset with finite useful lives which is computer software has the estimated economic useful 

life of 5 years and 10 years.

4.10 Related party transactions

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the Company, 

whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

They also include associated companies, and individuals or enterprises which directly or indirectly own a 

voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management 

personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.

4.11 Long-term leases

Leases of property, plant or equipment which transfer substantially all the risks and rewards of 

ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair 
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value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding 

rental obligations, net of finance charges, are included in long-term payables, while the interest 

element is charged to profit or loss over the lease period. The assets acquired under finance leases 

are depreciated over the useful life of the asset.

Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of 

ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in 

profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

4.12 Foreign currencies

The consolidated and separate financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s 

functional currency. Items of each entity included in the consolidated financial statements are measured 

using the functional currency of that entity.

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of 

the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into 

Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.

Gains and losses on exchange are included in determining income.

4.13 Impairment of assets

At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, 

plant and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. 

An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the 

asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. 

An impairment loss is recognised in profit or loss. However, in cases where buildings were previously 

revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such impairment is recognised in equity 

up to the amount of the previous revaluation.

In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment 

losses may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable 

amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the 

assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was 

recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment 

loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss 

been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss unless the 

asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount 

that would have been determined, is treated as a revaluation increase.
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4.14 Employee benefits

Short-term employee benefits

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when 

incurred.

Post-employment benefits 

Defined contribution plans

The Company, the subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund. The fund 

is monthly contributed by employees and by the Company and the subsidiaries. The fund’s assets are held 

in a separate trust fund and the Company’s and the subsidiaries’ contributions are recognised as expenses 

when incurred.

Defined benefit plans 

The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments they must make 

to employees upon retirement under labor law. The Company and its subsidiaries treat these severance 

payment obligations as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent 

actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other 

comprehensive income.

4.15 Provisions

Provisions are recognised when the Company and its subsidiaries have the present obligation as a result 

of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required 

to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 

4.16 Income tax 

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation 

authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities 

and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of 

the reporting period. 

The Company and its subsidiaries recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences 

while they recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried 

forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which such 

deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.
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At each reporting date, the Company and its subsidiaries review and reduce the carrying amount of 

deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available 

to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

 The Company and its subsidiaries record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates 

to items that are recorded directly to shareholders’ equity.

4.17 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company and its 

subsidiaries apply a quoted market price in an active market to measure their assets and liabilities that are 

required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market 

of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company and its subsidiaries 

measure fair value using valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximise the use 

of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are 

categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categories of input to be used in fair 

value measurement as follows:

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have 

occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the 

reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgements and estimates

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times 

requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently 

uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results 

could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:

Construction contracts

The Company and its subsidiaries recognise construction income by reference to the stage of completion 

of the construction contract activities, when the outcome of a construction contract can be estimated 

Level 1 Level 2 Level 3

Use of quoted 

market prices in 

an observable 

active market for 

such assets or 

liabilities 

Use of other 

observable inputs 

for such assets 

or liabilities, 

whether directly or 

indirectly

Use of 

unobservable 

inputs such as 

estimates of future 

cash flows
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reliably. The stage of completion is measured by reference to surveys of works and estimates performed 

by project engineers. The management is required to make judgement and estimates based on past 

experience and information obtained from the project engineers.

Estimated construction project costs

The Company and its subsidiaries estimate costs of construction projects based on details of the 

construction work, taking into account the volume and value of construction materials to be used in the 

project, labour costs and other miscellaneous costs to be incurred to complete the construction service, 

taking into consideration the trend of the changes in these costs. Estimates are reviewed regularly or 

whenever actual costs differ significantly from the figures used in the original estimates.

Estimated expenses for construction projects

In determining estimated expenses for construction projects, the management is required to use 

judgement and relevant information to estimate losses that may be incurred from warranties and claims 

on the construction contract works. The estimates are made through a combination of specific reviews 

of construction projects, analysis of actual claims incurred and historical statistic information, among 

others.  However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts of estimated 

expenses for construction projects.

Leases 

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management 

is required to use judgement regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased 

asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. 

Allowance for doubtful accounts

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and 

estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts 

and the prevailing economic condition. 

Impairment of investments

The Company treats investments as impaired when there has been a significant or prolonged decline in 

the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination 

of what is “significant” or “prolonged” requires judgement of the management.

Property, plant and equipment and depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates 

of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review estimate useful lives 

and residual values when there are any changes. 

The Company measures buildings at revalued amounts. Such amounts are determined by the 

independent valuer using the depreciated replacement cost approach. The valuation involves certain 

assumptions and estimates.
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In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on 

a periodical basis and records impairment losses when it is determined that their recoverable amount 

is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of future revenues and 

expenses relating to the assets subject to the review.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the 

extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences 

and losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of 

deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future 

taxable profits. 

Post-employment benefits under defined benefit plans

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such 

determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase 

rate, mortality rate and staff turnover rate.

Litigation 

The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The management has used judgement 

to assess of the results of the litigation and believes that no loss will result. Therefore, no contingent 

liabilities are recorded as at the end of reporting period.

6. Related party transactions

During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties. 

Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded on 

commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related parties.
(Unit: Million Baht)

Consolidated

financial statements

Separate

financial statements

Transfer pricing 

policy
2016 2015 2016 2015

Transactions with subsidiary 

(eliminated from the consolidated 

financial statements)
Rental and service income - - 0.2 0.7 Market price
Transactions with related 

companies
Construction income 287.1 1,279.6 287.1 1,184.6 Cost plus margin
Cost of construction 0.6 0.5 0.6 0.5 Market price
Rental and service expenses 0.9 0.3 0.9 0.3 Market price
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The balances of the accounts as at 31 December 2016 and 2015 between the Company and those related 

parties are as follows: 
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Trade accounts receivable - related parties 

(Note 9) 
Construction contract receivables
Related companies (related by common 

directors and/or connected person)

332,171 150,707 297,354 91,253

Total construction contract receivables 332,171 150,707 297,354 91,253
Retention as per contracts
Related companies (related by common 

directors and/or connected person)

11,351 99,350 11,351 99,350

Total retention as per contracts 11,351 99,350 11,351 99,350
Total trade accounts receivable - related 

parties

343,522 250,057 308,705 190,603

Other receivables - related party (Note 9)
Subsidiary - - 15 155
Total other receivables - related party - - 15 155
Trade and other payables - related parties 

(Note 18)
Related companies (related by common 

directors and/or connected person)

32 2,353 32 46

Total trade and other payables - related 

parties

32 2,353 32 46

Directors and management’s remuneration

During the years ended 31 December 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries had employee 

benefit expenses payable to their directors and management as below.
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and Separate 

financial statements
2016 2015

Short-term employee benefits 33,287 31,148
Post-employment benefits 1,922 2,536
Total 35,209 33,684
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7. Cash and cash equivalents 

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Cash 5,770 6,877 5,710 6,577
Bank deposits 422,088 121,112 406,464 119,546

Investments in Bank of Thailand bonds - 6,996 - -
Total cash and cash equivalents 427,858 134,985 412,174 126,123

As at 31 December 2016, bank deposits in savings accounts carried interests between 0.10 and 1.40 percent 

per annum (2015: savings accounts and investments in bonds between 0.10 and 1.45 percent per annum).

