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สารจากคณะกรรมการ 
ในป 2550 ที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศไดรับผลกระทบจากปจจัยลบหลายดาน การชะลอตัว
ของการลงทุนจากภาครัฐ รวมถึงการขาดความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุนของภาคเอกชน 
สงผลใหอุตสาหกรรมกอสรางโดยรวมมีอัตราการขยายตัวลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดเนน
การเขารวมประมูลงานในกลุมอุตสาหกรรมที่ยังคงมีการขยายตัว เชน กลุมอุตสาหกรรมปโตร
เคมีและกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทําใหอัตราการประมูลงานของบริษัทเพ่ิมข้ึนถึง 63% 
จากจํานวน 4,060 ลานบาทในป 2549 เปน 6,606 ลานบาทในป 2550 
 
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 117 ลานบาท จากรายไดรวมทั้งสิ้น 6,243 ลานบาท ซึ่งมีการ
เติบโตอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิจํานวน 66 ลานบาท จากรายไดรวม 4,867 
ลานบาทในป 2549 รายไดรวมที่เพ่ิมข้ึนมาจากการที่บริษัทฯ ไดรับงานกอสรางในโครงการ
ใหญๆ และงานกอสรางขนาดกลางที่มีระยะเวลากอสรางในชวงสั้นๆ จากผลการดําเนินงานในป
ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นควรใหขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนใน
วันที่ 10 เมษายน 2550 เพ่ือจายเงินปนผลประจําปในอัตราหุนละ 0.10 บาท  
 
อยางไรก็ตาม จากนโยบายในการปรับปรุงและกอสรางสาธารณูปโภคขนาดใหญ รวมถึง
แผนการลงทุนของภาครัฐในการกอสรางรถไฟฟาอีกหลายสายที่ผลักดันโดยรัฐบาลที่ไดจากการ
เลือกตั้งใหมจะทําใหมีการประมูลงานเพ่ิมข้ึน อันเปนการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมการกอสราง
ใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วในปหนา 
 
บริษัทฯ จะยังคงมุงเนนในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในธุรกิจ การลดคาใชจายทีไ่ม
จําเปน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการกอสราง เพ่ือลดตนทุนใหไดมากที่สุด 
โดยมีเปาหมายในการเพ่ิมรายไดในอัตราที่เหมาะสมและมีกําไรสุทธิในระดับที่นาพึงพอใจ  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคาและสถาบันการเงินที่ใหความ
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีมาโดยตลอด อีกทั้งพนกังานทุกทานที่มุงมั่นและทุมเทกําลังกายกําลงัใจ
ในการทํางาน และทําใหป 2550 เปนปแหงความสําเร็จอีกปหนึ่ง ทายที่สุดนี้ บริษัทฯ หวังเปน
อยางย่ิงวายังคงจะไดรับการสนับสนุนดวยดีเชนนี้ตลอดไป เพ่ือพัฒนาใหธุรกิจของบริษัทฯ กาว
ไปในอนาคตดวยความมั่นคงและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกฝายสืบไป 
 
(นายไมเคิล เดวิด เซลบีย)     (นายดนุช ยนตรรักษ) 
ประธานกรรมการ      กรรมการผูจัดการ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท คริสเตียนี
และนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 
ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิผล เพ่ือใหมีความมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยาง
เพียงพอ ทันเวลา และปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวใน
รายงานประจําปนี้แลว 
 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยูในระดับที่นา
พอใจและสามารถสรางความเชื่อมั่นไดวางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท คริสเตียนี
และนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด ไดถูกตองในสาระสําคัญแลว 
 
 
(นายไมเคิล เดวิด เซลบีย)     (นายดนุช ยนตรรักษ) 
ประธานกรรมการ      กรรมการผูจัดการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทานผูถือหุน 
 ในรอบป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกัน 4 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติภาระหนาที่ 
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามที่ ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานไดดังนี้ :- 
 1. สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป โดย
การเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตเพ่ือฟงคําชี้แจง ขอสังเกต ขอเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจากการสอบทานดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นวางบการเงินของ
บริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนอยางถูกตองครบถวนตามที่ควรในสาระสําคัญ และมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป พรอมทั้งมีการเปดเผยรายละเอียดรายการ
ที่เก่ียวโยงกันถูกตองครบถวน 
 2. ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําป ของฝายตรวจสอบและกํากับ
ดูแลใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปตามแผนงาน การปรับปรุงขอผิดพลาดที่พบจากการ
ตรวจสอบ ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้ง สอบทานระบบการควบคุมภายในกับฝายตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
เชื่อไดวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
 3. ไดเขารวมรับฟงการเสนอโครงการ การบริหารความเสี่ยงและไดรวมพิจารณา
คาธรรมเนียมและขอบเขตของโครงการแลวเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ วาจางบริษัท 
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ดําเนินการตามโครงการ การบริหารความเสี่ยง 
 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณา
คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
 5. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนดของทางการและ
กฏหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ โดยไดจัดทํารายการที่ตองปฏิบัติไวและติดตามอยางสม่ําเสมอ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ไดให
ความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการดําเนินงานภายใตกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ฝายบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารงานในกรอบ
ของจริยธรรมที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ
อยางสม่ําเสมอ 

(นายประทีป วงศนิรันดร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
ป 2550 เปนปที่ธุรกิจรับเหมากอสรางไดรับผลกระทบจากปจจัยลบหลายดาน ทั้งตนทุนการกอสรางที่เพิ่ม
สูงขึ้น การเสนอราคามีการแขงขันกันมากขึ้น สงผลกระทบใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท
รับเหมากอสรางตางๆ ลดลง อยางไรก็ดี ในป 2550 บริษัทฯ ไดมีการรับงานกอสรางเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
ป 2549 ประมาณ 30% ซึ่งเปนการชวยพยุงอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ใหคงอยูในอัตราเดิม ถึงแมวาจะมี
ผลกระทบดังกลาวก็ตาม รวมถึงบริษัทฯ ไดมีการลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารโครงการกอสรางเพื่อลดตนทุนการกอสรางใหไดมากที่สุด จึงสงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น  
การเงินของกลุมบริษัทฯ 
รายไดรวมของกลุมบริษัทในป 2550 ทั้งสิ้น 6,339 ลานบาท มีผลประกอบการกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษี
เงินได และผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 95 ลานบาท มีกําไรจากผลการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 25 ลานบาท และมีดอกเบ้ียจายเทากับ 3 ลานบาท ทําใหกําไรสุทธิของกลุม
บริษัทในงบการเงินรวม ป 2550 เทากับ 117 ลานบาท 
การเงินของบริษัทฯ 
รายไดรวมของบริษัทฯในป 2550 ทั้งสิ้น 6,320 ลานบาท มีผลประกอบการกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได 
และผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 81 ลานบาท และมีดอกเบ้ียจายเทากับ 3 ลานบาท 
สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2550 เทากับ 78 ลานบาท 
 

กําไรสุทธิเฉพาะของบริษัทฯ แสดงยอดที่แตกตางจากกําไรสุทธิของกลุมบริษัทสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีทุนตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับที ่44 (ปรับปรุง 2550)  เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การจัดสรร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอจัดสรรผลประกอบการเฉพาะของบริษัทฯ ดังนี้ 
กําไรสะสมยกมา (หลังปรับปรุงใหม) 474,016,132 บาท 
เงินปนผลจาย (20,057,475) บาท 
โอนเขาทุนสํารองตามกฎหมาย (3,882,666) บาท 
ผลประกอบการประจําป  2550 77,653,316 บาท 
รวมกําไรเพื่อการจัดสรร 527,729,307 บาท 
ปนผลหุนละ 0.10 บาท จากจํานวน 401 ลานหุน ซึ่งชําระเต็มมูลคาแลว (40,116,168) บาท 
กําไรสะสมยกไป 487,613,139 บาท 
 
ขอเสนอของการจัดสรรผลกําไรนี้จะไดนําเสนอเพื่อขออนมุัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ครั้งที่ 75 
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที ่10 เมษายน 2551 และกําหนดการจายเงินปนผลในวันที ่9 พฤษภาคม 2551 
      (นายดนุช ยนตรรักษ) 
           กรรมการและเลขานุการบริษัท 
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ผังการบริหารงานองคกร 
 

 

คณะกรรมการ 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกัด 

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานกอสราง 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานพัฒนาธุรกิจ 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานเทคนิค 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานพาณิชยกรรม 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานการเงินและธุรการ 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายประเมินราคาและแผนงาน 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายพาณิชยกรรม 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายการเงินและธุรการ 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายกอสราง  

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายพัฒนาธุรกิจ 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายเคร่ืองกลและงานระบบ 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายโครงสรางและสถาปตยกรรม 

 

ผูจัดการแผนก 
ตรวจสอบภายใน 

ผูจัดการแผนก 
รักษาความปลอดภัย 

ผูจัดการแผนก 
ควบคุมคุณภาพ 

ผูจัดการแผนก 
ทรัพยากรบุคคล 
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โครงสรางการถอืหุนและการจัดการ 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 

ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวน 
หุนทั้งหมด 

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย 166,313,259 41.46 
บจ. ทุนลดาวัลย  
(บริษทัยอยของ สนง. ทรพัยสนิสวนพระมหากษัตริย) 

119,903,491 29.89 

Indochina Investments Limited  13,552,457 3.38 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 12,312,856 3.07 
นายณัฐพล จฬุางกูร 4,000,000 1.00 
นายไพโรจน ไพศาลศรสีมสุข 3,961,150 0.99 
น.ส. โสภาเพ็ญ กระจางเนตร  3,857,142 0.96 
นายพรชัย สุรรตันรังษ ี 3,226,357 0.80 
นายสุนทร สุภาภา 2,532,800 0.63 
นายทวีฉตัร จฬุางกูร 2,299,500 0.57 
   
กลุมผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 28 ธนัวาคม 2550  

ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวน 
หุนทั้งหมด 

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย 166,313,259 41.46 
บจ. ทุนลดาวัลย  
(บริษทัยอยของ สนง. ทรพัยสนิสวนพระมหากษัตริย) 

119,903,491 29.89 

 
กลุมผูถือหุนรายใหญ ไดมีการสงตัวแทนเพ่ือมาดํารงตําแหนงกรรมการที่มีอํานาจจัดการดวย ทั้งนี้
จํานวนกรรมการที่มาเปนตัวแทนไดพิจารณาตามความเหมาะสม โดยมิไดเปนไปตามสัดสวนของ
จํานวนหุนที่ถืออยู 
 
โครงสรางการจัดการ 
กรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่
ดังตอไปนี้  
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มีหนาที ่

• ดําเนินงานตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  
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• กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลใหฝาย
จัดการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาสูงสุดใหแกกิจการและผูถือหุน 

• รับผิดชอบตอผูถือหุน โดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน เปดเผยขอมูลตอผูลงทุน
อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ 
• กํากับดูแลใหกิจการดําเนินงานไปตามขอบเขตและเปาหมายที่วางไว 
• สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจําป 

พรอมทั้งแสดงความเห็นตองบการเงิน โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชี 
• สอบทานการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการทํางานของฝายตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
• ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร ผูถือหุน

รายใหญ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
• ดูแล ใหคําแนะนํา เสนอแนะแนวทางเพ่ือใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดทํารายงานเปดเผยในแบบรายงานประจําปของ
บริษัทฯ 

• ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของ 
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนประจําป 
• ภาระกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ มีรายนามและจํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2550 ที่ผานมาดังนี ้
 

           ชื่อ         ตําแหนง   จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/ 
จํานวนครั้งการประชุมทั้งหมด 

นาย ไมเคิล เดวิด เซลบีย ประธานกรรมการ  
(แตงตัง้ 10 สิงหาคม 2550) 

 
1/4 

นายประทีป  วงศนิรันดร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
นายภมรศักด์ิ  สุรคุปต  กรรมการตรวจสอบ 4/4 
นายวินัย วามวาณิชย กรรมการตรวจสอบ 4/4 
นายปรีด์ิ         บุรณศิร ิ กรรมการอิสระ 3/4 
นายอํานาจ     อินทรสุขศร ี กรรมการ 3/4 
นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว กรรมการ 3/4 
นางจุไรรัตน ศุขสวัสด์ิณ อยุธยา กรรมการ 4/4 
นายดนุช        ยนตรรักษ กรรมการผูจัดการและเลขานุการ 4/4 
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           ชื่อ         ตําแหนง   จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/ 

จํานวนครั้งการประชุมทั้งหมด 
นายศรัณยทร       ชุตมิา กรรมการ 3/4 
พลโทชยุติ  สุวรรณมาศ กรรมการ (แตงตั้ง 10 สิงหาคม 2550) 1/4 
นายสานติ      กระจางเนตร ประธานกรรมการ  

(ลาออก 15 มิถุนายน 2550) 
2/4 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
 

1. นายประทีป  วงศนิรันดร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายภมรศักด์ิ  สุรคุปต  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวินัย วามวาณิชย กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการ 2 คนในจํานวน 11  คนลงลายมือชื่อรวมกัน โดยทั้งนี้อยางนอยกรรมการหนึ่งคน 
ในสองคนดังกลาวจะตองเปน นายไมเคิล เดวิด เซลบีย หรือ นายอํานาจ อินทรสุขศรี หรือ นายดนุช 
ยนตรรักษ   
 
การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัทฯ เปนผูสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยมีการรวมกันพิจารณา
คุณสมบัติของความเปนอิสระของบุคคลนั้น  
 
คุณสมบัติในการพิจารณาการแตงตั้งกรรมการอิสระ 

• ไมเปนลูกจาง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงนิเดือนประจําหรือประโยชนอ่ืนใด
จากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ 

• ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ 
รวมถึงหุนที่ถือโดยผูเก่ียวของ 

• สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน 
• สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร  

ผูถือหุนรายใหญหรือบริษัทอ่ืนซึ่งมีผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน 
• สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือตัดสินใจในกิจกรรมที่สําคัญ 

วาระการดํารงตําแหนง 
ในการประชุมสามัญประจําปในแตละป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม โดยให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการไมสามารถแบง
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ออกเปนสามสวนได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนตําแหนง
อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
 
รายชื่อและตําแหนงของผูบรหิารบรษิัทฯ 

 ชื่อ ตําแหนง 
1. นายดนุช ยนตรรักษ กรรมการผูจัดการ 
2. นายณรงค  ภาคยทองสุข ผูอํานวยการฝาย – สายงานเทคนิค/กอสราง 
3. นางจุไรรัตน  ศุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา ผูอํานวยการฝาย - สายงานการเงินและธุรการ 
4. นายธวัชชัย  รัตนศักด์ิ  ผูอํานวยการฝาย - สายงานพัฒนาธุรกิจ 
5. นายเดวิด ซี กรีนแบงค ผูอํานวยการฝาย - สายงานพาณชิยกรรม 
6. นายณรงค แมนธนาวงศสนิ ผูจัดการอาวุโส – ฝายกอสราง 
7. นายพันธศักด์ิ พัฒนพันธพงศ ผูจัดการอาวุโส – ฝายกอสราง 
8. นายนิพนธ พันธศักด์ิ ผูจัดการอาวุโส - ฝายกอสราง 
9. นายมารวิน ลูอิส ผูจัดการอาวุโส – ฝายกอสราง 
10. นายวิญ ู จินตนาวัฒน ผูจัดการอาวุโส – ฝายโครงสรางและสถาปตยกรรม 
11. นายศักด์ิชัย สงวนสนิ ผูจัดการอาวุโส - ฝายเครื่องกลและงานระบบ 
12. นายกูเกียรต ิ เชิดชูเหลา ผูจัดการอาวุโส - ฝายประเมนิราคาและแผนงาน 
13. นายวิเทศ รัตนากร ผูจัดการอาวุโส - ฝายพาณิชยกรรม 

 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
ผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะมีตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม และจากการ
คัดเลือกจากตําแหนงบริหารของบริษัทฯ โดยผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ กําหนดให
มีกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้มิไดกําหนดจํานวนกรรมการสูงสุดไว กรรมการจะไดรับการแตงตั้ง
และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนไมสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการ
เลือกตั้งกรรมการเพ่ือใหผูใดมากนอยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด (Cumulative Voting)  
สําหรับผูถือหุนรายยอยสามารถมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ และลงคะแนนเพ่ือเลือก
กรรมการในการประชุมผูถือหุน อนึ่ง บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการอ่ืนใดที่ทําหนาที่แทนคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ 
 
การคัดเลือกผูบริหารนั้น จะมีเพียงผูบริหารระดับสูงและมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เทานั้น ที่จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 
คาตอบแทนผูบริหาร 

กรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในรอบปที่ผานมาเปนเบ้ียกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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            ชื่อ คาตอบแทน 
(บาท) 

ลักษณะคาตอบแทน 

1. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 334,667.- เบ้ียกรรมการ 
2. นายประทีป  วงศนิรันดร 720,000.- เบ้ียกรรมการ 
3. นายภมรศักด์ิ  สุรคุปต  600,000.- เบ้ียกรรมการ 
4. นายวินัย วามวาณิชย 600,000.- เบ้ียกรรมการ 
5. นายปรีด์ิ         บุรณศิร ิ 240,000.- เบ้ียกรรมการ 
6. นายอํานาจ     อินทรสุขศร ี 240,000.- เบ้ียกรรมการ 
7. นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 240,000.- เบ้ียกรรมการ 
9. นางจุไรรัตน ศุขสวัสด์ิณ อยุธยา 240,000.- เบ้ียกรรมการ 
9. นายดนุช        ยนตรรักษ 240,000.- เบ้ียกรรมการ 
10. นายศรัณยทร ชุติมา   240,000.- เบ้ียกรรมการ 
11. พลโทชยุต ิ สุวรรณมาศ 94,667.- เบ้ียกรรมการ(แตงตั้ง 10 สิงหาคม2550) 
12. นายสานติ      กระจางเนตร 220,000.- เบ้ียกรรมการ (ลาออก 15 มิถุนายน 

2550) 
 

คาตอบแทนรวมสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน  23 ราย ในป 2550 เปน
จํานวนเงินรวม  35.5 ลานบาท  

 
คาตอบแทนอ่ืน - ไมมี 
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การกาํกับดูแลกจิการ 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ คาํนึงถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในอันที่จะสงเสรมิใหเกิด
ความโปรงใสและเปนธรรม โดยยึดหลักการดําเนินการที่ดีตองสามารถตรวจสอบได เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นใจใหกับผูถือหุน นักลงทุนและทุกฝายที่เก่ียวของ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 371 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติประกาศใหใชนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ซึ่งไดกําหนดใหสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี ้ 
 

1. นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบตอผูถือหุนของบริษัทฯ ในอันที่จะดูแลรักษา

ผลประโยชน และดําเนินกิจการดวยความมุงมั่นที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนทุกรายโดย
เทาเทียมกัน โดยปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
แกผูที่เก่ียวของทุกฝาย รวมถึงการทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 
 

2. สิทธิและความเทาเทยีมกันของผูถือหุน  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในการรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ 

ลวงหนาอยางถูกตองและทันเวลาโดยเทาเทียมกัน และไดเปดเผยขอมูลดังกลาวใน Website ของ
บริษัทฯ เปนการลวงหนากอนที่จะจัดสงเอกสาร เพ่ือใหผูถือหุนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนรวมถงึในการเขารวมประชุมประจําปผูถือหุน ในกรณทีี่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 
ผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหคณะกรรมการอิสระใชสิทธิ์ลงคะแนนแทนได นอกจากนี้หากมีวาระ
พิเศษเปนกรณีเรงดวน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณี ๆ ไป  

 
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่อาจจะเกิดข้ึนตอการดําเนิน

กิจการของบริษัทฯ อันไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและเจาหนี ้คูแขงขันทางการคา และสังคม
สวนรวม โดยมีการกํากับใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมายและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิ์ของผูมีสวนไดเสีย โดยสรุปดังนี ้
 
1. ผูถือหุน          : บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง  โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนทุกราย
โดยเทาเทียมกัน 
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2. พนักงาน          : บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

3. ลูกคา                  : บริษัทฯ ไดสนองความตองการของลูกคาดวยงานที่มีคุณภาพและ
บริการที่ดี โดยมีการรับประกันผลงานการกอสราง ภายใตขอกําหนด
และระยะเวลาอันเหมาะสมและเปนธรรมตอลูกคา 

4. คูคาและเจาหนี ้     :  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอคูคาและเจาหนี้ตามเงื่อนไขที่มี
ตอคูคาและเจาหนี้อยางเครงครัด 

5. คูแขงขันทางการคา :   บริษัทฯ ไดประพฤติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปน
ธรรมและหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพ่ือทําลายชื่อเสียงของผู
แขงขัน 

6. สังคมสวนรวม       :  บริษัทฯ ใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและ
สังคมสวนรวมตามความสามารถของบริษัทฯ และไมกระทําการใด ๆ 
ที่จะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ และสิ่งแวดลอม 

 
4. การประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนประจําปภายในสี่เดือนนับจากวันปดรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นปของบริษัทฯ โดยมีการจัดสงวาระการประชุม และขอมูลตางๆ ใหผูถือหุนลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมกําหนดเวลาและสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสมตอผู
ถือหุนและไดเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาใน Website ของบริษัทฯ กอน
จัดสงเอกสาร 

 
 นอกจากนั้น ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการตรวจสอบ

การดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ   
 
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอิสระในการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน

ในการนําพาบริษัทฯ ไปสูเปาหมายที่วางไว โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนเปน
สําคัญ  ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการสามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว  

 
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่

เก่ียวโยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง โดยราคาและเงื่อนไขจะเหมือนกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ ไวในแบบแสดงรายการ
ประจําป และรายงานประจําป รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
- เพ่ือเปนการปองกันการแสวงหาประโยชนสวนตน บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแล
การใชขอมูลภายใน โดยหามมิใหผูบริหารเปดเผยขอมูลภายในกอนการเปดเผยสูสาธารณะ 
- กําหนดใหผูบริหารตองจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
7. จริยธรรมธุรกิจ 
เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสยี ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการของบรษิัทฯ จงึกําหนด
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ข้ึน เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางทุกคนใชเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคบัและระเบียบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฎ
ในสวนที่ 2 ของคูมือ "เรื่อง จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน” ทั้งนี้ 
พนักงานทุกคนไดรับเอกสารเก่ียวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน
และถือเปนกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 

 
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบรหิาร 
กรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยตัวแทนจากผูถือหุน ผูทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่

คณะกรรมการหรือผูถือหุนเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
 
9. บทบาทระหวางประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจดัการ 
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิไดเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และไมมี

ความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร  
 
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบรหิาร 
เบ้ียกรรมการจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนประจําป โดยคณะกรรมการจะเสนออัตรา 

เบ้ียกรรมการใหที่ประชุมพิจารณา โดยคาตอบแทนที่ไดจะไมเทากัน ข้ึนอยูกับตําแหนงของกรรมการ
แตละคน โดยแบงเปนประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ 

 
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสงูจะอยูในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนจงูใจ

ซึ่งสอดคลองกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร การวาจางผูบริหารระดับสูง
จะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริษัทกอน 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2550 / 14 

 
11. การประชุมคณะกรรมการ 
มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุกไตรมาส เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน 

อนุมัติงบกําไรขาดทุน หารือในกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสงเปนหนังสือนัดประชุมระบุ
วาระการประชุม และเอกสารที่เก่ียวของกับการประชุมใหคณะกรรมการไดศึกษากอนมีการประชุม
อยางนอย 3-7 วันลวงหนา  หากในกรณีที่มีเรื่องจําเปนเรงดวน อาจเรียกใหมีการประชุม
คณะกรรมการไดโดยไมตองทําเปนหนังสือแจงลวงหนา 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและแผนก

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาความถูกตองของงบการเงิน และจะไดนําเสนอ
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและลงนามกอนมีการนําสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
12. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรือ่ง 
เพ่ือใหมีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ จึงใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 3 
ทาน และ 1 ทาน ตองมีความรูดานบัญชี/การเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติ
เก่ียวกับความเปนอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาที่
ตรวจสอบ / กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การ
คัดเลือกผูตรวจสอบบัญช ีการพิจารณาความขัดแยงทางผลประโยชนรวมถึงการบริหารความเสีย่งของ
บริษัทฯ 

 
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงกับกรรมการผูจัดการ และทํางาน

รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีภายนอก เพ่ือคอยควบคุมและตรวจสอบการทํางานให
เปนไปอยางถูกตองตามกฏหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวของ  

 
14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดจัดทํารายงานเพ่ือสรุปผลการดําเนนิงานที่ผานมาในแตละปใหผู

ถือหุนไดรับทราบ โดยสงรวมไปกับเอกสารการประชุมประจําปผูถือหุน  
 
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานประจําป งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนินงานของบริษัท

ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯทุกป และมีการจัดทํา Website เพ่ือเปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใช
ขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส เพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการใหขอมูลกับนัก
ลงทุนนอกเหนือจากการแจงขาวผานทาง Website ของตลาดหลักทรัพยฯ    



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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นโยบายการจายเงินปนผล 
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ จายเงินปนผลให 
ผูถือหุนในแตละป ข้ึนอยูกับผลการดําเนิงานในปนั้นๆ ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสทุธหิลงั
หักภาษีแลว หากไมมีเหตุการณจําเปนอ่ืนใด และหากการจายปนผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ 
 
เงินปนผลจาย 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 375 ไดมีมติอนุมัติการจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานของป 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินปนผล
จายทั้งสิ้นประมาณ 40 ลานบาท โดยบริษัทฯ จะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในที่
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ตอไป  



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลทางการเงินที่สาํคัญ 
 
งบดุล (ลานบาท) 2550 2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2548 

 
สินทรัพยรวม 3,301 3,039 2,658 
หนี้สนิรวม 2,283 2,106 1,695 
สวนของผูถือหุน 1,018 933 963 
    
งบกําไรขาดทุน (ลานบาท)    
รายไดจากงานกอสราง 6,302 4,837 3,623 
รายไดรวม 6,339 4,867 3,694 
ตนทุนและคาใชจาย 6,243 4,817 3,560 
กําไรข้ันตน 254 213 258 
กําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได และผลการ
ดําเนนิงานของหนวยงานที่เลกิดําเนนิธุรกิจ 

95 50 134 

กําไรสุทธิสําหรับป 117 66 136 
    
อัตราสวนทางการเงิน    
อัตราสวนสภาพคลอง 1.22 1.22 1.31 
อัตรากําไรข้ันตน 4.04 4.41 7.12 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 1.51 1.04 3.70 
อัตราสวนเงนิสดตอการทํากําไร 179.68 (135.83) 17.68 
อัตรากําไรสทุธ ิ 1.85 1.35 3.69 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 12.01 6.95 15.36 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 3.7 2.31 5.50 
อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน 2.24 2.26 1.76 
อัตราความสามารถชําระดอกเบ้ีย 121.01 32.21 94.98 
อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ* 33.33% 29.41% 28.57% 
อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ** 52.63% 38.46% 45.45% 
หมายเหตุ * อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับงบการเงินของบริษัทและ
  บริษัทยอย 
 ** อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ เปรยีบเทยีบกับงบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 
 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท คริสเตียนแีละนีลเส็น (ไทย) จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธันวาคม 2550 และ 2549 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท 
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท         
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ควบคุมรวมกัน ซึ่งงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน
นั้นไดรวมอยูในงบการเงินนี้ โดยมียอดสินทรัพยรวมอยูในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน
ประมาณ 27 ลานบาท หรือรอยละ 1.0 ของสินทรัพยรวม (2549 : 3 ลานบาท หรือรอยละ 0.1) และมีรายได
รวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเปนจํานวนเงินประมาณ 19 ลานบาท หรือรอยละ 0.3 
ของรายไดรวม (2549 : 13 ลานบาท หรือรอยละ 0.3) งบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอื่นของกิจการท่ีควบคุมรวมกันนั้น ซึ่งขาพเจาไดรับรายงานการสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีของ
กิจการท่ีควบคุมรวมกันนั้นแลว และการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินป 2550 และ 2549 ในสวนท่ี
เกี่ยวกับกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวจึงถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง    
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสาํคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจดัทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถงึความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุด          
วันเดียวกันของแตละปของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป 

 

 

  สายฝน อินทรแกว 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ : 26 กุมภาพันธ 2551 



บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 195,961,439       153,773,965       131,617,396       88,022,882         
ลูกหน้ีตามสัญญากอสราง - สุทธิ 7 881,838,889       771,052,342       872,028,219       771,052,342       
งานระหวางกอสรางตามสัญญา 861,496,699       1,045,303,910    866,851,271       1,045,303,910    
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9,894,851           1,484,525           1,647,943           1,484,525           
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
   ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 467,128,517       290,935,313       466,655,653       289,661,379       
   เงินจายลวงหนาคากอสราง 41,742,951         29,876,061         41,742,951         29,876,061         
   อ่ืนๆ 36,707,230         27,369,890         34,590,203         26,306,754         
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 545,578,698       348,181,264       542,988,807       345,844,194       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,494,770,576    2,319,796,006    2,415,133,636    2,251,707,853    
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 6 162,539,648       139,586,538       162,539,648       139,586,538       
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 8 -                      -                      335,999,930       335,999,930       
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 9 -                      -                      1,800,000           -                      
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอ่ืน - สุทธิ 10 2,818,125           2,318,125           600,000              100,000              
ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและ
   กิจการที่ควบคุมรวมกัน - สุทธิ 11 1,048,772           -                      6,542,185           3,707,832           
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 196,394,819       168,901,950       196,394,818       168,901,949       
สินทรัพยสุทธิของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 13 327,361,645       306,740,245       -                      -                      
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน
   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย - สุทธิ 14 103,231,000       94,090,000         103,231,000       94,090,000         
   เงินสํารองเพ่ือการชําระหน้ี 17 4,319,918           4,354,284           4,319,918           4,354,284           
   อ่ืน ๆ 9,012,339           3,234,562           9,012,339           3,234,562           
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 116,563,257       101,678,846       116,563,257       101,678,846       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 806,726,266       719,225,704       820,439,838       749,975,095       
รวมสินทรัพย 3,301,496,842    3,039,021,710    3,235,573,474    3,001,682,948    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 15 36,727,074         7,135,451           36,727,074         7,135,451           
เจาหน้ีการคาและตนทุนงานกอสรางคางจาย 1,063,643,199    1,021,815,344    1,057,935,582    1,021,771,670    
รายไดงานกอสรางรับลวงหนา -                      7,809,516           -                      7,809,516           
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 196,139,476       274,608,611       192,046,295       274,608,611       
เจาหน้ีและเงินกูยืมจากบริษัทอ่ืน 2,056,749           2,046,774           849,133              777,760              
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินที่ถึง
   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 10,120,829         9,520,844           10,120,829         9,520,844           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
   คาใชจายคางจาย 8,573,827           8,151,650           8,211,153           7,896,021           
   ประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง 536,625,000       389,880,000       536,625,000       389,880,000       
   ประมาณการหน้ีสินจากภาระค้ําประกันและหน้ีสินอ่ืน 17 69,087,338         69,087,338         69,087,338         69,087,338         
   สํารองคาใชจายอ่ืน 66,168,111         66,168,111         66,168,111         66,168,111         
   อ่ืน ๆ 60,805,740         42,097,862         57,865,811         39,431,010         
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 741,260,016       575,384,961       737,957,413       572,462,480       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,049,947,343    1,898,321,501    2,035,636,326    1,894,086,332    
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง
   กําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 13,018,600         16,174,426         13,018,600         16,174,426         
สํารองเพ่ือผลประโยชนพนักงาน 220,334,697       191,432,186       220,334,697       191,432,186       

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 233,353,297       207,606,612       233,353,297       207,606,612       
รวมหน้ีสิน 2,283,300,640    2,105,928,113    2,268,989,623    2,101,692,944    
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 18 401,161,682       401,161,682       401,161,682       401,161,682       
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 8,998,006           -                      8,998,006           -                      
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (48,225,440)        (26,530,769)        -                      -                      
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 19 28,694,856         24,812,190         28,694,856         24,812,190         
   ยังไมไดจัดสรร 641,119,555       547,202,951       527,729,307       474,016,132       
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,031,748,659    946,646,054       966,583,851       899,990,004       
หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 20 (13,552,457)        (13,552,457)        -                      -                      