8. Current investments

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Government bonds - 5,479 - 5,479
Total current investments - 5,479 - 5,479

As at 31 December 2015, investments in government bonds carried interest at the rate of 2.6 percent per 

annum and are due for redemption in June 2016. 
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9. Trade and other receivables

    (Unit: Thousand Baht)
Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Trade receivables - related parties
Aged on the basis of due dates

Not yet due - 135,265 - 88,843
Past due
 Up to 1 month 174,051 12,329 174,051 -
 1 - 3 months 12,752 3,113 12,752 2,410
 3 - 6 months 12,551 - 12,551 -
 6 - 12 months 129,195 - 96,352 -
 Over 12  months 3,622 - 1,648 -

Total trade receivables - related parties 332,171 150,707 297,354 91,253
Retention as per contracts 11,351 99,350 11,351 99,350
Total 343,522 250,057 308,705 190,603
Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due 585,647 412,227 585,647 412,227
Past due
 Up to 1 month 107,771 148,730 107,771 148,730
 1 - 3 months 49,968 93,474 49,968 93,474
  3 - 6 months 21,966 10,249 21,966 10,249
 6 - 12 months 1,162 9,309 1,162 9,309
 Over 12 months 153,928 153,928 153,928 153,928
Total 920,442 827,917 920,442 827,917
Notes receivable and post dated cheques 116,553 98,399 116,553 98,399
Total 1,036,995 926,316 1,036,995 926,316

Less: Allowance for doubtful accounts

(113,396) (113,396) (113,396) (113,396)

Total trade receivables - unrelated parties - net 923,599 812,920 923,599 812,920
Retention as per contracts 357,338 404,810 357,338 404,810
Total 1,280,937 1,217,730 1,280,937 1,217,730
Total trade receivables - net 1,624,459 1,467,787 1,589,642 1,408,333
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    (Unit: Thousand Baht)

Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Other receivables
Other receivables - related party - - 15 155
Other receivables - unrelated parties 3,906 3,831 3,899 3,831
Interest receivable 358 135 358 134
Prepaid expenses 8,654 3,654 7,819 3,654
Total other receivables 12,918 7,620 12,091 7,774
Less: Allowance for doubtful accounts (702) (702) (702) (702)
Total other receivables - net 12,216 6,918 11,389 7,072
Total trade and other receivables - net 1,636,675 1,474,705 1,601,031 1,415,405

The trade receivables included amounts receivable from several construction projects of which the 

developers have experienced financial difficulties and delayed payments for the construction services 

provided and some of these projects have been subject to legal actions taken by the Company.

The Company has transferred the calling right for the collections from the construction contract debtors 

of certain projects to a bank to secure the credit facilities of the Company granted by that bank.

10. Unbilled receivables/Advances received from customers and deferred construction revenue

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Unbilled receivables
Project value as per contracts 15,201,215 13,319,056 14,342,911 12,460,752
Accumulated amount recognised as revenue 

on percentage of completion basis
8,872,307 9,621,405 8,014,003 8,763,101

Less: Value of total billed (8,011,950) (9,112,052) (7,175,237) (8,279,570)
Unbilled receivables 860,357 509,353 838,766 483,531
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Advances received from customers and 

deferred construction revenue 
Project value as per contracts 1,623,052 - 1,623,052 -
Value of total billed 1,437,373 - 1,437,373 -
Less: Accumulated amount recognised as 

revenue on percentage of completion basis (1,414,155) - (1,414,155) -     
Deferred construction revenue 23,218 - 23,218 -
Advances received from customers 632,621 397,307 632,621 397,307
Advance received from customers and deferred 

construction revenue 655,839 397,307 655,839 397,307

11. Restricted bank deposits and investments

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Bank deposits 43,478 71,789 43,478 71,789
Investments in Bank of Thailand bonds 24,401 - 24,401 -
Total current investments 67,879 71,789 67,879 71,789

As at 31 December 2016, bank deposits and investments in bonds carried interests between 0.08 - 1.34 

percent per annum (2015: between 0.63 - 1.35 percent per annum).

The Company pledged its bank deposits to secure bank overdrafts and bank guarantees issued by banks 

on behalf of the Company and pledged its Bank of Thailand bonds to guarantee the tax refund from the 

Revenue Department.
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12. Investments in subsidiaries

Details of investments in subsidiaries as presented in the separate financial statements are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Company’s name Paid-up capital

Shareholding 

percentage Cost
2016 2015 2016 2015 2016 2015

(%) (%)
CNT Holdings Limited Baht 50.0 

million

Baht 50.0 

million

60 60 1,526,230 1,526,230

Christiani & Nielsen (Myanmar) Limited USD 0.1 

million

- 100 - 3,470 -

Total 1,529,700 1,526,230
Less: Allowance for impairment loss 

on investment 

(1,477,517) (1,477,017)

Total investments in subsidiaries - net 52,183 49,213

On 11 July 2016, the Meeting of the Executive Board of Directors of the Company passed a resolution to 

approve the establishment of a subsidiary in Myanmar, namely “Christiani & Nielsen (Myanmar) Limited”, 

with the registered share capital of USD 500,000 (500,000 ordinary shares of USD 1 each). The subsidiary 

called for payment of its share capital of USD 100,000 (100,000 ordinary shares of USD 1 each). The Company 

holds 100% equity interest in this subsidiary. On 15 July 2016, the subsidiary registered its establishment 

with the Directorate of Investment and Company Administration of Myanmar. 

During the year 2016, the Company recorded the allowance for impairment loss on investment in subsidiary 

of Baht 0.5 million (2015: reversed the allowance for impairment of  Baht 7.1 million). 

13. Other long-term investments

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and Separate financial statements

Shareholding percentage Investments

2016 2015 2016 2015

(%) (%)

Other investments - other companies

Oriental Residence Bangkok Co., Ltd. 0.20 0.20 1,000 1,000

G.E.C. Engineering Co., Ltd. - 0.03 -       69

Total 1,000 1,069

During the current year, the Company had written off the investment in G.E.C. Engineering Co., Ltd. of 

Baht 0.07 million as that company was bankrupted.
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14. Investment properties

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and Separate financial statements

Land

Condominium 

units Total
Cost
1 January 2015 77,707 9,314 87,021
31 December 2015 77,707 9,314 87,021
31 December 2016 77,707 9,314 87,021
Accumulated depreciation
1 January 2015 - 6,659 6,659
Depreciation for the year - 419 419
31 December 2015 - 7,078 7,078
Depreciation for the year - 420 420
31 December 2016 - 7,498 7,498
Allowance for impairment loss
1 January 2015 2,133 - 2,133
Decrease during the year (366) - (366)
31 December 2015 1,767 - 1,767
31 December 2016 1,767 - 1,767
Net book value
31 December 2015 75,940 2,236 78,176
31 December 2016 75,940 1,816 77,756
Depreciation for the year
2015 419
2016 420

The fair value of investment properties as of 31 December 2016 and 2015 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and Separate                        

financial statements

2016 2015

Land 134,688 134,688
Condominium units 4,354 4,354

The fair value of the above investment properties has been determined based on valuation performed 

by an accredited independent valuer, using the market approach.