รวมสวนของผูถือหุน 1,018,196,202    933,093,597       966,583,851       899,990,004       
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,301,496,842    3,039,021,710    3,235,573,474    3,001,682,948    

-                      -                      -                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ
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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
     รายได

     รายไดจากงานกอสราง 6,301,809,160    4,837,237,081    6,296,898,949    4,826,223,229    
     หน้ีสูญไดรับคืนและโอนกลับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 562,110              2,228,142           562,110              2,228,142           
     โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของอาคารและอุปกรณ 972,374              -                      972,374              -                      
     โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 14 9,141,000           -                      9,141,000           -                      
     รายไดอ่ืน
        เงินปนผลรับ 9, 10 14,217,000         9,867,375           2,000,000           12,000,000         
        ดอกเบี้ยรับ 5,757,149           7,563,018           5,097,171           6,586,689           
        กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,251,938           1,147,305           239,309              2,115                   
        อ่ืน ๆ 5,095,742           8,847,103           5,215,743           8,950,112           
     รวมรายไดอ่ืน 26,321,829         27,424,801         12,552,223         27,538,916         
รวมรายได 6,338,806,473    4,866,890,024    6,320,126,656    4,855,990,287    
คาใชจาย
     ตนทุนงานกอสราง 6,047,007,922    4,623,739,807    6,042,905,855    4,615,319,400    
     คาใชจายในการบริหาร 153,698,170       161,041,630       153,942,054       155,175,730       
     คาเส่ือมราคา 12 42,727,229         31,851,138         42,727,229         31,743,564         
รวมคาใชจาย 6,243,433,321    4,816,632,575    6,239,575,138    4,802,238,694    
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินไดนิติบุคคล และผลการดําเนินงาน
   ของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 95,373,152         50,257,449         80,551,518         53,751,593         
ดอกเบี้ยจาย (2,898,221)          (1,862,017)          (2,898,202)          (1,862,017)          
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 21 (240,772)             -                      -                      -                      
กําไรกอนผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 92,234,159         48,395,432         77,653,316         51,889,576         
ผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 24,944,963         17,500,558         -                      -                      
กําไรสุทธิสําหรับป 117,179,122       65,895,990         77,653,316         51,889,576         

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 22
   กําไรสุทธิ 0.30 0.17 0.19 0.13

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 387,609,225 387,609,225 401,161,682 401,161,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 117,179,122 65,895,990 77,653,316 51,889,576
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :-
     คาเส่ือมราคา 42,727,229 31,851,138 42,727,229 31,743,564
     คาตัดจําหนาย 4,580,065 3,778,249 4,580,065 3,778,249
     คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น(ลดลง) -                      -1,402,293 1,650,000 -1,402,293
     โอนกลับหน้ีสินจากภาระค้ําประกัน -                      -131,570 -                      -131,570
     โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของอาคารและอุปกรณ -972,374 -                      -972,374 -                      
     โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย -9,141,000 -                      -9,141,000 -                      
     ประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสรางเพ่ิมขึ้น 146,745,000 8,965,000 146,745,000 8,965,000
     กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ -14,442 -1,684,990 -14,442 -1,637,999
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
   หน้ีสินดําเนินงาน 301,103,600 107,271,524 263,227,794 93,204,527
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น) :-
     ลูกหน้ีตามสัญญากอสราง -110,786,547 -262,447,197 -100,975,877 -267,549,103
     งานระหวางกอสรางตามสัญญา 183,807,211 -374,509,035 178,452,639 -378,484,035
     สินคาคงเหลือ -8,410,326 7,988,333 -163,418 7,988,333
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -197,937,434 62,371,284 -197,684,613 59,180,589
หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) :-
     เจาหน้ีการคาและตนทุนงานกอสรางคางจาย 41,827,855 312,303,641 36,163,912 322,709,381
     รายไดงานกอสรางรับลวงหนา -7,809,516 7,809,516 -7,809,516 7,809,516
     เงินรับลวงหนาจากลูกคา -78,469,135 36,484,649 -82,562,316 36,484,649
     เจาหน้ีและเงินกูยืมจากบริษัทอ่ืน 9,975 -536,308 71,373 -538,655
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,130,055 4,649,740 18,749,933 5,562,702
     สํารองเพ่ือผลประโยชนพนักงาน 28,902,511 30,348,752 28,902,511 30,348,752
        เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 171,368,249 -68,265,101 136,372,422 -83,283,344

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใชเพ่ิมขึ้น -22,953,110 -55,746,805 -22,953,110 -55,746,805
ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันเพ่ิมขึ้น -1,048,772 -                      -4,484,353 -338,914
เงินสดคืนทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน -                      -                      -                      2,000,000
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทอ่ืนเพ่ิมขึ้น -500,000 -                      -2,300,000 -                      
ซ้ืออาคารและอุปกรณ -56,910,843 -47,227,711 -56,910,843 -47,227,711
เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 3,640,570 7,445,078 3,640,570 7,310,938
สินทรัพยสุทธิของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจลดลง(เพ่ิมขึ้น) -20,621,400 29,793,049 -                      -                      
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น -7,965,633 -2,411,622 -7,965,633 -2,411,622
     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -106,359,188 -68,148,011 -90,973,369 -96,414,114

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารเพ่ิมขึ้น 29,591,623 6,406,424 29,591,623 6,406,424
เงินสดจายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน -11,338,687 -7,128,896 -11,338,687 -7,128,896
เงินสดจายชําระหน้ีสินตามการปรับโครงสรางหน้ีภายใตแผนฟนฟูกิจการ -                      -4,781,212 -                      -4,781,212
เงินปนผลจาย -19,379,852 -38,759,687 -20,057,475 -40,114,933
     เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -1,126,916 -44,263,371 -1,804,539 -45,618,617

63,882,145 -180,676,483 43,594,514 -225,316,075
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -21,694,671 -56,575,491 -                      -                      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 42,187,474 -237,251,974 43,594,514 -225,316,075
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 153,773,965 391,025,939 88,022,882 313,338,957
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 6) 195,961,439 153,773,965 131,617,396 88,022,882

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม :-
เงินสดจายระหวางปสําหรับ
     ดอกเบี้ยจาย 2,897,718 1,819,762 2,897,699 1,819,762
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล 176,433,976 125,062,569 176,994,274 124,953,049
รายการที่ไมเก่ียวของกับเงินสด
     ตัดจําหนายหน้ีสูญ -                      41,349,524 -                      41,349,524
     สินทรัพยซ้ือภายใตสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน 6,965,003 14,988,733 6,965,003 14,988,733
     ตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 9,668,077 -                      9,668,077 -                      
     คาเส่ือมราคาของสินทรัพยตีราคาเพ่ิม 670,071 342,205              670,071 342,205              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน ผลตางจากการ หุนของบริษัทฯ
ที่ออกและ จากการตีราคา แปลงคา จัดสรรแลว - ที่ถือโดย

หมายเหตุ ชําระแลว สินทรัพย งบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัทยอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 401,161,682 342,205 30,044,722 22,234,821 522,644,017 -13,552,457 962,874,990
คาตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย -                       -342,205 -                       -                       -                       -                       -342,205
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                       2,577,369 -2,577,369 -                       -                       
เงินปนผลจาย 23 -                       -                       -                       -                       -38,759,687 -                       -38,759,687
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง -                       -                       -56,575,491 -                       -                       -                       -56,575,491
กําไรสุทธิสําหรับป (ปรับปรุงใหม) 4.2 -                       -                       -                       -                       65,895,990 -                       65,895,990
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 401,161,682 -                       -26,530,769 24,812,190 547,202,951 -13,552,457 933,093,597
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมขึ้น 12 -                       9,668,077 -                       -                       -                       -                       9,668,077
คาตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย -                       -670,071 -                       -                       -                       -                       -670,071
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                       3,882,666 -3,882,666 -                       -                       
เงินปนผลจาย 23 -                       -                       -                       -                       -19,379,852 -                       -19,379,852
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง -                       -                       -21,694,671 -                       -                       -                       -21,694,671
กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       -                       -                       117,179,122 -                       117,179,122
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 401,161,682 8,998,006 -48,225,440 28,694,856 641,119,555 -13,552,457 1,018,196,202

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
กําไรสะสม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549
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(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน ผลตางจากการ หุนของบริษัทฯ
ที่ออกและ จากการตีราคา แปลงคา จัดสรรแลว - ที่ถือโดย

หมายเหตุ ชําระแลว สินทรัพย งบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร บริษัทยอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - ตามที่รายงานไวเดิม 401,161,682 342,205 30,044,722 22,234,821 522,644,017 -13,552,457 962,874,990
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการ
   บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 4.1 -                       -                       -30,044,722 -                       -57,825,159 13,552,457 -74,317,424
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - หลังการปรับปรุง 401,161,682 342,205 -                       22,234,821 464,818,858 -                       888,557,566
คาตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย -                       -342,205 -                       -                       -                       -                       -342,205
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                       2,577,369 -2,577,369 -                       -                       
เงินปนผลจาย 23 -                       -                       -                       -                       -40,114,933 -                       -40,114,933
กําไรสุทธิสําหรับป (ปรับปรุงใหม) 4.2 -                       -                       -                       -                       51,889,576 -                       51,889,576
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - หลังการปรับปรุง 401,161,682 -                       -                       24,812,190 474,016,132 -                       899,990,004
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมขึ้น -                       9,668,077 -                       -                       -                       -                       9,668,077
คาตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีมูลคาสินทรัพย 12 -                       -670,071 -                       -                       -                       -                       -670,071
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                       3,882,666 -3,882,666 -                       -                       
เงินปนผลจาย 23 -                       -                       -                       -                       -20,057,475 -                       -20,057,475
กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                       -                       -                       77,653,316 -                       77,653,316
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 401,161,682 8,998,006 -                       28,694,856 527,729,307 -                       966,583,851

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท คริสเตียนแีละนีลเส็น (ไทย) จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 
 1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย

และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี                
26 พฤศจิกายน 2535 บริษัทฯมีภูมิลําเนาในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลกัในการกอสราง และมีท่ี
อยูตามท่ีจดทะเบียนและสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯมีบริษัทยอยหลายแหงท้ังในและตางประเทศและกิจการท่ีควบคุม
รวมกันตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2.2 

1.2 ขอมูลหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 
  สวนหนึ่งของแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯท่ีไดรับอนมัุตจิากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539 บริษัทฯจะเลิกดําเนินธุรกิจในบางหนวยงาน บริษัทฯไดแยกแสดง               
สินทรัพย/หนี้สินสุทธิและผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจในงบดุลรวม และ         
งบกําไรขาดทุนรวม ณ วันท่ีและสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบญัญัตวิชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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 2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทยอย (“บริษัทยอย”) และกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังตอไปนี ้:- 

 
ประเทศที่             
จดทะเบียน สกุลเงิน ทุนเรียกชําระแลว 

อัตรารอยละของการ           
ถือหุนโดยกลุมบริษัท 

   2550 2549 2550 2549 
   (หนวย : พนั) รอยละ รอยละ 

ธุรกิจรับเหมากอสราง       
ถือโดยบริษัทฯ       
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน       
   (ไทย) จํากัด ไทย บาท 1,000 1,000 100.0 100.0 
เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี       
   และ เอ เอส รวมคา ไทย บาท 8,000 8,000 25.0 25.0 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา ไทย บาท 4,000 - 45.0 - 
ธุรกิจลงทุนในหุน       
ถือโดยบริษัทฯ       
บริษัท ซี เอ็น ที โฮลด้ิงส จํากัด ไทย บาท 2,600,000 2,600,000 100.0 100.0 
ถือโดยบริษัทยอย       
บริษัท อินโดไชนา อินเวสเมนทส จํากัด หมูเกาะ      
 เบอรมิวดาร เหรียญสหรัฐฯ 12 12 100.0 100.0 
บริษัท ฮารโมน ีพร็อพเพอรตี ้กรุป จํากัด หมูเกาะบริตชิ      
 เวอรจิน เหรียญสหรัฐฯ 50 50 100.0 100.0 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย       
ถือโดยบริษัทยอย       
บริษัท ซีเอ็น เพลส สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด ไทย บาท 69,063 69,063 100.0 100.0 
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ       
ถือโดยบริษัทฯ       
บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอร่ี จํากัด ไทย บาท 1,000 1,000 100.0 100.0 

 บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่กลุมบริษัทถือหุนทั้งโดยทางตรงและทางออมและมีการควบคุม
อยางเปนสาระสําคัญตอการดําเนินงานของกิจการ 

ในกรณีที่ไดมีการตัดสินใจใหบริษัทยอยเลิกดําเนินธุรกิจหรือใหจําหนายเงินลงทุนในบริษัท
ยอย กลุมบริษัทไดตั้งสํารองเผื่อคาใชจายท่ีจําเปนในการเลิกดําเนินธุรกิจไวแลว  

 ตั้งแตป 2545 บริษัทฯไดรวมกับบริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จาํกดั 
เขาทําสัญญากับกรุงเทพมหานครเพ่ือกอสรางบอบําบัดน้ําเสียระยะท่ีสี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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โดยรวมลงทุนในรูปของกิจการท่ีควบคุมรวมกันช่ือเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ 
เอ เอส รวมคา ในสัดสวนเทา ๆ กัน คือ รอยละ 25 ของเงินลงทุนท้ังหมด 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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 ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดทําสัญญารวมคากับบริษัท แพน เอเซีย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด        
คอนสตรัคช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด ภายใตกิจการท่ีควบคุมรวมกันช่ือ  แพน เอเซีย - ซีเอ็นที             
รวมคา เพ่ือกอสรางโรงงานปโตรเคมี เอชเอ็มซี-พีดีเอช (สวนงานโยธา) โดยบริษัทฯลงทุนใน
อัตรารอยละ 45  

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และสําหรับปสิ้นสดุวนัเดียวกนัของแตละ
ปจึงไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวโดยใช
วิธีรวมตามสัดสวน 

ข) งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตรา       
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันท่ีในงบดุลสําหรับสนิทรัพยและหนี้สิน และอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่
สําหรับปสําหรับรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกดิขึ้นจากการแปลงคาดงักลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

ค) ยอดคงคางและรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันในบัญชีของบริษัทฯ ทุนเรือนหุนของบริษัทยอยและทุนของกิจการท่ีควบคุม
รวมกันไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 

ง) ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันไดรวมคํานวณนบัตัง้แตวนัท่ีกลุม
บริษัทเขาลงทุน หรือจนถึงวันท่ีกลุมบริษัทไดจําหนายเงินลงทุน 

จ) งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของบริษัทยอยในตางประเทศท่ี
รวมอยูในงบการเงินรวมนี้เปนงบการเงินท่ีจดัทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษทัยอยและยังไมได
ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทยอยนั้น  โดยมียอดสินทรัพยรวม ณ  วันท่ี             
31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนจํานวนประมาณ 377ลานบาท และ 367 ลานบาทตามลําดับ 
หรือรอยละ 11 และรอยละ 12 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ และรายไดรวมสําหรับปสิ้นสุด         
วันเดียวกันเปนจํานวนประมาณ 1.2 ลานบาท และ 1.6 ลานบาท ตามลําดับ หรือรอยละ 0.02 
และรอยละ 0.03 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงนิลงทุนในบริษทัยอย 
และกิจการท่ีควบคุมรวมกันตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับท่ี 

62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 ฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที ่1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสท่ี 4 ของป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาว
ไวในหมายเหต ุ4 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที ่1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการ
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บัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาว 
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุม

รวมกันในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ในระหวางไตรมาสท่ีสี่ของป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ

บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนได
เสียเปนวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งกําหนดใหเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคมุรวมกนั และ
เงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 

  ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลงังบการเงนิเฉพาะกจิการ
งวดกอนเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
แสดงกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวน 14 ลานบาท (0.04 บาท       
ตอหุน) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุม
รวมกัน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

  ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของ
กับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยมิไดมี
ผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด 

4.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัการตีราคาสินทรัพย 
  ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 โดย

ใหทางเลือกในกรณีท่ีกิจการมีการตรีาคาสินทรัพยเพ่ิม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคํานวณคาเสือ่มราคา
ท่ีตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม แทนท่ีจะคํานวณจากราคาท่ีตีใหม ในป 2550 บริษัทฯ
ไดจัดใหมีการประเมินราคาอาคารใหมและเลือกท่ีจะปฏิบัติตามประกาศดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทฯได
ปรับยอนหลังงบการเงินงวดกอนท่ีแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติตามประกาศ
ดังกลาวมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทําใหกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 0.6 ลานบาท (0.002 บาทตอหุน) และ 0.3 ลานบาท (0.001 บาทตอหุน) 
ตามลําดับ โดยมิไดมีผลกระทบตอกําไรสะสมหรือสวนของผูถือหุนแตอยางใด 
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 อยางไรก็ตาม หากบรษิัทฯ คํานวณคาเสื่อมราคาที่ตดัไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาทีต่ใีหม กาํไรสทุธิ
และกําไรตอหุนจะเปลี่ยนแปลงเปนดังนี้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 116.51 65.55 76.98 51.55 
กําไรตอหุน (บาทตอหุน) 0.30 0.17 0.19 0.13 

5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 5.1 การรับรูรายได 
  รายไดจากงานกอสราง 

   รายไดจากการใหบริการตามสญัญากอสรางระยะยาวซึ่งไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม จะถอืเปนรายได
ตามสวนของงานท่ีแลวเสร็จจากการประเมินของผูบริหารโครงการ โดยจะตั้งสํารองเผ่ือผลขาดทุน
สําหรับโครงการกอสรางท้ังจํานวนเม่ือทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน 

  ดอกเบ้ียรับ 

   ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  เงินปนผลรับ 

   เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

 5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและบริษัท

เงินทุน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 
เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 5.3 ลูกหนีต้ามสัญญากอสรางและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   ลูกหนี้ตามสัญญากอสรางแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสญู

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณา
จากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ 
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 5.4 งานระหวางกอสรางตามสัญญาและรายไดงานกอสรางรับลวงหนา 
   ตนทุนงานกอสรางประกอบดวย ตนทุนคาวัสด ุคาแรง คารับเหมากอสรางชวง คาบริการและ

คาใชจายอื่น  

   สัญญาท่ีมีตนทุนงานกอสรางบวกกําไรท่ีคาดวาจะไดรับเกินกวาจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บจาก
ลูกคาจะแสดงไวเปน “งานระหวางกอสรางตามสัญญา” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล สวน
สัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคามากกวาตนทุนงานกอสรางบวกกําไรที่คาดวาจะไดรับจะแสดง
ไวเปน “รายไดงานกอสรางรับลวงหนา” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 

 5.5 สินคาคงเหลือ 
   สินคาคงเหลือซึ่งประกอบดวยวัสดุกอสรางและอะไหล ตีราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรอื

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  

   คาเผื่อการลดมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาท่ีเสื่อมสภาพ 

 5.6 เงินลงทุน 

   เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

   เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคาตามราคาทุน ผูบริหารเช่ือวาสวนไดเสียในบริษัทรวมจะไม
มีสาระสําคัญตอกลุมบริษัทและบริษัทฯ 

   เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงมูลคาตามราคาทุน คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนจะตั้งขึ้นเม่ือ
มูลคาท่ีจะไดรับคืนจากเงินลงทุนต่ํากวาราคาทุนในบัญชี 

 5.7 อาคารและอุปกรณ 
   อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหมหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการ

ดอยคา 

   บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอาคารและอุปกรณในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา 
หลังจากนั้นบริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย
ดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯไดจดัใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือ
มิใหราคาตามบัญชี ณ วันท่ีในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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   บริษัทฯบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี ้:-  
- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี 

“สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หาก
สินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯไดรับรูราคาท่ีลดลงเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนท่ี
เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนปกอนแลว 

- บริษัทฯรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตรีาคาเพ่ิมขึ้นและยังมียอดคงคาง
ของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลง
จากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไม
เกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนท่ีเกินจะรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 5.8 คาเสื่อมราคา 
   คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหมโดยวิธีเสนตรง          

(เพ่ือตัดมูลคาตนทุนหรือราคาท่ีตีใหมของสินทรัพยเปนคาใชจาย) ตามอายุการใชงานโดยประมาณ       
ดังนี้ :- 

อาคารบนท่ีดินเชา - ตามอายุสัญญาเชา 
เคร่ืองจักรและอุปกรณกอสราง - 3 - 10  ป 
เคร่ืองตกแตงและอุปกรณ - 3 - 6  ป 
ยานพาหนะ - 3 - 6  ป 

   คาเสื่อมราคาของอาคารสวนที่ตีราคาเพ่ิมคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยู 
   บริษัทฯบันทึกคาเสื่อมราคาท่ีคํานวณไดขางตนดังนี้ 
   - คาเสื่อมราคาของสวนท่ีคํานวณจากราคาทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
   - คาเสื่อมราคาของสวนท่ีตีราคาเพ่ิมตัดจําหนายไปสูบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยในสวนของผูถือหุน 
 5.9 เงินลงทนุในอสังหาริมทรัพย 
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   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงมูลคาตามราคาทุน หากมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย
ลดต่ํากวาราคาทุนอยางมีสาระสําคัญจะแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา 
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 5.10    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม 

บริษัทฯ หรือถกูควบคมุโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคมุ
เดียวกันกับบริษัทฯ 

   นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 5.11 สัญญาเชาระยะยาว 
   สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบนัทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมลูคายุตธิรรม
ของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะ
ต่ํากวา ภาระผูกพันตามสญัญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบีย้
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะ
คิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใด
จะต่ํากวา 

   สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินยังคง
เปนของผูใหเชา จะถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาตามสัญญาจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการเชา 

 5.12 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนพนักงาน 
   บริษัทฯมกีองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือออกจากงาน 

ซึ่งสินทรัพยของกองทุนไดแยกไปดําเนินการโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับการรับรองตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโครงการสวัสดิการตาง ๆ  ใหกับพนักงานรวมถึงโครงการชวยเหลือเม่ือ
เกษียณอายุ ลาออก หรือถูกใหออก โดยบริษัทฯไดตั้งสํารองเพื่อผลประโยชนพนักงาน ซึ่งประมาณ
ขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทฯ 

   บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
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 5.13 เงินตราตางประเทศ 
   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วนัที่ในงบดลุแปลงคาเปนเงนิบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล  

   กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 5.14 การดอยคาของสินทรัพย 
   ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯดอย

คาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพย และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
บริษัทฯจะลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคา
ขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

 5.15 ประมาณการหนี้สิน 
   บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณใน

อดีตไดเกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

 5.16 ภาษีเงินได 
   บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

 5.17 การใชประมาณการทางบัญช ี
  ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจ

ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ      
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด/เงินฝากทีมี่ขอจํากัดในการใช 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ตามท่ีแสดงอยูในงบดุลและ

งบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ :- 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 271,874,767 191,023,211 208,530,724 128,372,128 
เงินฝากประจําธนาคาร 85,626,320 99,237,292 85,626,320 99,237,292 
เงินฝากกับบริษัทเงินทุน 1,000,000 3,100,000 - - 
รวม 358,501,087 293,360,503 294,157,044 227,609,420 
หัก : เงินฝากท่ีมขีอจํากัดในการใช (162,539,648) (139,586,538) (162,539,648) (139,586,538) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 195,961,439 153,773,965 131,617,396 88,022,882 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารจํานวนประมาณ 162.5 ลานบาท (2549 : 
139.6 ลานบาท) ไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดย
ธนาคารในนามของบริษัทฯ 

7. ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง 
   ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญากอสรางไดรวมลูกหนี้จากโครงการกอสรางหลายโครงการซึ่ง       

เจาของโครงการกําลังประสบปญหาทางดานการเงินและไดชะลอการจายคากอสรางที่มีตอบริษัทฯออกไป 
บริษัทฯไดดําเนินการทางกฎหมายกับเจาของโครงการดังกลาวบางโครงการแลว ยอดมูลคาคงคางของ
โครงการท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง 603,215,066 548,112,644 594,052,787 548,112,644 
เงินประกันผลงานตามสัญญากอสราง 386,546,494 330,862,368 385,898,103 330,862,368 
รวม 989,761,560 878,975,012 979,950,890 878,975,012 
หัก  :   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (107,922,671) (107,922,670) (107,922,671) (107,922,670) 

ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - สุทธิ 881,838,889 771,052,342 872,028,219 771,052,342 
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  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ยอดคงเหลอืของมูลคาลกูหนีต้ามสญัญากอสรางแยกตามอายหุนี้ท่ี
คงคางนับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระมีดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

อายุหนี้คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 478,247,400 432,243,920 469,085,121 432,243,920 
3 - 6 เดือน 18,057,126 18,806,115 18,057,126 18,806,115 
6 - 12 เดือน 24,184,296 12,382,563 24,184,296 12,382,563 
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 82,726,244 84,680,046 82,726,244 84,680,046 

 603,215,066 548,112,644 594,052,787 548,112,644 

  บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหนี้ตามสัญญากอสรางบางโครงการใหแกธนาคาร
หลายแหงเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯท่ีไดรับจากธนาคารนั้น 

8. เงินลงทุนในบรษิัทยอย 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน มูลคาตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ธุรกิจรับเหมากอสราง 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น                
คอนสตรัคชั่น (ไทย) จํากัด 100.0 100.0 1,000,000 1,000,000 (1,000,000) (1,000,000) - - 

ธุรกิจลงทุนในหุน         
บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด 100.0 100.0 2,599,999,930 2,599,999,930 (2,265,000,000) (2,265,000,000) 334,999,930 334,999,930 
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ         
บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี ่จํากัด 100.0 100.0 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 1,000,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   2,601,999,930 2,601,999,930 (2,266,000,000) (2,266,000,000) 335,999,930 335,999,930 

  บริษัทฯไดนําใบหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด และบริษัท ซีเอ็นที 
โฮลดิ้งส จํากัด ไปจํานําไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนการประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯท่ีไดรับจาก
ธนาคารนั้น 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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9. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกนั 
 9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สดัสวนเงินลงทนุ 
มูลคาเงินลงทนุตามวิธี

ราคาทนุ 
เงินปนผลรับระหวางป
สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท 
ธุรกจิรับเหมากอสราง   
เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ เอส 
รวมคา 25.0 25.0 - - 2,000,000 12,000,000 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นท ีรวมคา 45.0 - 1,800,000 - - - 
รวมเงินลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรวมกนั    1,800,000 - 2,000,000 12,000,000 

   ตั้งแตป 2545 บริษัทฯไดลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียน ี
และ เอ เอส รวมคา คิดเปนรอยละ 25 ของเงินลงทุนท้ังหมด ซึ่งบริษัทฯไดรับคืนเงินลงทุนจํานวน 2 
ลานบาทในระหวางป 2549 กิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวอยูในระหวางการชําระบัญชี 

9.2 ขอมูลทางการเงนิโดยสรปุของกจิการที่ควบคุมรวมกนั 
   จํานวนรวมของสวนไดเสียแตละรายการตามสัดสวนท่ีบริษัทฯมีในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน

แยกเปนสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายแสดงไดดังนี ้

  ก) เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ เอส รวมคา 
 (หนวย : ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
สินทรัพยหมุนเวียน 1 3 
สินทรัพยสุทธิ 1 3 

 

 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
รายได - 13 
ตนทุน - (10) 
คาใชจายในการขายและบริหาร - (5) 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ขาดทุนสุทธิ - (2) 
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  ข) แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา 
 (หนวย : ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
สินทรัพยหมุนเวียน 31 - 
หนี้สินหมุนเวียน (29) - 
สินทรัพยสุทธิ 2 - 

 

 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
รายได 19 - 
ตนทุน (17) - 
คาใชจายในการขายและบริหาร (1) - 
กําไรสุทธิ 1 - 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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10. เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอื่น 
  เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอื่นประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 

 สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท 
เงินลงทุนในบริษัทรวม       
บริษัท สหเคร่ืองจักรกล จํากัด 31.94 31.94 7,500,000 7,500,000 - - 
รวม   7,500,000 7,500,000 - - 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (7,500,000) (7,500,000) - - 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ   - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น       
บริษัท แซทเทอรน อิ้งค 13.11 13.11 2,218,125 2,218,125 - - 
บริษัท ภูเก็ต แลนด ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด 15.00 15.00 3,000,000 3,000,000 - - 

บริษัท ไทย เวิลดไวด คอนแทรคเตอร 
จํากัด 2.94 2.94 100,000 100,000 100,000 100,000 

บริษัท สินทรัพยชางเหมาไทย จํากัด 0.20 - 500,000 - 500,000 - 
รวม   5,818,125 5,318,125 600,000 100,000 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (3,000,000) (3,000,000) - - 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ   2,818,125 2,318,125 600,000 100,000 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและ
บริษัทอื่น - สุทธิ    2,818,125 2,318,125 600,000 100,000 

  ในระหวางป 2550 บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด ไดรับเงินปนผลจํานวนประมาณ 14 ลานบาทจาก
บริษัท แซทเทอรน อิ้งค (2549 : 10 ลานบาท) ซึ่งแสดงไวในงบกําไรขาดทุน 

  สินทรัพยสุทธิตามงบการเงินซึ่งยังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท แซทเทอรน อิ้งค 
ตามสวนของเงินลงทุนของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีมูลคาประมาณ 5 ลานบาท (2549 : 
ตรวจสอบแลว 14 ลานบาท) 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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11. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  ในระหวางป บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑท่ีตกลงกันระหวาง
บริษัทฯและบริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 
 2550 2549 2550 2549  

รายการกับบริษัทยอย   
   รายไดคาเชาและคาบริการ - - 0.1 0.1 ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับ

อัตราตลาด 
   ดอกเบี้ยรับ - - 0.8 0.8 อัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีข้ันต่ํา (MOR) 

บวกรอยละ 0.25 ตอป 
รายการกับกิจการ ท่ีควบคุม
รวมกัน 

    
 

   รายไดจากงานกอสราง 4.4 - 18.2 2.0 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
   คาใชจายในการดําเนินงาน 2.5 - 3.5 - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
   เงินปนผลรับ - - 2.0 12.0 ตามอัตราท่ีประกาศจาย 
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  ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ :- 

 ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
ลูกหนี้บริษัทยอยและกิจการทีค่วบคุมรวมกัน     
บริษัท ซีเอ็นที โฮลด้ิงส จํากัด - - - 2,808,147 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) 
จํากัด - - 20,152,573 19,367,585 

บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี ่จํากัด - - 32,100 32,100 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นท ีรวมคา 1,048,772 - 3,807,512 - 
รวม 1,048,772 - 23,992,185 22,207,832 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (20,150,000) (18,500,000) 
รวมลูกหนี้บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - 
สุทธิ 1,048,772 - 3,842,185 3,707,832 

     
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) 
จํากัด - - 10,300,000 10,300,000 

แพน เอเซีย - ซีเอ็นท ีรวมคา - - 2,700,000 - 
 - - 13,000,000 10,300,000 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (10,300,000) (10,300,000) 
รวมเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุม
รวมกัน - สุทธิ - - 2,700,000 - 

     
รวมลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่
ควบคุมรวมกัน - สุทธิ 1,048,772 - 6,542,185 3,707,832 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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  ในระหวางป 2550 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ :- 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 1 การเคล่ือนไหวในระหวางป ณ วันท่ี 31 
 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง ธันวาคม 2550 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) 
จํากัด 10,300,000 - - 10,300,000 

แพน เอเซยี - ซีเอ็นท ีรวมคา - 2,700,000 - 2,700,000 
รวม 10,300,000 2,700,000 - 13,000,000 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  ในป 2550 บริษัทฯไดจายเงินเดือน คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหาร เปน