As at 31 December 2016 and 2015, the Company had mortgaged its 8 plots of land with net book value 

of Baht 36 million with banks to secure the bank overdrafts and loans granted by those banks.
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Since 2013, the Company arranged for an independent professional valuer to reappraise the value 

of its buildings. The revaluations were conducted on 7 November 2013 and 14 November 2013 using 

the depreciated replacement cost approach, the results of which showed a Baht 34 million increase 

in the net book value of the buildings. The Company recorded the revaluation increase of buildings in 

other comprehensive income and the cumulative increase is recognised as the “Revaluation surplus on 

assets” in the shareholders’ equity.

Had the buildings been carried in the financial statements based on historical cost basis, their net book 

values as of 31 December 2016 would have been approximately Baht 237 million (2015: Baht 245 million).

As at 31 December 2016, the Company had machinery, vehicles and equipment under finance lease 

agreements with net book values amounting to Baht 152 million (2015: Baht 123 million).

As at 31 December 2016, certain plant and equipment items have been fully depreciated but are still in 

use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation and allowance for impairment 

loss of those assets amounted to approximately Baht 623 million (2015: Baht 636 million).

As at 31 December 2016, the Company had mortgaged its 9 plots of land with net book value of 

approximately Baht 542 million (2015: 9 plots of land with net book value of approximately Baht 560 million) 

with banks to secure the short-term and long-term loans granted by those banks.

16. Intangible assets 

The net book value of intangible assets as at 31 December 2016 and 2015 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Computer software - cost 18,760 8,528 18,727 8,528

Less: Accumulated amortisation (1,180) (258) (1,178) (258)

Net book value 17,580 8,270 17,549 8,270

A reconciliation of the net book value of intangible assets for the years 2016 and 2015 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated                         

financial statements

Separate                              

financial statements

2016 2015 2016 2015

Net book value at beginning of year 8,270 - 8,270 -

Additions 10,065 5,157 10,032 5,157

Amortisation for the year (922) (258) (920) (258)

Transfer from property, plant and equipment 167 3,371 167 3,371

Net book value at end of year 17,580 8,270 17,549 8,270
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17. Short-term loan from financial institution

As at 31 December 2015, the Company had short-term loan from financial institution of Baht 100 million 

in the form of promissory note, which is repayable in January 2016 and bears interest at the rate of 4.72 

percent per annum. In January 2016, the Company had already repaid this short-term loan.

The Company has credit facilities for bank overdrafts and short-term loans from the local banks of Baht 545 

million (2015: Baht 545 million). The facilities are secured by the pledge of the bank deposits as discussed 

in Note 11 and the mortgage of plots of land as discussed in Note 14 and 15. The loan agreements contain 

covenants that, among other things, require the Company to maintain certain financial ratios such as net 

interest bearing debt to equity ratio.

18. Trade and other payables

   (Unit: Thousand Baht)
Consolidated                       

financial statements

Separate                                 

financial statements
2016 2015 2016 2015

Trade and other payables 
Related parties 32 2,353 32 46
Unrelated parties 864,310 841,503 840,195 810,442
Accrued construction costs
Unrelated parties 703,854 589,353 698,322 572,445
Accrued expenses
Unrelated parties 22,567 25,299 22,337 25,163
Total trade and other payables 1,590,763 1,458,508 1,560,886 1,408,096

19. Liabilities under finance lease agreements

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and Separate 

financial statements
2016 2015

Liabilities under finance lease agreements 158,415 137,289
                     Less: Deferred interest expenses (9,612) (10,469)
Total 148,803 126,820
Less: Current portion (46,050) (32,357)
Liabilities under finance lease agreements - net 102,753 94,463
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The Company entered into finance lease agreements with leasing companies for lease of vehicles and 

machines for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of 

the agreements are generally 3 - 4 years.

Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as follows: 
(Unit: Thousand Baht)

As at 31 December 2016
Less than  1 

year 1 - 4 years Total
Future minimum lease payments 51,021 107,394 158,415

Deferred interest expenses (4,971) (4,641) (9,612)
Present value of future minimum lease payments 46,050 102,753 148,803

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2015

Less than 1 year 1 - 4 years Total
Future minimum lease payments 37,080 100,209 137,289
Deferred interest expenses (4,723) (5,746) (10,469)
Present value of future minimum lease payments 32,357 94,463 126,820

20. Long term loans

(Unit: Thousand Baht)

Loan Credit line

(Million 

Baht)

Interest rate

(% per 

annum)

Repayment schedule

Consolidated and 

Separate financial 

statements

2016 2015
1. 160 BIBOR + 2.625 Monthly installment of Baht 1.9 million of which 

the first installment is dued after 13 months 

from the first withdrawal on 23 August 2013 106,800 129,600
2. 280 BIBOR + 2.625 Monthly installment of Baht 3 million of which 

the first installment is dued after 13 months 

from the first withdrawal on 25 

September 2013 78,760 114,760
Total long-term loans 185,560 244,360

Less: Current portion (58,800) (58,800)
Long-term loans - net 126,760 185,560
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Long-term loans are secured by the mortgage of part of land and construction thereon as discussed in Note 

15. The loan agreements contain covenants which, among other things, require the Company to maintain 

net interest bearing debt-to-equity and debt service coverage ratios at the rate prescribed in the agreements.

As at 31 December 2016, the long-term credit facilities of the Company which have not yet been drawn 

down amounted to Baht 120 million (2015: Baht 120 million).

21. Provision for long-term employee benefits

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after 

they retire, was as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Consolidated and Separate

financial statements
2016 2015

Provision for long-term employee benefits at beginning of year 93,723 84,985
Included in profit or loss:
Current service cost 9,224 8,039
Interest cost 2,624 3,030
Reversal during the year (4,232) -
Included in other comprehensive income:
Actuarial (gain) loss arising from
Demographic assumptions changes - 1,564
Financial assumptions changes - 5,750
Experience adjustments - (3,846)
Benefits paid during the year (2,284) (5,799)
Provision for long-term employee benefits at end of year 99,055 93,723

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and Separate 

financial statements
2016 2015

Cost of construction 4,373 5,349
Administrative expenses 3,243 5,720
Total expenses recognised in profit or loss 7,616 11,069

The Company and its subsidiary expect to pay Baht 1.7 million of long-term employee benefits during 

the next year (2015: Baht 11.5 million).