จํานวนเงินประมาณ 35.5 ลานบาท (2549 :  37.3 ลานบาท) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ            

งบการเงินขอ 29 
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12. อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สนิทรพัยซึ่ง
แสดงตาม
ราคาทีต่ีใหม สนิทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทนุ  

  เครื่องจักรและ เคร่ืองตกแตง   
 อาคารบน อุปกรณ ตดิตั้งและ   
 ทีด่นิเชา กอสราง อุปกรณ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 71,595,732 549,490,786 67,537,312 103,949,922 792,573,752 
ซื้อเพิ่ม - 46,937,014 11,328,699 5,610,133 63,875,846 
จําหนาย (9,723,741) (15,578,189) (2,863,706) (731,449) (28,897,085) 
ตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 9,668,077 - - - 9,668,077 
ณ 31 ธันวาคม 2550 71,540,068 580,849,611 76,002,305 108,828,606 837,220,590 
คาเสื่อมราคาสะสม :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 58,274,924 423,965,028 51,041,969 69,102,710 602,384,631 
คาเสื่อมราคาสําหรับป (บนราคาทุน) 1,567,510 24,397,706 7,524,962 9,237,051 42,727,229 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตีราคาเพิ่ม 670,071 - - - 670,071 
คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย (8,751,367) (13,253,098) (2,564,889) (701,603) (25,270,957) 
ณ 31 ธันวาคม 2550 51,761,138 435,109,636 56,002,042 77,638,158 620,510,974 
คาเผ่ือการดอยคา :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 972,374 19,603,495 690,302 21,000 21,287,171 
ลดลงระหวางป (972,374) - - - (972,374) 
ณ 31 ธันวาคม 2550 - 19,603,495 690,302 21,000 20,314,797 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 12,348,434 105,922,263 15,805,041 34,826,212 168,901,950 

ณ 31 ธันวาคม 2550 19,778,930 126,136,480 19,309,961 31,169,448 196,394,819 
คาเสื่อมราคาสําหรับป :      
2549     31,851,138 
2550     42,727,229 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สนิทรพัยซึ่ง
แสดงตาม
ราคาทีต่ีใหม สนิทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทนุ  

  เครื่องจักรและ เคร่ืองตกแตง   
 อาคารบน อุปกรณ ตดิตั้งและ   
 ทีด่นิเชา กอสราง อุปกรณ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 71,595,732 549,490,786 67,532,312 103,949,922 792,568,752 
ซื้อเพิ่ม - 46,937,014 11,328,699 5,610,133 63,875,846 
จําหนาย (9,723,741) (15,578,189) (2,863,706) (731,449) (28,897,085) 
ตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 9,668,077 - - - 9,668,077 
ณ 31 ธันวาคม 2550 71,540,068 580,849,611 75,997,305 108,828,606 837,215,590 
คาเสื่อมราคาสะสม :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 58,274,924 423,965,028 51,036,970 69,102,710 602,379,632 
คาเสื่อมราคาสําหรับป (บนราคาทุน) 1,567,510 24,397,706 7,524,962 9,237,051 42,727,229 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตีราคาเพิ่ม 670,071 - - - 670,071 
คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย (8,751,367) (13,253,098) (2,564,889) (701,603) (25,270,957) 
ณ 31 ธันวาคม 2550 51,761,138 435,109,636 55,997,043 77,638,158 620,505,975 
คาเผ่ือการดอยคา :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 972,374 19,603,495 690,302 21,000 21,287,171 
ลดลงระหวางป (972,374) - - - (972,374) 
ณ 31 ธันวาคม 2550 - 19,603,495 690,302 21,000 20,314,797 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 12,348,434 105,922,263 15,805,040 34,826,212 168,901,949 

ณ 31 ธันวาคม 2550 19,778,930 126,136,480 19,309,960 31,169,448 196,394,818 
คาเสื่อมราคาสําหรับป :      
2549    31,743,564 
2550     42,727,229 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตดัคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยงั
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 556 ลานบาท (2549 : 576  ลานบาท) 
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  ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาอาคารใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ            
ซึ่งประเมินเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2550 โดยใชเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ผลจากการประเมิน
แสดงมูลคาอาคารเพ่ิมขึ้นจากมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวน 9.7 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกการเพ่ิมขึ้น
ของมูลคาอาคารดังกลาวใน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถอืหุน และไดโอนกลบัคา
เผ่ือการดอยคาจํานวน 0.97 ลานบาทเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 

  สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกบัขาดทุนสะสมและไมสามารถจาย
เปนเงินปนผลได 

  รายละเอียดของอาคารบนท่ีดินเชาท่ีแสดงตามราคาท่ีตีใหมและคาเสื่อมราคาสะสมมีดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

 2550 2549 
ราคาทุนเดิม 55,023,249 64,746,990 
สวนเพิ่มจากการตีราคา 16,516,819 6,848,742 
ราคาท่ีตีใหม 71,540,068 71,595,732 
   
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม 44,242,325 51,426,182 
คาเสื่อมราคาสะสม - สวนเพิ่มจากการตีราคา 7,518,813 6,848,742 
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาท่ีตีใหม 51,761,138 58,274,924 
   
คาเผื่อการดอยคา - 972,374 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 19,778,930 12,348,434 

13. สินทรัพยสุทธิของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 2550 2549 

สินทรัพยรวม 330,264,495 309,691,972 
หนี้สินรวม (48,250) (97,127) 
สินทรัพยสุทธิกอนคาเผื่อ 330,216,245 309,594,845 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (2,854,600) (2,854,600) 

สินทรัพยสุทธิ 327,361,645 306,740,245 
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  สินทรัพยสุทธิของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจสวนใหญเปนสินทรัพยสุทธิของบริษัท ฮารโมน ี
พร็อพเพอรตี้ กรุป จํากัด และบริษัท ซีเอ็น เพลส สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด  

  บริษัท ฮารโมนี พร็อพเพอรตี้ กรุป จํากัด ไดนําเงินฝากธนาคารจํานวนประมาณ 2.8 ลานยูโร (หรือ
เทียบเทา 136 ลานบาท) ไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯ 

14. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยประกอบดวยเงินลงทุนในสินทรัพยดังตอไปนี้ :- 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

ท่ีดิน 107,007,464 107,007,464 107,007,464 107,007,464 
อาคารชุด 9,313,950 9,313,950 9,313,950 9,313,950 
รวม 116,321,414 116,321,414 116,321,414 116,321,414 
หัก : คาเผื่อการดอยคา (13,090,414) (22,231,414) (13,090,414) (22,231,414) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย - สุทธิ 103,231,000 94,090,000 103,231,000 94,090,000 

  ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดโอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของที่ดินและอาคารชุดจํานวน 9.1 ลานบาท 
ซึ่งรวมเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน 

  บริษัทฯไดนําท่ีดินของบริษัทฯจํานวน 3 แปลง มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 14.6 ลานบาท 
(2549 : 6.8 ลานบาท) ไปจดจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีท่ี
ไดรับจากธนาคารแหงนั้นตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 15 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
(หนวย : บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (รอยละตอป) 2550 2549 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5.25 - 8.25 16,727,074 7,135,451 16,727,074 7,135,451 
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 5.25 20,000,000 - 20,000,000 - 
รวม  36,727,074 7,135,451 36,727,074 7,135,451 
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  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการจํานําเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิเรียกรอง
ในการรับเงินจากลูกหนี้ตามสัญญากอสรางบางโครงการ การจํานําใบหุนของบริษัทยอย และการจดจาํนอง
ท่ีดินของบริษัทฯ  
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16. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน 26,348,297 29,520,076 26,348,297 29,520,076 
หัก : ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (3,208,868) (3,824,806) (3,208,868) (3,824,806) 

 23,139,429 25,695,270 23,139,429 25,695,270 
หัก : สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (10,120,829) (9,520,844) (10,120,829) (9,520,844) 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิ     
   จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13,018,600 16,174,426 13,018,600 16,174,426 

  บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเชารถยนตสําหรับใชในการดําเนินกิจการ โดยมี
กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน คาเชาท่ีจะตองจายตามสัญญาตั้งแตป 2551 ถึงป 2554 มีจํานวนรวม
ประมาณ 26.3 ลานบาท สินทรัพยซึ่งบริษัทฯไดมาภายใตสัญญาเชาการเงินจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยของ
บริษัทฯในราคาเงินสดโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จํานวนประมาณ 27.6 ลานบาท 
(2549 : 27.5 ลานบาท) 

17. ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ําประกันและหนี้สินอื่น 
  ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดตั้งสํารองสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากภาระค้ําประกันและ

หนี้สินอื่นซึ่งเจาหนี้ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ (ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากศาล
ลมละลายกลางเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2546) จํานวน 112 ลานบาท สํารองดังกลาวประมาณขึ้นในอัตรารอย
ละ 3 ของยอดหนี้ค้ําประกันและหนี้สินตามคําขอรับชําระหนี ้ซึ่งไดแก เจาหนีค้้ําประกัน เงินกูยืมของกลุม
บริษัท เจาหนี้ตามหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุมบริษัทและบริษัทฯ  เจาหนี้ตาม
หนังสือค้ําประกันซึ่งกําหนดมูลคาและไมกําหนดมูลคา เพื่อเปนการประกันการทํางานตามสัญญากอสราง
ของกลุมบริษัทและบริษัทฯ เจาหนี้กรมสรรพากรและเจาหนี้อื่น ๆ ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อม่ันวาสํารอง
ดังกลาวจะครอบคลุมผลขาดทุนและจะไมมีหนี้สินอื่นท่ีเปนสาระสําคัญท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภาระหนี้
ดังกลาว 

ในระหวางป 2547 ถึง 2549 บริษัทฯไดรับการยกหนี้สินบางสวนสําหรับเจาหนี้กลุมท่ี 9 และ12 
จํานวนประมาณ 24 ลานบาท และจายชําระหนีแ้กเจาหนี้กลุมที ่8 และ 9 จํานวนประมาณ 19 ลานบาทตาม
คําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คงเหลือประมาณการหนี้สินจํานวนประมาณ 
69 ลานบาท (2549 : 69 ลานบาท) 
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  ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯแลวเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2548 โดย
บริษัทฯไดกันเงินสํารองเพ่ือชําระหนี้ใหแกเจาหนี้รายท่ียังไมมีคําสั่งถึงท่ีสุดเปนจํานวนเงินประมาณ 4    
ลานบาท ณ สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี โดยแสดงเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุล 
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18. ทุนเรือนหุน 
(หนวย : บาท) 

 2550 2549 
ทุนอนุมัติและจดทะเบียน   
   หุนสามัญ 401,162,888 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 401,162,888 401,162,888 
 ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว   
   หุนสามัญ 401,161,682 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 401,161,682 401,161,682 

19. สํารองตามกฎหมาย 
  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

20. หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 
  หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยแสดงตามราคาทุนของหุนสามัญจํานวน 13.55 ลานหุน ในราคา

หุนละ 1 บาทรวม 13.55 ลานบาท ซึ่งออกจําหนายโดยบริษัทฯตามแผนการปรับโครงสรางทุนของบริษัทฯ
และไดถือไวโดยบริษัทยอย การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนในงบการเงนิ
รวมเพ่ือแสดงสวนของผูถือหุนของบริษัทฯสุทธิ  

21. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2550 และ 2549 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทาง

ภาษียกมาจากปกอน ๆ  
22. กําไรตอหุน 
  กําไรตอหุนที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานซึ่งคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิ

สําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป โดยในงบการเงินรวมเปน
ยอดสุทธิจากหุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย ตามรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : หุน) 
 2550 2549 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 401,161,682 401,161,682 
หัก : หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (13,552,457) (13,552,457) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก - สุทธิ (งบการเงินรวม) 387,609,225 387,609,225 
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23. เงินปนผลจาย 
(หนวย : บาท) 

เงินปนผล อนมุตัิโดย เงินปนผลจาย 
เงินปนผลจาย

ตอหุน วันที่จาย 

  งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ   

เงินปนผลประจําป สําหรับป 
2549 

ที่ประชมุสามัญผูถือหุนครั้งที่ 74 
เมื่อวันที ่23 เมษายน 2550 19,379,852 20,057,475 0.05 21 พฤษภาคม 2550 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2550  19,379,852 20,057,475 0.05  
เงินปนผลประจําป สําหรับป 
2548 

ที่ประชมุสามัญผูถือหุนครั้งที่ 73 
เมื่อวันที ่21 เมษายน 2549 38,759,687 40,114,933 0.10 15 พฤษภาคม 2549 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2549  38,759,687 40,114,933 0.10  

24. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสัญญางานระหวางกอสราง 
  ตนทุนการกอสรางรวมท่ีเกิดขึ้นปรับปรุงดวยกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรูจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

ของงานกอสรางตามสัญญามีจํานวนประมาณ 13,927 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 13,923 ลานบาท) ซึ่ง
บริษัทฯและกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดเรียกเก็บเงินจากผูวาจางแลวประมาณ 13,071 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ 13,056 ลานบาท) 

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด และ
จะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 
2550 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 9.8 ลานบาท (2549 : 8.3 ลานบาท) 

26. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550 2549 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)   6,964 6,594 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)   1,060,584 727,672 
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27. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  บริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันดําเนินกิจการสวนใหญในสวนงานเดียวคือธุรกิจ

รับเหมากอสรางโดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ  
  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุม

รวมกัน ณ วันที่และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนดังนี้ :- 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  
ประเทศอื่น
ในทวีป รายการ รวม 

 ประเทศไทย เอเชีย ตัดบัญชี 2550 2549 
      
รายไดจากงานกอสราง 6,316 - (14) 6,302 4,837 
กําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน 256 - (1) 255 213 
รายไดอื่น    37 30 
คาใชจายในการบริหาร    (154) (161) 
คาเสื่อมราคา    (43) (32) 
ดอกเบ้ียจาย    (3) (2) 
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน                       
ท่ีเลิกดําเนินธรุกิจ    25 18 

กําไรสุทธิ    117 66 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  
ประเทศอื่น
ในทวีป รายการ รวม 

 ประเทศไทย เอเชีย ตัดบัญชี 2550 2549 
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - สุทธิ 882 - - 882 771 
งานระหวางกอสรางตามสัญญา 870 - (9) 861 1,045 
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 197 - - 197 169 
สินทรัพยอื่น 5,281 364 (4,284) 1,361 1,054 

รวมสินทรัพย 7,230 364 (4,293) 3,301 3,039 
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  บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาว
ไวในหมายเหต ุ11 
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28. ภาระผูกพัน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทและบริษัทฯมีภาระผูกพันนอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวในหมาย

เหตุอื่นแลวดังตอไปนี้ :- 
 (ก) ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาที่ดินระยะยาว ซึ่งเปนท่ีตั้งของสํานักงานและคลังสินคาของกลุม

บริษัทและบริษัทฯ เปนเวลา 20 ปสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2552 คาเชาที่จะตองจายในอนาคตตาม
สัญญาเชามีจํานวนประมาณ 0.5 ลานบาท (2549 : 1.1 ลานบาท) 

  เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดตอสัญญาเชาดังกลาวสําหรับระยะเวลา 10 ป เร่ิมตัง้แตวนัท่ี 15 
มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 คาเชาที่จะตองจายในอนาคตตามสัญญามีจํานวนประมาณ 
156.2 ลานบาท และบริษัทฯผูกพันท่ีจะตองจายคาสิทธิการเชาเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท 

 (ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันสวนใหญเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานเปนจํานวนเงินประมาณ 8.8 ลานบาท 
(2549 : 15.3 ลานบาท) 

29. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทและบริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวใน

หมายเหตุอื่นแลวดังตอไปนี ้:- 
 (ก) บริษัทฯไดออกหนังสือค้ําประกันซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการจายเงินตามสัญญาการประกันการทํางาน

ตามสัญญากอสราง และการประกันวงเงินสินเช่ือเปนจํานวนเงินประมาณ 134 ลานบาท (2549 : 359 
ลานบาท) นอกจากนี ้บริษัทฯไดออกหนังสือค้ําประกันท้ังที่กําหนดมูลคาและไมกําหนดมูลคาเพ่ือ
เปนการประกันการทํางานตามสัญญากอสรางของบริษัทยอยในตางประเทศ ซึง่ในป 2546 บรษิทัฯได
บันทึกหนี้สินสําหรับภาระค้ําประกันดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้นโดยประมาณจากจํานวนภาระค้ําประกัน
สูงสุดท่ีเจาหนี้ยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ 