As at 31 December 2016, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefits 

is 15 years (2015: 15 years). 
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Significant actuarial assumptions are summarised below.
(Unit: Percent per annum)

Consolidated and Separate 

financial statements
2016 2015

Discount rate 3.0 3.0
Salary increase rate 3.0 - 8.0 3.0 - 8.0
Staff turnover rate 0.0 - 19.0 0.0 - 19.0

The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term 

employee benefit obligation as at 31 December 2016 and 2015 are summarised below. 

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015
Consolidated and Separate

financial statements

Consolidated and Separate 

financial statements

Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1%
Discount rate (8,398) 9,709 (8,042) 9,319
Salary increase rate 10,411 (9,152) 9,049 (7,984)

Increase 20% Decrease 20% Increase 20% Decrease 20%
Staff turnover rate (5,458) 6,256 (4,670) 5,319

22. Share capital

On 22 April 2016, the Annual General Meeting of the Company’s shareholders No. 83 passed a resolution 

to approve the cancellation of the allotment of up to 175 million ordinary shares at a par value of Baht 1 

per share, for offering to individuals and/or institutional investors and/or specific investors by way of private 

placement.

23. Revaluation surplus on assets

This represents surplus arising from revaluation of buildings. The surplus is amortised to retained earnings 

on a straight-line basis over the remaining life of the related assets.

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated and Separate 

financial statements
2016 2015

Balance - beginning of year 30,539 32,249
Less: Amortisation during the year (1,716) (1,710)
Balance - end of year 28,823 30,539

The revaluation surplus can neither be offset against deficit nor used for dividend payment.
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24. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 

aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought 

forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not 

available for dividend distribution. 

During the year 2016, the Company set aside approximately Baht 7.1 million as statutory reserve (2015: 

Baht 1.1 million).

25. Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

(Unit: Thousand Baht)
Consolidated 

financial statements

Separate 

financial statements
2016 2015 2016 2015

Subcontractors 2,813,386 3,158,546 2,813,386 3,158,546
Construction materials 1,473,260 1,856,346 1,473,260 1,753,405
Salaries and wages and other employee 

benefits

1,483,871 1,728,532 1,483,207 1,720,634

Depreciation and amortisation 176,378 153,644 176,353 153,644

26. Income tax

Income tax for the years ended 31 December 2016 and 2015 is made up as follows:
   (Unit: Thousand Baht)

Consolidated 

financial statements

Separate 

financial statements
2016 2015 2016 2015

Current income tax:
Current income tax charge - - - -
Deferred tax:
Relating to origination of temporary differences and 

reversal of temporary differences  (16,707) 34,043 (16,709) 31,121
Income tax reported in the income statements (16,707) 34,043 (16,709) 31,121
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years 

ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 

financial statements

Separate 

financial statements
2016 2015 2016 2015

Deferred tax relating to actuarial loss - (694) - (694)
Income tax recognised in other comprehensive income - (694) - (694)

The reconciliation between accounting profit and income tax is shown below.
(Unit: Thousand Baht)

Consolidated 

financial statements

Separate 

financial statements
2016 2015 2016 2015

Accounting profit before tax 123,463 60,751 125,162 53,629

Applicable tax rate 20% 20% 20% 20%
Accounting profit before tax multiplied by

income tax rate 24,693 12,150 25,032 10,726
Effects of:
Utilisation of tax loss carried forward and
recognition of tax loss carried forward of
 previous years (38,387) - (38,387) -
Non-deductible expenses 326 211 326 211
Additional expense deductions allowed (2,968) (1,793) (2,957) (1,782)
Unrecognised deductible temporary 
differences and unused tax loss (371) 23,475 (723) 21,966
Total (41,400) 21,893 (41,741) 20,395
Income tax reported in the income statements (16,707) 34,043 (16,709) 31,121
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The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)

Statements of financial position as at 31 December
Consolidated

financial statements

Separate

financial statements
2016 2015 2016 2015

Deferred tax assets
Accumulated depreciation - plant and equipment 5,698 6,035 5,698 6,035
Estimated expenses for construction projects 77,979 63,707 76,779 62,507
Provision for long-term employee benefits 19,811 18,745 19,811 18,745
Unused tax loss 37,758 37,758 37,758 37,758
Others 5,325 4,133 5,323 4,130
Total 146,571 130,378 145,369 129,175
Deferred tax liabilities
Unrealised gain from revaluation of buildings 5,765 6,108 5,765 6,108
Liabilities under finance lease agreements 1,922 2,093 1,922 2,093
Total 7,687 8,201 7,687 8,201
Net deferred tax assets 138,884 122,177 137,682 120,974

As at 31 December 2016, the Company and its subsidiaries have deductible temporary differences and 

unused tax losses totaling Baht 1,751 million (2015: Baht 2,032 million) (The Company only: Baht 1,691 

million, 2015: Baht 1,927 million), on which deferred tax assets have not been recognised as the management 

believes that the Company’s and its subsidiary’s future taxable profits may not be sufficient to allow 

utilisation of such deductible temporary differences and unused tax losses.

Details of expiry date of unused tax losses of which the Company and its subsidiaries did not record 

deferred tax assets are summarised as below.
(Unit: Million Baht)

Consolidated 

financial statements

Separate 

financial statements
2016 2015 2016 2015

31 December 2016 - 45 - -
31 December 2017 1,534 1,534 - -
31 December 2019 - 190 - 190
31 December 2020 93 140 91 138
31 December 2021 1 - - -
Total 1,628 1,909 91 328
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27. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the 

Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in 

issue during the year.

28. Dividend paid

Dividends paid by the Company during the year ended 31 December 2016 are as follows:

Dividends Approved by

Total

Dividends

(Thousand Baht)

Dividend 

per share

(Baht)

Paid on

2016
Interim dividends on 

profit for January - 

September 2016

Board of Directors’ meeting No. 427                

on 14 November 2016

50,145 0.05 13 December 

2016

Total 50,145 0.05

29. Construction contracts in progress

As at 31 December 2016, the aggregate amount of construction cost incurred and recognised profits or 

losses to date of the construction contracts in progress of the Company was approximately Baht 4,390 

million (2015: Baht 7,272 million). The Company had already billed for contracts in progress to the project 

owners of approximately Baht 3,681 million (2015: Baht 6,800 million).

30. Segment information

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are 

regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation 

of resources to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been 

identified as the Managing Director.

The Company and its subsidiaries are principally engaged in one reportable segment in the provision of 

construction services. Their operations are carried on only in Thailand (A subsidiary company in Myanmar 

has not been operated). Segment performance is measured based on operating profit or loss, on a basis 

consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial statements. As a result, all of 

the revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain exclusively to 

the aforementioned reportable operating segment and geographical area.
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Major customers

For the year 2016, the Company has revenue from 2 major customers in amount of Baht 2,294 million, 

arising from general construction (2015: the Company and its subsidiary of Baht 2,634 million derived from 

2 customers).

31. Provident fund

The Company, the subsidiary and their employees have jointly established a provident fund in accordance 

with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company and its subsidiary contribute 

to the fund monthly at the rate of 5 - 9 percent of basic salary depending on the employees’ length of 

service. The fund, which is managed by SCB Asset Management Co., Ltd., will be paid to employees upon 

termination in accordance with the fund rules. The contributions for the year 2016 of Baht 18 million (2015: 

Baht 16 million) were recognised as expenses.

32. Commitments and contingent liabilities

32.1 Operating lease commitments

The Company and its subsidiaries has entered into several lease agreements in respect of the lease of 

motor vehicles. The terms of agreements are generally between 2 and 3 years.

Future minimum payments required under these operating lease contracts were as follows:
(Unit: Million Baht)

Consolidated and Separate financial 

statements
2016 2015

Payable
In up to 1 year 11 9
In over 1 year and up to 3 years 8 7

32.2 Service and other commitments

As at 31 December 2016, the Company had commitments in respect of subcontractor agreements payable 

in the future of approximately Baht 2,204 million (2015: Baht 1,340 million).

32.3 Guarantees

a) As at 31 December 2016, the Company had issued letters of guarantees of approximately Baht 185 

million (2015: Baht 290 million), mainly in respect of contractual performance and advance payments.
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b) As at 31 December 2016 and 2015, there were outstanding bank guarantees issued by banks on behalf 

of the Company in respect of certain performance bonds as required in the normal course of business 

of the Company. The details of bank guarantees are as follows:
(Unit: Million Baht)

Consolidated and Separate                

financial statements
2016 2015

Project tender 446 122
Advances 933 625
Contractual performance 1,168 1,074
Retention 291 274
Payments due to creditors 64 118
Tax refund 493 -
Total 3,395 2,213

32.4 Litigation

During the year 2015, the Company was sued by a subcontractor claiming for compensation totaling 

approximately Baht 235 million for breaching of the contract. The Company viewed that it did not commit 

any wrongful act and had on 16 July 2015 counterclaimed to the court, claiming a compensation for damage 

of Baht 632 million. The case is currently being considered by the court. The Company’s lawyer opined 

that the Company had not breached the above contract, and expects that the Company shall pay only 

the amount of works actually accomplished in which the Company had already recorded in the accounts. 

The Company’s management believes that the case will not result in significant damage to the Company. 

33. Fair value hierarchy

As at 31 December 2016 and 2015, the Company had the assets that were measured at fair value or for 

which fair value is disclosed, based on levels of inputs as follows:
(Unit: Thousand Baht)

2016 2015
Consolidated and Separate

financial statements 

Consolidated and Separate

financial statements 
Level 2 Total Level 2 Total

Assets measured at fair value 
Buildings 265,703 265,703 275,697 275,697
Assets for which fair value is disclosed
Investment properties 139,042 139,042 139,042 139,042
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34. Financial instruments

34.1 Financial risk management

The Company’s and its subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 

“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, current 

investments, trade and other receivables, trade and other payables, and short-term and long-term loans. 

The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.

Credit risk

The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade and other 

receivables. The Company and its subsidiaries manage the risk by adopting appropriate credit control policies 

and procedures and therefore do not expect to incur material financial losses. In addition, the Company 

and its subsidiaries do not have high concentrations of credit risk since they have a large customer base 

and the majority of construction services are made to creditworthy customers. The maximum exposure to 

credit risk is limited to the carrying amounts of trade and other receivables as stated in the statement of 

financial position.

Interest rate risk

The Company’s and its subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to their cash at banks, 

investments, short-term and long-term borrowings. Most of the Company’s and its subsidiaries’ financial 

assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, 

the interest rate risk is expected to be minimal. 

Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table 

below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on 

the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
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(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2016

Consolidated financial statements
Fixed interest rates Floating

interest 

rate

Non-

interest 

bearing Total

Interest rate          

(% per annum)

Within          

1 year

1 - 5 

years
Financial assets
Cash and cash equivalents - - 421 7 428 0.10 - 1.40

Trade and other receivables 117 - - 1,520 1,637 4.00
Restricted bank deposits and 

investments 68 - - - 68 0.80 - 1.34
185 - 421 1,527 2,133

Financial liabilities
Trade and other payables - - - 1,591 1,591 -
Liabilities under financial lease 

agreements 46 103 - - 149 0.64 - 5.14
Long-term loans - - 186 - 186 BIBOR+2.63%

46 103 186 1,591 1,926

(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2016

Separate financial statements
Fixed interest rates

Floating

interest rate

Non-

interest 

bearing Total

Interest rate          

(% per annum)

Within          

1 year

1 - 5 

years
Financial assets
Cash and cash equivalents - - 405 7 412 0.10 - 1.40

Trade and other receivables 117 - - 1,484 1,601 4.00
Restricted bank deposits and 

investments 68 - - - 68 0.80 - 1.34
185 - 405 1,491 2,081

Financial liabilities
Trade and other payables - - - 1,561 1,561 -
Liabilities under financial lease 

agreements 46 103 - - 149 0.64 - 5.14
Long-term loans - - 186 - 186 BIBOR+2.63%

46 103 186 1,561 1,896
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(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2015

Consolidated financial statements
Fixed interest rates

Floating

interest rate

Non-

interest 

bearing Total

Interest rate          

(% per annum)

Within          

1 year

1 - 5 

years
Financial assets
Cash and cash equivalents 7 - 121 7 135 0.10 - 1.45
Current investments 5 - - - 5 2.60

Trade and other receivables 98 - - 1,377 1,475 4.00
Restricted bank deposits and 

investments 72 - - - 72 0.63 - 1.35
182 - 121 1,384 1,687

Financial liabilities
Short-term loan from financial 

institution 100 - - - 100 4.72
Trade and other payables - - - 1,459 1,459 -
Liabilities under financial lease 

agreements 32 94 - - 126 4.25 - 6.37
Long-term loans - - 244 - 244 BIBOR+2.63

132 94 244 1,459 1,929

(Unit: Million Baht)
As at 31 December 2015

Separate financial statements
Fixed interest rates Floating

interest 

rate

Non-

interest 

bearing Total

Interest rate          

(% per annum)

Within          

1 year

1 - 5 

years
Financial assets
Cash and cash equivalents - - 119 7 126 0.10 - 1.45
Current investments 5 - - - 5 2.60

Trade and other receivables 98 - - 1,317 1,415 4.00
Restricted bank deposits and 

investments 72 - - - 72 0.63 - 1.35
175 - 119 1,324 1,618

Financial liabilities
Short-term loan from financial 

institution 100 - - - 100 4.72
Trade and other payables - - - 1,408 1,408 -
Liabilities under financial lease 

agreements 32 94 - - 126 4.25 - 6.37
Long-term loans - - 244 - 244 BIBOR+2.63

132 94 244 1,408 1,878
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Foreign currency risk

The Company’s and its subsidiaries exposure to foreign currency risk arises mainly from service payment 

transactions that are denominated in foreign currencies, which are currently not hedged by any derivative 

financial instruments.  However, the balances of financial assets and liabilities denominated in foreign 

currencies are not significant, the foreign currency risk is expected to be m inimal.