 (ข) บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเปนจํานวนเงินประมาณ 1,782 ลาน
บาท (2549 : 1,449 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ 
บริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันดังตอไปนี ้

  (หนวย : ลานบาท) 
 2550 2549 

ประเภทของหนังสือคํ้าประกัน   
การปฏิบัติตามสัญญา 598 513 
เงินรับลวงหนา 554 516 
การประมูลโครงการ 305 225 
การจายชําระเจาหนี้ 186 160 
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เงินประกันผลงาน 139 35 
 1,782 1,449 
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  นอกจากนี ้กลุมบริษัทมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 1,121ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดบันทึกหนี้สินสําหรับภาระค้ําประกันดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้น
โดยประมาณจากจํานวนภาระค้ําประกันสูงสุดท่ีเจาหนี้ยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของ
บริษัทฯ 

  เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2549 บริษัทฯไดรับแจงจากหนวยงานแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯแสดงความจํานงขอ
รวมประมูลโครงการกอสรางวาหนวยงานดังกลาวจะยึดหลักประกันซองจํานวน 168 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในการประมูลโครงการ ตอมาเม่ือวันท่ี  
21 สิงหาคม 2549 บริษัทฯไดยื่นหนังสือตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือช้ีแจงเหตุผลและขอใหทบทวน
แนวปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับการประมูลโครงการกอสราง และวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2550 บรษิทัฯได
ย่ืนคําฟองตอศาลปกครองกลางเพ่ือขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาเพิกถอนคําสั่งยึดหรือริบ
หลักประกันซอง และไดยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของหนวยงานการปกครองเพ่ือระงับการ
เรียกชําระเงินตามหนังสือยึดหลักประกันซองดังกลาว ตอมาเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ
ไดรับแจงจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของแหงหนึ่งซึ่งบริษัทฯย่ืนขอความเปนธรรมคําสั่งยึดหลักประกัน
ซอง วาการยึดหลักประกนัซองดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในการประมลู
โครงการ และไมอาจเลือกปฏิบัติได อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดขอความเห็นจากท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทฯ ซึ่งท่ีปรึกษาทางกฎหมายไดใหความเห็นวาโอกาสที่บริษัทฯจะชนะคดีมีคอนขางสูง ดังนั้น 
ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีหนี้สินที่เปนสาระสําคัญเกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว 

 (ค) บริษัทฯเขาค้ําประกันตอธนาคารในประเทศแหงหนึ่งสําหรับวงเงินสินเช่ือและวงเงินค้ําประกันท่ี
ธนาคารแหงนั้นไดใหแกบริษัทรวมในตางประเทศในวงเงินสูงสุดไมเกิน 103 ลานโครนเดนมารค 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดรับหนังสือค้ําประกันจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทรวมดังกลาวสําหรับ   
หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และภายใตขอตกลงระหวางธนาคารกับบริษัทรวมแหงนั้นจะไมมี
การใหสินเช่ือเพ่ิมเติม และภาระค้ําประกันท่ีมีอยูจะทยอยลดลงตามอายุของหนังสือค้ําประกัน ซึ่ง          
ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาภาระค้ําประกันดังกลาวจะสิ้นสุดในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับจาก
เมษายน 2544 และบริษัทฯไดบันทึกหนี้สินสําหรับภาระค้ําประกนัดังกลาวท่ีอาจเกดิขึน้โดยประมาณ
จากจํานวนภาระค้ําประกันสูงสุดที่เจาหนี้ยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ 
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(ง) ในระหวางป 2545 บริษัทฯไดย่ืนขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของป 2542 - 2544 ตอกรมสรรพากร
เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 67 ลานบาท จากการตรวจสอบเพ่ือคืนภาษีโดยเจาหนาท่ีสรรพากร 
บรษิัทฯถกูประเมินภาษเีพ่ิมเติมสําหรับภาษเีงินไดนิตบุิคคล ภาษเีงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษธีุรกจิเฉพาะ
และอากรแสตมปเปนจํานวนเงินประมาณ 118 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนทางภาษียกมา
ของปเดียวกัน เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 บริษัทฯไดยื่นอุทธรณการประเมินภาษีตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ตอมาเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2548 คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณไดมีคําวนิิจฉยัอทุธรณ 
โดยใหปลดภาษีท่ีประเมินลงบางสวนคงเหลือภาษีท่ีประเมินรวมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 93 ลานบาท เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2548 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอรับ
ชําระหนี้จํานวน 118 ลานบาท และเห็นวาเจาหนี้มีสิทธิหักกลบลบหนี้ดังกลาวกบัเงินท่ีเจาหนีแ้จงคนื
เงินภาษีอากรจึงมีคําสั่งใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้เปนจํานวนประมาณ 61 ลานบาท อยางไรก็ตาม              
เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2548 บริษัทฯไดย่ืนขอเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และ
เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2548 บริษัทฯไดยื่นคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมา             
เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2549 ศาลภาษีอากรกลางไดอานคาํพิพากษาและวนัท่ี 22 กนัยายน 2549 บริษัทฯ
ไดรับสาํเนาคําพิพากษาจากศาลภาษีอากรกลางใหบริษัทฯชนะคดีในบางประเดน็ทําใหบรษิทัฯไดรบั
การปลดภาษีท่ีประเมินลงบางสวนคงเหลือประมาณ 16 ลานบาท ขณะนี้คดียังไมเปนท่ีสิน้สดุ อยางไร
ก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีหนี้สินท่ีเปนสาระสําคัญเกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว และ
สํารองท่ัวไปท่ีตั้งไวในบัญชีมีจํานวนท่ีเพียงพอ 

30. เครื่องมือทางการเงิน 
 30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวย       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุน บริษัทฯมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
  บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญากอสราง ฝายบริหาร

ควบคมุความเสี่ยงนี้โดยการกาํหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนัน้ 
บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  การให
สินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจกุตวัเนื่องจากบรษิัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจาํนวน
มากรายและใหบริการแกลูกคาที่มีฐานะดานการชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ
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อาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ตามสัญญากอสรางหักดวยคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูในงบดุล 



   บรษิทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานประจําป 2550 / 65 
 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับ

ธนาคาร และเงินเบิกเกินบัญชี อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมี
อัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดใน
ปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมถึงกอน) ไดดังนี ้         

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ย
ปรบัขึน้ลง    

 ภายใน มากกวา 1 ตาม ไมมีอัตรา   
 1 ป ถึง 5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สนิทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1 - 162 33 196 0.125 - 3.50 
ลูกหนีต้ามสญัญากอสราง  - - - 882 882 - 
เงินฝากทีม่ขี อจํากัดในการใช 86 - 77 - 163 0.50 - 3.375 
สนิทรพัยของหนวยงานที่เลิก
ดําเนนิธรุกิจ 326 - 2 1 329 2.25 - 8.15 

 413 - 241 916 1,570  
       
หนีส้นิทางการเงิน       
เงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากธนาคาร 20 - 17 - 37 5.25 - 8.25 

เจ าหนี้ ก ารค าและตนทุนการ
กอสรางคางจาย - - - 1,064 1,064 - 

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ และเชา
การเงิน - 23 - - 23 7.24 - 8.50 

 20 23 17 1,064 1,124  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ย
ปรบัขึน้ลง    

 ภายใน มากกวา 1 ตาม ไมมีอัตรา   
 1 ป ถึง 5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สนิทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 101 31 132 0.125 - 1.00 
ลูกหนีต้ามสญัญากอสราง  - - - 872 872 - 
เงินฝากทีม่ขี อจํากัดในการใช 86 - 77 - 163 0.50 - 3.375 
เงินใหกูยืมแกบรษิทัยอยและ
กิจการที่ควบคมุรวมกัน - 13 - - 13 

MOR บวกรอยละ 
0.25, 3.75 

 86 13 178 903 1,180  
       

หนีส้นิทางการเงิน       
เงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากธนาคาร 20 - 17 - 37 5.25 - 8.25 

เจ าหนี้ ก ารค าและตนทุน การ
กอสรางคางจาย - - - 1,058 1,058 - 

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ และเชา
การเงิน - 23 - - 23 7.24 - 8.50 

 20 23 17 1,058 1,118  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือ

ขายสินคาหรือใหบริการเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยมิไดทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปน
สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

 สินทรัพยทาง หนี้สินทาง อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย 
สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

   (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 649,409 - 33.7673 
ปอนดสเตอลิง - 12,525 67.4166 
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โครนเดนมารค 2,285 - 6.6167 
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 30.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิ 
  เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูใน

ประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอย         
จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชท่ีีแสดงใน
งบดุล 

  มูลคายุตธิรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะท่ีทัง้
สองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม  

31. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
  เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังที ่375 ไดมีมติอนุมัตกิารจายเงินปน

ผลจากผลการดําเนินงานของป 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น
ประมาณ 40 ลานบาท โดยบริษัทฯจะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในท่ีประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯตอไป 

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
  บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ใหม 

เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจบัุนซึ่งไมมีผลกระทบตอกาํไรสทุธหิรอืสวนของ
ผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

33. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 
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Report of Independent Auditor 
To The Shareholders of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited 

I have audited the accompanying consolidated balance sheets of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company 
Limited and its subsidiaries as at 31 December 2007 and 2006, the related consolidated statements of income, 
changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended, and the separate financial statements 
of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited for the same periods.  These financial statements are 
the responsibility of the Company’s management as to their correctness and the completeness of the 
presentation.  My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits.   

I did not audit the financial statements of the jointly controlled entities as included in the consolidated 
financial statements, the total assets of which as included in the consolidated balance sheet as at 31 December 
2007 amounted to approximately Baht 27 million or 1.0% of the consolidated assets (2006 : Baht 3 million or 
0.1%) and its total revenue included in the consolidated income statement for the year then ended amounted 
to approximately Baht 19 million or 0.3% of the consolidated revenue (2006 : Baht 13 million or 0.3%).  The 
financial statements of the jointly controlled entities were audited by their auditors and I have already 
received the audit reports from those auditors.  My opinion expressed on the 2007 and 2006 financial 
statements as presented herein, insofar as it related to the amounts included for the jointly controlled entities, 
is based solely upon the reports of the other auditors. 

I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards.  Those standard require that 
I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of 
material misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements.  An audit also includes assessing the accounting principles used and 
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.  
I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. 
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In my opinion, based on my audits and the reports of the other auditors, the financial statements refered 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 2007 and 2006, the results of their operations and cash flows for the years then ended in 
accordance with generally accepted accounting principles. 

 

 

  Saifon Inkaew 
  Certified Public Accountant (Thailand) No. 4434 

Ernst & Young Office Limited 
Bangkok  : 26 February 2008 



CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS 

AS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006
(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
Note 2007 2006 2007 2006

        ASSETS
CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6 195,961,439       153,773,965       131,617,396       88,022,882          
Construction contract debtors - net 7 881,838,889       771,052,342       872,028,219       771,052,342       
Construction contracts in progress 861,496,699       1,045,303,910    866,851,271       1,045,303,910    
Inventories - net 9,894,851            1,484,525            1,647,943            1,484,525            
Other current assets
     Withholding tax deducted at source 467,128,517       290,935,313       466,655,653       289,661,379       
     Advances for construction 41,742,951          29,876,061          41,742,951          29,876,061          
     Others 36,707,230          27,369,890          34,590,203          26,306,754          
Total other current assets 545,578,698       348,181,264       542,988,807       345,844,194       

TOTAL CURRENT ASSETS 2,494,770,576    2,319,796,006    2,415,133,636    2,251,707,853    
NON-CURRENT ASSETS

Restricted deposits 6 162,539,648       139,586,538       162,539,648       139,586,538       
Investments in the subsidiaries - net 8 -                       -                       335,999,930       335,999,930       
Investments in the jointly controlled entities 9 -                       -                       1,800,000            -                       
Investments in the associate and other companies - net 10 2,818,125            2,318,125            600,000               100,000               
Amounts due from and loans to the subsidiaries and 
   the jointly controlled entity - net 11 1,048,772            -                       6,542,185            3,707,832            
Plant and equipment - net 12 196,394,819       168,901,950       196,394,818       168,901,949       
Net assets of discontinued operation units 13 327,361,645       306,740,245       -                       -                       
Other non-current assets
   Investments in real estate - net 14 103,231,000       94,090,000          103,231,000       94,090,000          
   Cash reserved for debt settlement 17 4,319,918            4,354,284            4,319,918            4,354,284            
   Others 9,012,339            3,234,562            9,012,339            3,234,562            
Total other non-current assets 116,563,257       101,678,846       116,563,257       101,678,846       

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 806,726,266       719,225,704       820,439,838       749,975,095       
TOTAL ASSETS 3,301,496,842    3,039,021,710    3,235,573,474    3,001,682,948    

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
BALANCE SHEETS (Continued)

AS AT 31 DECEMBER 2007 AND 2006
(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
Note 2007 2006 2007 2006

    LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES

Bank overdrafts and short-term bank loan 15 36,727,074          7,135,451            36,727,074          7,135,451            
Accounts payable and accrued construction costs 1,063,643,199    1,021,815,344    1,057,935,582    1,021,771,670    
Deferred construction revenues -                       7,809,516            -                       7,809,516            
Advances from customers 196,139,476       274,608,611       192,046,295       274,608,611       
Amounts due to and loans from other companies 2,056,749            2,046,774            849,133               777,760               
Current portion of liabilities under hire-purchase and 
   finance lease agreements 16 10,120,829          9,520,844            10,120,829          9,520,844            
Other current liabilities
     Accrued expenses 8,573,827            8,151,650            8,211,153            7,896,021            
     Estimated expenses for construction projects 536,625,000       389,880,000       536,625,000       389,880,000       
     Estimated liabilities for guarantee obligations and other payables 17 69,087,338          69,087,338          69,087,338          69,087,338          
     Provision for other expenses 66,168,111          66,168,111          66,168,111          66,168,111          
     Others 60,805,740          42,097,862          57,865,811          39,431,010          
Total other current liabilities 741,260,016       575,384,961       737,957,413       572,462,480       

TOTAL CURRENT LIABILITIES 2,049,947,343    1,898,321,501    2,035,636,326    1,894,086,332    
NON-CURRENT LIABILITIES

Liabilities under hire-purchase and finance lease agreements -
   net of current portion 16 13,018,600          16,174,426          13,018,600          16,174,426          
Provision for employees' benefits 220,334,697       191,432,186       220,334,697       191,432,186       

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 233,353,297       207,606,612       233,353,297       207,606,612       
TOTAL LIABILITIES 2,283,300,640    2,105,928,113    2,268,989,623    2,101,692,944    
SHAREHOLDERS' EQUITY
 Share capital 18 401,161,682       401,161,682       401,161,682       401,161,682       

Revaluation surplus on assets 8,998,006            -                       8,998,006            -                       
Translation adjustments (48,225,440)        (26,530,769)        -                       -                       
Retained earnings 
   Appropriated - statutory reserve 19 28,694,856          24,812,190          28,694,856          24,812,190          
   Unappropriated 641,119,555       547,202,951       527,729,307       474,016,132       
Equity attributable to the Company's shareholders 1,031,748,659    946,646,054       966,583,851       899,990,004       
Own shares held by the subsidiary 20 (13,552,457)        (13,552,457)        -                       -                       

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 1,018,196,202    933,093,597       966,583,851       899,990,004       
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 3,301,496,842    3,039,021,710    3,235,573,474    3,001,682,948    

-                       -                       -                       -                       
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
INCOME STATEMENTS

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006
(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
Note 2007 2006 2007 2006

(Restated) (Restated)
REVENUES
     Construction income 6,301,809,160    4,837,237,081    6,296,898,949    4,826,223,229    
     Bad debt recovery and reversal of allowance for doubtful accounts 562,110               2,228,142            562,110               2,228,142            
     Reversal of allowance for impairment loss of plant and equipment 972,374               -                       972,374               -                       
     Reversal of allowance for impairment loss of investments in 
        real estate 14 9,141,000            -                       9,141,000            -                       
     Other income
        Dividend income 9, 10 14,217,000          9,867,375            2,000,000            12,000,000          
        Interest income 5,757,149            7,563,018            5,097,171            6,586,689            
        Gain on exchange 1,251,938            1,147,305            239,309               2,115                   
        Others 5,095,742            8,847,103            5,215,743            8,950,112            
     Total other income 26,321,829          27,424,801          12,552,223          27,538,916          
TOTAL REVENUES 6,338,806,473    4,866,890,024    6,320,126,656    4,855,990,287    
EXPENSES
     Costs of construction 6,047,007,922    4,623,739,807    6,042,905,855    4,615,319,400    
     Administrative expenses 153,698,170       161,041,630       153,942,054       155,175,730       
     Depreciation 12 42,727,229          31,851,138          42,727,229          31,743,564          
TOTAL EXPENSES 6,243,433,321    4,816,632,575    6,239,575,138    4,802,238,694    
INCOME BEFORE INTEREST EXPENSES, 
   CORPORATE INCOME TAX, AND RESULTS OF 
   DISCONTINUED OPERATION UNITS 95,373,152          50,257,449          80,551,518          53,751,593          
INTEREST EXPENSES (2,898,221)          (1,862,017)          (2,898,202)          (1,862,017)          
CORPORATE INCOME TAX 21 (240,772)             -                       -                       -                       
INCOME BEFORE RESULTS OF DISCONTINUED  
   OPERATION UNITS 92,234,159          48,395,432          77,653,316          51,889,576          
RESULTS OF DISCONTINUED OPERATION UNITS 24,944,963          17,500,558          -                       -                       
NET INCOME FOR THE YEAR 117,179,122       65,895,990          77,653,316          51,889,576          

BASIC EARNINGS PER SHARE 22
   Net income 0.30 0.17 0.19 0.13

   Weighted average number of ordinary shares (shares) 387,609,225 387,609,225 401,161,682 401,161,682

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006
(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
2007 2006 2007 2006

(Restated) (Restated)
Cash flows from operating activities

Net income 117,179,122 65,895,990 77,653,316 51,889,576
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by (used in) 
   operating activities :-
     Depreciation 42,727,229 31,851,138 42,727,229 31,743,564
     Amortisation 4,580,065 3,778,249 4,580,065 3,778,249
     Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts -                       -1,402,293 1,650,000 -1,402,293
     Reversal of liabilities for guarantee obligations -                       -131,570 -                       -131,570
     Reversal of allowance for impairment loss of plant and equipment -972,374 -                       -972,374 -                       
     Reversal of allowance for impairment loss of investments in real estate -9,141,000 -                       -9,141,000 -                       
     Increase in estimated expenses for construction projects 146,745,000 8,965,000 146,745,000 8,965,000
     Gain from disposals of plant and equipment -14,442 -1,684,990 -14,442 -1,637,999
Income from operating activities before changes in operating assets
   and liabilities 301,103,600 107,271,524 263,227,794 93,204,527
Operating assets decrease (increase) :-
     Construction contract debtors -110,786,547 -262,447,197 -100,975,877 -267,549,103
     Construction contract in progress 183,807,211 -374,509,035 178,452,639 -378,484,035
     Inventories -8,410,326 7,988,333 -163,418 7,988,333
     Other current assets -197,937,434 62,371,284 -197,684,613 59,180,589
Operating liabilities increase (decrease) :-
     Accounts payable and accrued construction costs 41,827,855 312,303,641 36,163,912 322,709,381
     Deferred construction revenue -7,809,516 7,809,516 -7,809,516 7,809,516
     Advances from customers -78,469,135 36,484,649 -82,562,316 36,484,649
     Amounts due to and loans from other companies 9,975 -536,308 71,373 -538,655
     Other current liabilities 19,130,055 4,649,740 18,749,933 5,562,702
     Provision for employees' benefits 28,902,511 30,348,752 28,902,511 30,348,752
        Net cash provided by (used in) operating activities 171,368,249 -68,265,101 136,372,422 -83,283,344

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS  (Continued)

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006
(Unit : Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements
2007 2006 2007 2006

(Restated) (Restated)
Cash flows from investing activities

Increase in restricted deposits -22,953,110 -55,746,805 -22,953,110 -55,746,805
Increase in amounts due from and loans to the subsidiaries and
   the jointly controlled entity -1,048,772 -                       -4,484,353 -338,914
Return from investment in the jointly controlled entity -                       -                       -                       2,000,000
Increase in investments in jointly controlled entities and other companies -500,000 -                       -2,300,000 -                       
Acquisitions of plant and equipment -56,910,843 -47,227,711 -56,910,843 -47,227,711
Proceeds from disposals of plant and equipment 3,640,570 7,445,078 3,640,570 7,310,938
Decrease (increase) in net assets of discontinued operation units -20,621,400 29,793,049 -                       -                       
Increase in other non-current assets -7,965,633 -2,411,622 -7,965,633 -2,411,622
     Net cash used in investing activities -106,359,188 -68,148,011 -90,973,369 -96,414,114

Cash flows from financing activities
Increase in bank overdrafts and short-term bank loan 29,591,623 6,406,424 29,591,623 6,406,424
Cash paid for liabilities under hire-purchase and finance lease agreements -11,338,687 -7,128,896 -11,338,687 -7,128,896
Cash paid for settlement of debts under debt restructuring of the rehabilitation plan -                       -4,781,212 -                       -4,781,212
Dividend paid -19,379,852 -38,759,687 -20,057,475 -40,114,933
     Net cash used in financing activities -1,126,916 -44,263,371 -1,804,539 -45,618,617

63,882,145 -180,676,483 43,594,514 -225,316,075
Translation adjustments -21,694,671 -56,575,491 -                       -                       
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 42,187,474 -237,251,974 43,594,514 -225,316,075
Cash and cash equivalents at beginning of year 153,773,965 391,025,939 88,022,882 313,338,957
Cash and cash equivalents at end of year (Note 6) 195,961,439 153,773,965 131,617,396 88,022,882

Supplemental cash flows information :-
Cash paid during the year for
     Interest expenses 2,897,718 1,819,762 2,897,699 1,819,762
     Corporate income tax 176,433,976 125,062,569 176,994,274 124,953,049
Non-cash related transactions
     Bad debt written-off -                       41,349,524 -                       41,349,524
     Assets acquired under hire-purchase and finance lease agreements 6,965,003 14,988,733 6,965,003 14,988,733
     Revaluation of assets 9,668,077 -                       9,668,077 -                       
     Depreciation on revalued amount of assets 670,071 342,205               670,071 342,205               

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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(Unit : Baht)

Issued and Revaluation Own shares
paid up surplus Translation Appropriated - held by

Note share capital on assets adjustments statutory reserve Unappropriated the subsidiary Total
Balance as at 31 December 2005 401,161,682 342,205 30,044,722 22,234,821 522,644,017 -13,552,457 962,874,990
Amortisation of surplus on revaluation of assets -                    -342,205 -                    -                    -                    -                       -342,205
Appropriation of statutory reserve 19 -                    -                    -                    2,577,369 -2,577,369 -                       -                    
Dividend paid 23 -                    -                    -                    -                    -38,759,687 -                       (38,759,687)     
Decrease in translation adjustments -                    -                    -56,575,491 -                    -                    -                       -56,575,491
Net income for the year (restated) 4.2 -                    -                    -                    -                    65,895,990 -                       65,895,990
Balance as at 31 December 2006 401,161,682 -                    -26,530,769 24,812,190 547,202,951 -13,552,457 933,093,597
Increase in revaluation surplus on assets 12 -                    9,668,077 -                    -                    -                    -                       9,668,077
Amortisation of surplus on revaluation of assets -                    -670,071 -                    -                    -                    -                       -670,071
Appropriation of statutory reserve 19 -                    -                    -                    3,882,666 -3,882,666 -                       -                    
Dividend paid 23 -                    -                    -                    -                    -19,379,852 -                       -19,379,852
Decrease in translation adjustments -                    -                    -21,694,671 -                    -                    -                       -21,694,671
Net income for the year -                    -                    -                    -                    117,179,122 -                       117,179,122
Balance as at 31 December 2007 401,161,682 8,998,006 -48,225,440 28,694,856 641,119,555 -13,552,457 1,018,196,202

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006

Consolidated financial statements
Retained earnings 
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(Unit : Baht)

Issued and Revaluation Own shares
paid up surplus Translation Appropriated - held by

Note share capital on assets adjustments statutory reserve Unappropriated the subsidiary Total
Balance as at 31 December 2005 - as previously reported 401,161,682 342,205 30,044,722 22,234,821 522,644,017 -13,552,457 962,874,990
Cumulative effect of the change in accounting policy for
     investments in subsidiaries and jointly controlled entities 4.1 -                    -                    -30,044,722 -                    -57,825,159 13,552,457 -74,317,424
Balance as at 31 December 2005 - as restated 401,161,682     342,205            -                    22,234,821       464,818,858     -                       888,557,566
Amortisation of surplus on revaluation of assets -                    -342,205 -                    -                    -                    -                       -342,205
Appropriation of statutory reserve 19 -                    -                    -                    2,577,369 -2,577,369 -                       -                    
Dividend paid 23 -                    -                    -                    - -40,114,933 -                       -40,114,933
Net income for the year (restated) 4.2 -                    -                    -                    -                    51,889,576 -                       51,889,576
Balance as at 31 December 2006 - as restated 401,161,682     -                    -                    24,812,190       474,016,132     -                       899,990,004     
Increase in revaluation surplus on assets 12 -                    9,668,077 -                    -                    -                    -                       9,668,077
Amortisation of surplus on revaluation of assets -                    -670,071 -                    -                    -                    -                       -670,071
Appropriation of statutory reserve 19 -                    -                    -                    3,882,666 -3,882,666 -                       -                    
Dividend paid 23 -                    -                    -                    -                    -20,057,475 -                       -20,057,475
Net income for the year -                    -                    -                    -                    77,653,316 -                       77,653,316
Balance as at 31 December 2007 401,161,682     8,998,006         -                    28,694,856       527,729,307     -                       966,583,851     

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Retained earnings 
Separate financial statements

CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (Continued)

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006

รายงานประจําป 2550 / 78



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานประจําป 2550 / 79 
 

 

CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2007 AND 2006 

1. GENERAL INFORMATION 

 1.1 Corporate information  

  Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited is a limited company incorporated under 
Thai law and domiciled in Thailand and was transformed to be a public company under the Public 
Limited Companies Act on 26 November 1992.  The Company is principally engaged in the 
construction business and its registered address and head office is at 451, La Salle Road 
(Sukhumvit 105), Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok.  The Company has various local and 
overseas subsidiary companies and jointly controlled entities as detailed in Note 2.2. 

 1.2 Discontinued operation information  

  As part of the Company’s rehabilitation plan approved by the Stock Exchange of Thailand on 19 
November 1996, the Company has discontinued the operations of certain units.  The net 
assets/liabilities and operating results of the discontinued operation units have been separately 
shown in the consolidated balance sheets and income statements as at and for the years ended 31 
December 2007 and 2006. 

2.  BASIS OF PREPARATION 

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated 
under the Accounting Profession Act B.E. 2547. The presentation of the financial statements has 
been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business 
Development dated 14 September 2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543. 

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise 
disclosed in the accounting policies. 
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 2.2 Basis of consolidation 

 a)     The consolidated financial statements incorporate the financial statements of Christiani & 
Nielsen (Thai) Public Company Limited (the “Company”), its subsidiary companies (the 
“subsidiaries”), and the jointly controlled entities as follows :- 

 
Country of 

incorporation Currency Paid-up share capital 

Percentage of 
shareholding by the 

group 
   2007 2006 2007 2006 
   (Unit : Thousand) Percent Percent 

Construction business       
Held by the Company       
Christiani & Nielsen Construction       
   (Thai) Company Limited Thailand Baht 1,000 1,000 100.0 100.0 
NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture Thailand Baht 8,000 8,000 25.0 25.0 
PAN ASIA - CNT Joint Venture Thailand Baht 4,000 - 45.0 - 
Holding companies       
Held by the Company       
CNT Holdings Limited Thailand Baht 2,600,000 2,600,000 100.0 100.0 
Held through the subsidiaries       
Indochina Investments Ltd. Bermuda      
 Islands USD 12 12 100.0 100.0 
Harmony Property Group Ltd. British Virgin      
 Islands USD 50 50 100.0 100.0 
Property Development       
Held through the subsidiaries       
CN Place Silom Development Ltd. Thailand Baht 69,063 69,063 100.0 100.0 
Plan Administrator       
Held by the Company       
CN Advisory Company Limited Thailand Baht 1,000 1,000 100.0 100.0 

The subsidiaries are those companies in which the Group holds both directly and indirectly 
the voting rights and has effective control of their activities.   

In situations where a decision has been made to close down or dispose of an investment in a 
subsidiary operation, provision has been made for all necessary closure costs. 

Since 2002, the Company entered into a joint venture agreement with Nawarat Patanakarn 
Public Company Limited, Italian Thai Development Public Company Limited and A.S. 
Associate Engineering (1964) Company Limited, forming a jointly controlled entity namely 
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“NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture”, to construct the Waste Water Treatment System 
Phase IV in Bangkok for the Bangkok Metropolitan Administration.  Each party has 25% 
interest in this jointly controlled entity. 
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  During the year 2007, the Company entered into a joint venture agreement with Pan Asia 
Engineering & Construction (Thailand) Co., Ltd., forming a jointly controlled entity namely 
“PAN ASIA - CNT Joint Venture” to construct the civil work of HMC PDH petrochemical 
plant. The Company has invested in 45% interest in this jointly controlled entity. 

The consolidated financial statements as at 31 December 2007 and 2006 and for the years 
then ended had therefore included the proportion of the assets, liabilities, revenues and 
expenses of those jointly controlled entities. 

 b)     The financial statements of overseas subsidiaries are translated into Thai Baht at the average 
exchange rate ruling on the balance sheet date as to assets and liabilities and at the average 
exchange rate for the year as to revenues and expenses. The resultant differences have been 
shown under the caption of "Translation adjustments" in the shareholders' equity. 

 c) Material balances and transactions and investments in the subsidiaries and the jointly 
controlled entities in the Company's accounts, the subsidiaries’ share capital and capital of 
the jointly controlled entities are eliminated from the consolidated financial statements. 

 d) The results of the operations of the subsidiaries and the jointly controlled entities are 
included in the consolidated financial statements from the date of acquisition or up to the 
effective date of disposal by the Group. 

 e) The financial statements of the overseas subsidiaries for the years ended 31 December 2007 
and 2006 as included in the consolidated financial statements were prepared by the 
management of those subsidiaries and have not been audited by their auditors.  Their 
aggregate assets were approximately Baht 377 million and Baht 367 million or 11% and 
12% of the consolidated assets as at 31 December 2007 and 2006 respectively and their 
aggregated revenues were approximately Baht 1.2 million and Baht 1.6 million or 0.02% and 
0.03% of the consolidated revenues for the years then ended respectively. 

 2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries and jointly controlled 
entities under the cost method, have been prepared solely for the benefit of the public. 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS  

The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications No. 9/2550, 38/2550 and 
62/2550 regarding Accounting Standards. The notifications mandate the use of the following new 
Accounting Standards. 

 a) Thai Accounting Standards which are effective for the current year 

 TAS 44 (revised 2007) Consolidated and Separate Financial Statements 
 TAS 45 (revised 2007) Investments in Associates 
 TAS 46 (revised 2007) Interests in Joint Ventures 

  These accounting standards become effective for the financial statements for fiscal years beginning 
on or after 1 January 2007. During the fourth quarter of 2006, the Company changed its accounting 
policy for recording investments in subsidiaries and jointly controlled entities in the separate 
financial statements in order to comply with the revised Thai Accounting Standard No. 44, as 
discussed in Note 4.  

 b) Thai Accounting Standards which are not effective for the current year 

 TAS 25 (revised 2007) Cash Flow Statements 
 TAS 29 (revised 2007) Leases 
 TAS 31 (revised 2007) Inventories 
 TAS 33 (revised 2007) Borrowing Costs 
 TAS 35 (revised 2007)  Presentation of Financial Statements 
 TAS 39 (revised 2007) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
 TAS 41 (revised 2007)  Interim Financial Reporting 
 TAS 43 (revised 2007)  Business Combinations 
 TAS 49 (revised 2007)  Construction Contracts 
 TAS 51 Intangible Assets 
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  These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years 
beginning on or after 1 January 2008. The management has assessed the effect of these accounting 
standards and believes that they will not have any significant impact on the financial statements for 
the year in which they are initially applied.  
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4. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES 
4.1 Change in accounting policy for recording investments in subsidiaries and jointly controlled 

entities in the separate financial statements 
During the fourth quarter of 2006, the Company changed its accounting policy for recording 
investments in subsidiaries and jointly controlled entities in the separate financial statements from 
the equity method to the cost method, in compliance with Accounting Standard No. 44 (revised 
2007) “Consolidated and Separate Financial Statements”, under which investments in subsidiaries, 
jointly controlled entities and associates are to be presented in the separate financial statements 
under the cost method. 