34.2 Fair values of financial instruments

Since the majority of the Company’s and its subsidiaries financial instruments are short-term in nature 

or carrying interest at rates close to the market interest rates, their fair value is not expected to be 

materially different from the amounts presented in statement of financial position. 

35. Capital management

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate capital 

structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at 31 December 2016, the 

Group’s debt-to-equity ratio was 1.72:1 (2015: 1.60:1) and the Company’s was 1.73:1 (2015: 1.60:1).

36. Events after the reporting period

On 27 February 2017, the meeting of the Company’s Board of Directors No. 429 passed a resolution 

approving the payment of dividend from the 2016 profit of Baht 0.10 per share, or a total dividend of 

approximately Baht 100 million. After a deduction of the interim dividends of Baht 0.05 per share which 

were paid to the Company’s shareholders in December 2016, there is the remaining dividend of Baht 0.05 

per share, totaling Baht 50 million. The Company will pay dividend on 8 May 2017.

The payment of dividend will later be proposed for approval in the 2016 Annual General Meeting of the 

Company’s shareholders. 

37. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 27 February 

2017.
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Overview 

Christiani & Nielsen Thai PCL is a leading construction company in Thailand for almost 90 years providing 

a wide range of services including design and construction of buildings, civil engineering projects, the design, 

fabrication and erection of steel structures and mechanical and electrical installations. The Company works in 

both the Government and Private Sectors.

In order to expand the Company’s business into the ASEAN countries in which the Company sees opportunities 

to make more income as well as to enhance the Company’s reputation, in 2016 the Company has established its 

wholly-own subsidiary in Myanmar, namely “Christiani & Nielsen (Myanmar) Limited” for providing construction, 

engineering and related services in Myanmar which has a growing economy and is now developing infrastructure.  

Performance Overview 

Year 2016 was a much better year compared to the previous year, despite the continued tough competition 

resulting from fewer jobs being available in the market due to the slow growth of the Thai economy and the 

increased competition. Net Profit for the year 2016 was 419% higher than that for the year 2015 mainly as a result 

of effective management of the construction activities and reversal of estimated expenses for certain construction 

projects that were not actually incurred due to better management of these projects.     

The Company recorded total revenues of THB 7,003 million in year 2016, a 4.8% decrease from THB 7,355 million 

in 2015. However, although  there was a decrease of total construction revenues in 2016, the gross profit  increased 

by THB 105 million, an increase of 31% from THB 336 million in 2015 because of the better cost management 

and improved efficiencies. 

Other income in 2016 was slightly lower than 2015. The main other income in 2016 was from the interest 

income of THB 29 million due to the Interest received from a customer on past dues. The main other income in 

2015 was from a reversal of allowance for doubtful accounts of THB 13 million but no such reversal was made in 

2016. Administrative expenses increased by THB 38 million from the higher personnel expenses of THB 33 million. 

Finance costs also increased by THB 3 million as compared to year 2015 because of higher interest expenses on 

short-term loans from financial institutions in 2016, which have been fully repaid this year as against no such short 

term loans in 2015. As a result, the net profit after tax for 2016 was THB 140 million, an increase of THB 113 million, 

as compared to 2015.  

As of 31 December 2016, the Company had total assets of THB 5,010 million, total liabilities of THB 3,171 million 

and total shareholder’s equity of THB 1,839 million.

Management Discussion

and Analysis (MD&A) for the year 2016
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Financial Performanc

STATEMENTS OF INCOME
(unit : Million Baht) 

 Consolidated fi nancial statements 

2016 2015

Var.

 Inc. / (Dec.) 

% Inc. 

(Dec.)

Revenues
Construction income      6,972      7,322 (350) -4.8%
% of total revenues 99.56% 99.55%

Others income          31          33 

             

(2) -6.11%

Total revenues      7,003      7,355 

          

(352) -4.8%
Costs of construction      6,531      6,986 (455) -6.5%
Gross Margin        441        336            105 31.3%
% Gross Margin 6.33% 4.59%

Administrative expenses        330        292 

             

38 13.0%
% Administrative expenses / Total revenues 4.71% 3.97%
Finance cost          19          16               3 18.8%

Profi t (loss) before income tax        123          61 

             

62 101.6%

Income tax          17         (34)

             

51 -150.0%
Profi t (loss) for the year        140          27            113 418.5%
% Net Profi t / Total revenues 2.00% 0.37%
Earnings per share 
Basic earnings (loss) per share 
Net income attributable to equity holders of the parent 

(Baht)       0.14       0.02           0.12 600.0%

Revenue and gross profit from operations

Consolidated Construction income of the Company was THB 6,972 million or 99.6% of total revenues of THB 

7,003 million, a decrease from last year by THB 350 million or 4.8%.  The decrease in revenues was due to the 

significant decrease in jobs executed by the Company due to the continued slow growth of the Thai economy  as 

mentioned above, a decrease in  investments in the economy, particularly by foreign investors and finally due to 

the slow pace of Government Infrastructure spending which picked up only in the latter part of the year. 

Gross profit for year 2016 increased by THB 105 million. This was mainly due to effective management of the 

construction activities and reversal of estimated expenses for certain construction projects that were not actually 

be incurred due to better management of these projects and also because of the organization restructuring of 

the Company.

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

362



Other income

Consolidated other income decreased from year 2015 by THB 2 million, mainly due to that fact that in 

2015 there was the reversal of allowance for doubtful debt in the amount of THB 13 million, part of total 

other income of THB 33 million, but no such reversal in 2016. However, the interest income increased by 

THB 17 million in 2016 due to Interest of THB 22 million received from a customer on past dues.

Construction cost

The main costs of the Company were construction materials, subcontractors and labor, which all depend 

on market conditions. The Consolidated construction costs of the Company in year 2016 were THB 6,531 

million, a decrease from 2015 by THB 455 million, equivalent to 6.5%. The decline rate was greater than 

the rate of revenue decline as a result of various factors as mentioned above.

Administrative Expenses

Administrative expenses for year 2016 were THB 330 million, which were higher than last year by THB 38 

million, as a result of reorganizing the Company and increase in  number of personnel to support future 

growth from year 2017 onwards, as mentioned above.

Financial costs

The financial costs in year 2016 increased from year 2015 by THB 3 million due to the higher interest 

expenses as a result of short-term loans from financial institutions of THB 100 million, for working capital. 

However the Company has fully repaid these short-term loans before the end of year 2016. 

Income tax for the period

The Company was not liable for income tax in the separate financial statements and the consolidated 

financial statements for years 2016 since in year 2016 the Company and its subsidiaries’ expenses were 

allowed as expenses in the calculation of tax for year 2016, rather than as net income for the year. For 

year 2016, the Company and its subsidiaries’ have net loss for tax purposes. However, the Company has 

recognized the value of deferred income tax revenue of THB 17 million in the Consolidated Financial 

Statements and deferred tax assets in the statements of financial position in the amount of THB 139 million.

Net profit
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The Consolidated Financial Statement of 2016 shows the net profit of THB 140 million. The net profit increased 

from the previous year by THB 113 million. This mainly came from gross profit which increased by THB 105 million 

or equivalent to 31.3%. Administrative expenses and the finance costs increased by THB 38 million and THB 3 

million, respectively, and decrease of corporate deferred tax expenses of THB 51 million, as  mentioned above. 

Statements of comprehensive income (unit : Million Baht) 
Consolidated fi nancial statements

2016 2015 Var.
 Inc. / (Dec.) 

Net profi t for the period        140          27            113 
Other comprehensive income for the period
Actualrial loss - net of income tax           -             (3)               3 
Total comprehensive income for the period        140          24            116 
Equity holders of the parent        140          20            120 
Non-Controlling interests of the Sudsidiary           -              4              (4)

       140          24            116 

Comprehensive income

The total comprehensive income in the consolidated financial statements presented a total comprehensive 

income for year 2016 of THB 140 million, as a result of net profit of THB 140.2 million and exchange 

differences on translation of financial statements of foreign currency of THB 0.2 million.

 

Statements of Financial Position Analysis 

(unit : Million Baht)   

 Consolidated fi nancial statements 
  31 Dec. 

2016 

  31 Dec. 

2015  Inc. (Dec.)  % Inc. (Dec.) 

Assets
 Cash and cash equivalents            428             135      293 217.04%
 Trade and other receivables         1,637          1,475      162 10.98%
 Unbill receivable and construction contracts 

in progress            963             572      391 68.36%
 Other current assets            540             899    (359) -39.93%
 Total current assets         3,568          3,081      487 15.81%
 Property, Plant and equipment         1,139          1,189      (50) -4.21%
 Other non-current assets            303             281        22 7.83%
 Total non-current assets         1,442          1,470      (28) -1.90%
 Total assets         5,010          4,551      459 10.09%

Assets
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Total assets of the Company and its subsidiaries at the end of 2016 were THB 5,010 million, an increase 

of THB 459 million or equivalent to 10%, compared to year 2015. There was an increase of current assets 

in the consolidated financial statements of THB 487 million and a decrease in non-current assets of THB 

28 million, mainly as follows.

Current assets increased by 15.8%, mainly because the Company’s cash and cash equivalent increased 

by THB 293 million due to other current assets reducing by THB 359 million, since the Company received 

a tax refund from the Revenue Department of about THB 493 million. Furthermore, trade receivables and 

unbilled receivables including work in progress have increased by THB 553 million.

Aging of receivables on the basis of due dates are detailed below
 (unit : Million Baht)

 Consolidated fi nancial statements 
31 Dec. 16 31 Dec. 15 31 Dec. 14

Age of receivables
Not yet due          586          547          771 
Past due
Not over 1 month          282          161          253 

     868      708   1,024 
% of total construction contracts debtors 69.3% 72.3% 81.3%
1 - 3 months            63            97            45 
3 - 6 months            38            10               - 
6 - 12 months          130              10            26 
Over 12 months          158          154          165 
    Total construction contract debtors        1,253          979        1,260 

Construction contract debtors, with the aging of the balances in year 2016 in the consolidated financial 

statements were THB 1,253 million, 69.3% of which were not yet due and not over 1 month past due. 

The Company has allowance for doubtful accounts with estimates based upon, among other things, 

past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic conditions.  In 

year 2016, the Company had an allowance for doubtful accounts as mentioned above of THB 113 

million, which is 9% of total construction contract debtors. However, the Company manages the risk 

by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to incur 

material financial losses. In addition, the Company does not have high concentration of credit risk since 

the Company has a large customer base and creditworthiness of customers is assessed before taking 

up construction work.
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The increase in non-current assets

In 2016, there was a decrease of non-current assets in the consolidated financial statements of 

THB 28 million, a decrease of 2%, primarily due to decrease in investment in net fixed assets by THB 

50 million. In 2015, the Company had invested in construction machinery and equipment in order to 

accommodate the expected increase in construction work in 2016 and beyond. In 2015, the Company 

invested THB 262 million whereas in 2016 the Company invested THB133 million. As a result, the 

Company’s property plant and equipment decreased net of depreciation by THB 50 million and other 

non-current assets increased by THB 22 million put of which  deferred tax assets increase is in the 

amount of THB 17 million.

Liabilities

      (unit : Million Baht)   

 Consolidated fi nancial statements 

  31 Dec. 2016   31 Dec. 2015 

 Inc. 

(Dec.) 

 % Inc. 

(Dec.) 

Liabilities and shareholders' equity 

Short-term loan from fi nancial institution                -             100    (100) -100.00%

Trade and other payables and advance from 

customers 
and deferred construction revenue         2,247          1,856      391 21.07%

Liabilities under fi nance lease agreements            149             127        22 17.32%

Short-term provisions            390             319        71 22.26%

Long term loans            186             245      (59) -24.08%

Other liabilities            199             155        44 28.39%

Total liabilities         3,171          2,802      369 13.17%

In 2016, the Company had debts totaling THB 3,171 million, an increase compared to the year 2015 by 

THB 369 million or equivalent to 13.2%. Most of the increase came from an increase of accounts payable 

and advances from customers in the amount of BHT 391 million and short-term provisions increased by 

THB 71 million, which are as result of the estimated expenses for construction projects that will be incurred 

from warranties and claims on the construction contract works. In year 2016, the Company’s total loans 

decreased by THB 159 million, since in 2016, the Company repaid short term loans of THB 100 million and 

long term loans of THB 59 million.
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Shareholders ‘equity

      (unit : Million Baht)   
 Consolidated fi nancial statements 

31 Dec. 2016 31 Dec. 2015  Inc. (Dec.)  % Inc. 

(Dec.) 

Shareholders' equity
Share capital         1,003          1,003          - 0.00%
Retained earnings 
   Appropriated - statutory reserve              84 77          7 9.09%
   Unappropriated            606             521        85 16.31%
Other components of equity              23 25        (2) -8.00%
Premuim on sales  of invenstments in subsidiary              21 21          - 0.00%
Premium on sales of own shares held

by subsidiary

             69 69          - 0.00%

 Equity attributable to Owners of the

 Company 

        1,806 1,716        90 5.24%

 Non-controlling interests of the subsidiary              33 33          - 0.00%
 Total shareholders' equity         1,839 1,749        90 5.15%

As at 31 December 2016, the shareholders’ equity of the Company was THB 1,839 million, an increase 

from the year 2015 by THB 90 million or equivalent of 5.2%, since in the year 2016, the Company had a 

net profit of THB 140 million and paid an interim dividend payment of THB 50 million. 

Cash Flow Analysis

Cash and cash equivalents at end of year 2016 increased by THB 293 million from beginning of year 

balance of THB 135 million. As a result, the cash and cash equivalents as of 31 December 2016 was THB 

428 million, the details of cash flow by activities are as follows:
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Statements of Cash Flow

 (unit : Million Baht) 
 Consolidated fi nancial statements 

2016 2015 Var.

 Inc. / (Dec.) 

Cash from (used in) operating activities       276         36        240 

   Interest income         28         12          16 
   Cash paid for interest expenses        (11)        (14)             3 
   Cash paid for corporate income tax     (177)     (216)          39 
   Cash received from corporate income tax       493             -        493 
Net cash from (used in) operating activities       609     (182)        791 
Purchases of Property, plant and equipment        (82)     (171)          89 
Net cash used in investing activities        (70)     (135)          65 
Bank overdrafts and loans from bank and fi nancial institution     (100)       100      (200)
Dividend paid        (50)             -         (50)
Net cash fl ows from (used in) fi nancing activities     (246)         31      (277)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents       293     (287)        580 
Cash and cash equivalents at beginning of period       135       422      (287)
Cash and cash equivalents at end of period       428       135        293 

 Net cash provided by operating activities increased by THB 791 million, mainly due to the Company having 

received a tax refund from the Revenue Department of about THB 493 million and increase in cash received 

from advances from customers and deferred construction revenue of THB 444 million. Net cash from investing 

activities increased by THB 65 million, mainly due to decrease of purchase of property, plant and equipment 

of THB 89 million, net cash from financing activities decreased from the previous year by THB 277 million since 

the Company has repayment of short term loans from financial institutions of THB 100 million and partial 

repayment of long term loans from financial institution and liabilities under financial lease agreements of

THB 96 million and paid out interim dividend  of THB 50 million.
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Liquidity

Key Financial Ratios
Consolidated fi nancial statements

2016 2015 2014

Current Ratio Times      1.26      1.27      1.21 
Quick Ratio Times      0.73      0.67      0.69 
Average collection period Days     85.71     84.51     69.63 
Average Debt service period Days     82.76     83.72     71.29 
Return on Equity %      7.81      1.54    (18.13)
Return on Assets %      2.93      0.55     (6.55)
Debt to Equity Ratio Times      1.72      1.60      2.02 

In 2016 the ratio of the liquidity of the Company was 1.26 times which was close to the previous year. The 

quick ratio was 0.73 times, at a satisfactory level compared to year 2015, which was 0.67 times. However, 

due to the slow growth of the Thai economy, collection of cash accounts receivable was delayed from 70-72 

days to 86 days in year 2016 resulting in an average Debt service period of 83 - 84 days. In year 2016, the 

Company improved the Return on Equity and Return on Assets which were 7.81% and 2.93%, respectively. 

Debt to Equity Ratio was 1.72 times, a little  higher compared to year 2015 which was 1.60 times due to 

increase in trade payables and advance from customers, liabilities under finance lease agreements and 

short-term provision. 

Remuneration of the auditor

A. The remuneration of the auditor (audit fee).

Companies and subsidiaries

The remuneration of the auditors

- Auditors of the company. In the past fiscal year, the total amount – None - Baht

- Office of the Auditor's Office audit. Parties related to the auditor and audit firm of auditors under. In the 

past financial year amounted to 2,500,000 Baht. 

B. The other services (non-audit fee) 

Companies and subsidiaries

Remuneration for other services including - None - for the - None - 

- Auditors of the company. The total amount – None - Baht

- Auditing the auditor under or related to the auditor and audit firm said. In the past fiscal year, the total 

amount – None - and the future payments arising from the agreement that has not been completed in 

the past financial the total amount – None - Baht.
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Detail of the Company
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

Business type Construction

Registration number 0107535000281

Registered capital 1,177,904,204 Baht (1,177,904,204 ordinary 

shares of 1 Baht each) 

Issued and fully paid-up 1,002,904,144 Baht (1,002,904,144 ordinary 

shares of 1 Baht each)

Head Office Address 727 La Salle Road, Bangna, Bangna, 

Bangkok 10260

Telephone +66 2 338 8000 
Facsimile +66 2 338 8090

Homepage http://www.cn-thai.co.th

Branch No. 1 494 Moo 4 Tambol Nongkham
Sri Racha District, Cholburi 20110 

Telephone +66 038 066 424-7
Facsimile +66 038 066 428

Branch No. 2 39 Nimitr Mai 64,

East Sam Wah Sub-district
Klongsam Wah District, Bangkok 10510  

Company Secretary Mr. Surasak Osathanugraha
+ 66 2 338 8100
surasakos@cn-thai.co.th

Investor Relation Mrs. Phanee Charoencharoenchai
+66 2 338 8077
phaneech@cn-thai.co.th

Subsidiary Companies

CNT Holdings Co., Ltd.
Business type Construction and Holding Company

Registered capital 50,000,000 Baht (5,000,000 ordinary shares 

of 10 Baht each)

Issued and fully paid-up 50,000,000 Baht (5,000,000 ordinary shares 

of 10 Baht each)

Address 727 La Salle Road, Bangna, Bangna, 

Bangkok 10260

Telephone +66 2 338 8000 
Facsimile +66 2 338 8090

Christiani & Nielsen (Myanmar) Co., Ltd.
Business type Construction, engineering and related 

services

Registered capital 500,000 USD

(500,000 ordinary shares of 1 USD each)

Issued and fully paid-up 100,000 USD

(100,000 ordinary share of 1 USD each)

Address No. 24/C Natmout Yeikthar Street, Bahan 

Township Yangon, 
The Republic of the Union of Myanmar

Telephone / Facsimile +951 540 188

        References
Auditor Ms. Kamontip Lertwitworatep 

CPA (Thailand) - Licence no. 4377 and/or
Ms. Siriwan Suratepin
CPA (Thailand) - Licence no. 4604 and/or
Mr. Wichart Lokatekrawee
CPA (Thailand) - Licence no. 4451

EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110

Telephone +66 2 264 9090
Facsimile +66 2 264 0789-90

Registration of Thailand Securities Depository Company 

Limited
Securities No. 93, 14 th Floor, Ratchadapisek Road 

Dindaeng, Bangkok 10400
Tel: +66 2 009 9690-91, Fax: +66 2 009 9992

Main Bank Bangkok Bank (Head Office)
333 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10100
Tel: + 66 2 231 4333, Fax: +66 2 236-8281-2
Website: http://www.bangkokbank.com

Bank of Ayudhya Public Company Limited 

(Head Office)
1222 Rama 3 Road, Bangpongpang 
Yannawa, Bangkok 10120
Tel: +66 2 296-2000, Fax: +66 2 683-1304
Website: http://www.krungsri.com

Kasikorn Bank Public Company Limited 
(Phaholyothin Branch)
400/22 Phaholyothin Road, Samsaen-nai 
Pahyathai, Bangkok 10400
Tel: +66 2 273-1050-55, Fax: +66 2 273-1090
Website: http://www.kasikornbank.com