In this regard, the Company had restated the previous period’s separate financial statements, as 
though the investments in the subsidiaries and jointly controlled entities had originally been 
recorded using the cost method.  The change has the effect of decreasing net income in the separate 
income statement for the year ended 31 December 2006 by Baht 14 million (Baht 0.04 per share).  
The cumulative effect of the change in accounting policy has been presented under the heading of 
“Cumulative effect of the change in accounting policy for investments in subsidiaries and jointly 
controlled entities” in the separate statement of changes in shareholders’ equity. 

Such change in accounting policy affects only the accounts related to investments in subsidiaries 
and jointly controlled entities in the separate financial statements, with no effect to the consolidated 
financial statements. 

4.2 Change in accounting policy for recording revaluation of assets 
In October 2006, the Federation of Accounting Professions issued Notification No. 25/2006 
allowing entities which carry their property, plant and equipment at revalued amounts to calculate 
depreciation to be charged to the income statement based on the historical cost of the assets instead 
of on the revalued amounts. The Company had carried out a new revaluation of its building and  
decided to follow the Notification.  

In this regard, the Company had restated the previous period’s financial statements as through the 
Company had originally followed such notification.  The change has the effect of increasing net 
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income in the income statements for the years ended 31 December 2007 and 2006 by Baht 0.6 
million (Baht 0.002 per share) and Baht 0.3 million (Baht 0.001 per share), respectively, with no 
effect to the retained earnings or shareholders’ equity. 
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However, had the depreciation charge been calculated based on the revalued amounts, net income 
and earnings per share would have been changed to the following:. 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2007 2006 2007 2006 

Net income (Million Baht) 116.51 65.55 76.98 51.55 
Basic earnings per share (Baht per share) 0.30 0.17 0.19 0.13 

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 5.1 Revenue recognition 

  Construction income 

  Revenues from construction contracts, excluding value added tax, are recognised on the 
percentage-of-completion method based on the assessment of the project management. Provision 
for the total anticipated loss on construction projects will be made in the accounts as soon as the 
possibility of 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. 

 5.2 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents include cash and deposits at banks and finance companies, and all 
highly liquid investments with an original maturity of 3 months or less and not subject to 
withdrawal restrictions. 

5.3 Construction contract debtors and allowance for doubtful accounts 
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  Construction contract debtors 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 experience and analysis of debtor aging. 
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 5.4 Construction contracts in progress and deferred construction revenues 

  The costs of construction contracts comprise the costs of materials, labour, subcontractors’ 
charges, other services and overheads. 

  Contracts of which construction cost plus attributable profit exceeds amounts billed are shown as 
“Construction contracts in progress” under current assets in the balance sheets.  Contracts of which 
amounts billed exceed construction cost plus attributable profit are shown as “Deferred 
construction revenues” under current liabilities in the balance sheets. 

 5.5 Inventories 

  Inventories, which comprise construction materials and spare parts, are valued at the lower of cost 
(average method) and net realisable value.   

  Allowance for diminution in inventory value is made for deteriorated inventories. 

5.6 Investments  

  Investments in the subsidiaries and jointly controlled entities are accounted for in the separate 
financial statements under the cost method.   

  Investment in the associate is accounted for under the cost method.  The management believes that 
equity interest in the associate is immaterial to the Group and the Company. 

  Investments in other companies are stated at cost.  Allowance for impairment loss will be made 
when the net realisable value is lower than the cost of investments. 

 5.7 Plant and equipment 

  Plant and equipment are stated at cost or revalued amount less accumulated depreciation and 
allowance for impairment loss. 

  All items of plant and equipment are initially recorded at cost on acquisition dates.  Buildings are 
subsequently revalued, by independent professional valuer, to their fair value.  Revaluations are 
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made with sufficient regularity to ensure that their carrying amount does not differ materially from 
their fair value at the balance sheet date. 
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  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 equity under the heading of “Revaluation surplus 
on assets”.  However, a revaluation increase will be recognised as income to the extent that it 
reverses a revaluation decrease 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 as an expense in the income statement.  However, a 
revaluation decrease is to be charged directly against the related “Revaluation surplus on 
assets” to the extent that the decrease does not exceed the amount held in the “Revaluation 
surplus on assets” in respect of those same assets.  Any excess amount is to be recognised as 
an expense in the income statement. 

 5.8 Depreciation 
  Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs or the revalued 

amounts on the straight-line basis (to write off the cost or the revalued amount of assets to be 
expenses) over the following estimated useful lives : 
Building on leasehold land - period of  lease 
Construction machinery and equipment - 3 - 10 years 
Furniture, fixtures and equipment - 3 - 6  years 
Motor vehicles - 3 - 6  years 

  Depreciation of revaluation of buildings is calculated on the straight-line basis over the remaining 
lease period. 

 The depreciation is dealt with in the financial statements as follows :- 
 - Depreciation attributed to the original cost portion is included in determining income. 
 - Depreciation attributed to the surplus portion is deducted against revaluation surplus in the 

shareholders’ equity. 
 5.9 Investments in real estate 
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 Investments in real estate are stated at cost.  If the fair value of the real estate declines to 
significantly less than its cost, the investments in real estate are stated at cost net allowance for 
impairment loss. 
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 5.10 Related party transactions 

 Related parties comprise enterprises and individuals 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 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. 

 5.11 Long-term leases 

  Leases of 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 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 other long-term payables, while the interest 
element is charged to the income statements over the lease period. The asset acquired under 
finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease period. 

  Leases of equipment which all the risks and rewards of ownership remain with the leasing 
company are accounted for as operating leases.  Rentals applicable to such operating leases are 
charged to the income statement on a straight-line basis over the lease period. 

 5.12 Provident fund and employees’ benefits 

  The Company has a provident fund scheme to provide benefits to employees upon retirement or 
resignation.  The scheme’s assets are managed by separate trustee administered fund.  In addition, 
the Company has other welfares to its employees including retirement, resignation and termination, 
in which provision has been made based on the estimation of the management. 

  Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are 
recognised as expenses when incurred. 
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5.13 Foreign currencies 

  Foreign currency transactions are translated into Baht at the exchange rates ruling on the 
transaction dates. Assets and liabilities denominated in foreign currencies outstanding on the 
balance sheet date are translated into Baht at the exchange rates ruling on the balance sheet date. 

  Exchange gains and losses are included in determining income. 

5.14 Impairment of assets 

  The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be 
impaired. If any such indication exists, the Company makes an estimate of the asset’s recoverable 
amount. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is 
considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses are 
recognised in the income statement. An asset’s recoverable amount is the higher of fair value less 
costs to sell and its value in use. 

5.15 Provisions 

  Provisions are recognised when the Company has a 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.  

5.16 Income Tax 

Income tax is provided for in the accounts based on the taxable profits determined in accordance 
with tax legislation.  

5.17 Use of accounting estimates 

Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles 
requires management to make estimates and assumptions in certain circumstances, affecting 
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amounts reported in these financial statements and related notes.  Actual results could differ from 
these estimates. 
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6. CASH AND CASH EQUIVALENTS/RESTRICTED DEPOSITS  

 Cash and cash equivalents as at 31 December 2007 and 2006 as reflected in the balance sheets and the 
statements of cash flows consisted of the following :- 

 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2007 2006 2007 2006 

Cash and deposits at banks 271,874,767 191,023,211 208,530,724 128,372,128 
Fixed deposits at banks 85,626,320 99,237,292 85,626,320 99,237,292 
Deposits at finance companies 1,000,000 3,100,000 - - 
Total 358,501,087 293,360,503 294,157,044 227,609,420 
Less : Restricted deposits (162,539,648) (139,586,538) (162,539,648) (139,586,538) 

Cash and cash equivalents 195,961,439 153,773,965 131,617,396 88,022,882 

 As at 31 December 2007, the Company had pledged its bank deposits of approximately Baht 162.5 
million (2006 : Baht 139.6 million) with banks to secure the bank overdrafts and the letters of guarantees 
issued by the banks on behalf of the Company. 

7. CONSTRUCTION CONTRACT DEBTORS 

 The balance 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.  All outstanding contract 
debtors as at 31 December 2007 and 2006 were as follows :- 

(Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2007 2006 2007 2006 

Construction contract debtors 603,215,066 548,112,644 594,052,787 548,112,644 
Retention payment under construction contracts 386,546,494 330,862,368 385,898,103 330,862,368 
Total 989,761,560 878,975,012 979,950,890 878,975,012 
Less : Allowance for doubtful accounts (107,922,671) (107,922,670) (107,922,671) (107,922,670) 
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Construction contracts debtors - net 881,838,889 771,052,342 872,028,219 771,052,342 
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 As at 31 December 2007 and 2006, the outstanding balance of construction contract debtors are aged, 
based on due date, as follows :- 

(Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2007 2006 2007 2006 

Past due     
Not over 3 months 478,247,400 432,243,920 469,085,121 432,243,920 
3 - 6 months 18,057,126 18,806,115 18,057,126 18,806,115 
6 - 12 months 24,184,296 12,382,563 24,184,296 12,382,563 
Over 12 months 82,726,244 84,680,046 82,726,244 84,680,046 

 603,215,066 548,112,644 594,052,787 548,112,644 

 The Company has transferred the calling right for the collections from the construction contract debtors 
of certain projects to banks to secure the credit facilities of the Company granted by that bank. 

8. INVESTMENTS IN THE SUBSIDIARIES  
  Separate financial statements 

 Shareholding percentage 
Investment value under cost 

method 
Allowance for impairment of 

investments 
Carrying amounts based on cost 

method - net 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
 Percent Percent Baht Baht Baht Baht Baht Baht 
Construction business 
Christiani & Nielsen Construction 

(Thai) Company Limited 100.0 100.0 1,000,000 1,000,000 (1,000,000) (1,000,000) - - 
Holding company         

CNT Holdings Limited 100.0 100.0 2,599,999,930 2,599,999,930 
(2,265,000,000

) 
(2,265,000,000

) 334,999,930 334,999,930 
Plan Administrator         
CN Advisory Company Limited 100.0 100.0 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 1,000,000 

Total investments in the subsidiaries   2,601,999,930 2,601,999,930 
(2,266,000,000

) 
(2,266,000,000

) 335,999,930 335,999,930 

 The Company has pledged the shares of Christiani & Nielsen Construction (Thai) Company Limited and 
CNT Holdings Limited with a bank to secure the credit facilities of the Company granted by that bank. 
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9. INVESTMENTS IN JOINTLY CONTROLLED ENTITIES 

9.1 Detail of investments in jointly controlled entities 
 Separate financial statements 

 
Shareholding 
percentage 

Investment value under 
cost method 

Dividend received           
for the year ended             

31 December 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
 Percent Percent Baht Baht Baht Baht 
Construction business 

NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture 25.0 25.0 - - 2,000,000 
12,000,00

0 
PAN ASIA - CNT Joint Venture 45.0 - 1,800,000 - - - 

Total investments in jointly controlled entities   1,800,000 - 2,000,000 
12,000,00

0 

 Since 2002, the Company has invested Baht 2 million, representing 25% interest of NWR, ITD, 
CNT & AS Joint Venture, and had received its return from investment during the year 2006.  The 
jointly controlled entity is in the liquidation process. 

9.2 Summarised financial information of jointly controlled entities  

 The Company’s proportionate shares of the assets, liabilities, revenue, and expenses of the jointly 
controlled entities are as follows :- 

 a) NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture 
 (Unit : Million Baht) 

 As at 31 December 
 2007 2006 
Current assets 1 3 
Net assets 1 3 

 
 (Unit : Million Baht) 

 For the year ended 31 December 
 2007 2006 
Revenue - 13 
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Cost  - (10) 
Selling and administrative expenses - (5) 
Net loss - (2) 
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 b) PAN ASIA - CNT Joint Venture 
(Unit : Million Baht) 

 As at 31 December 
 2007 2006 
Current assets 31 - 
Current liabilities (29) - 
Net assets 2 - 

 
(Unit : Million Baht) 

 For the year ended 31 December 
 2007 2006 
Revenue 19 - 
Cost  (17) - 
Selling and administrative expenses (1) - 
Net income 1 - 
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10. INVESTMENTS IN THE ASSOCIATE AND OTHER COMPANIES 

 Investments in the associate and other companies consist of investments in the ordinary shares of the 
following companies :-  

 
Shareholding 

percentage 
Consolidated financial 

statements 
Separate financial 

statements 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
 Percent Percent Baht Baht Baht Baht 
Investment in the associate       
International Machinery Supplies 

Co., Ltd. 31.94 31.94 7,500,000 7,500,000 - - 
Total   7,500,000 7,500,000 - - 
Less : Allowance for impairment of 

investment   (7,500,000) (7,500,000) - - 
Investment in the associate - net   - - - - 
Investments in other companies     
Saturn Inc. 13.11 13.11 2,218,125 2,218,125 - - 
Phuket Land Development Co., Ltd. 15.00 15.00 3,000,000 3,000,000 - - 
Thai Worldwide Contractors Co., 

Ltd. 2.94 2.94 100,000 100,000 100,000 100,000 
Thai Contractors Asset Co., Ltd. 0.20 - 500,000 - 500,000 - 
Total   5,818,125 5,318,125 600,000 100,000 
Less : Allowance for impairment of 

investment   (3,000,000) (3,000,000) - - 
Investments in other companies - net   2,818,125 2,318,125 600,000 100,000 
Total investments in the associate 

and other companies - net   2,818,125 2,318,125 600,000 100,000 

During 2007, CNT Holdings Limited received a dividend of approximately Baht 14 million (2006 : Baht 
10 million) from Saturn Inc., which was shown in the consolidated income statements. 
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According to the unaudited financial statements of Saturn Inc., the net worth attributable to the 
subsidiary’s investment as at 31 December 2007 was approximately Baht 5 million (2006 : Baht 14 
million, audited). 
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11. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

 During the years, the Company, its subsidiaries and the jointly controlled entities had significant business 
transactions with related parties, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon 
in the ordinary course of business between the Company and those companies.  Below is a summary of 
those transactions. 

 (Unit : Million Baht) 

 

Consolidated 
financial 

statements 

Separate    
financial 

statements Transfer pricing and lending policy 
 2007 2006 2007 2006  

Transactions with the 
subsidiaries 

  

   Rental and service income - - 0.1 0.1 Based on the prices agreed between the 
parties, which approximate the market 
prices 

   Interest income - - 0.8 0.8 Interest at MOR plus 0.25% per annum 
Transactions with the jointly 

controlled entities 
     

   Construction income 4.4 - 18.2 2.0 Cost plus margin 
   Operating cost 2.5 - 3.5 - Cost plus margin 
   Dividend income - - 2.0 12.0 At the declared rate 
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 The balances of the accounts as at 31 December 2007 and 2006 between the Company and those related 
parties are as follows :- 

 Amounts due from and loans to the subsidiaries and the jointly controlled entity 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2007 2006 2007 2006 

Amounts due from the subsidiaries and the jointly 
controlled entity     

CNT Holdings Limited - - - 2,808,147 
Christiani & Nielsen Construction (Thai) Company 

Limited - - 20,152,573 19,367,585 
CN Advisory Company Limited - - 32,100 32,100 
PAN ASIA - CNT Joint Venture 1,048,772 - 3,807,512 - 
Total  1,048,772 - 23,992,185 22,207,832 
Less : Allowance for doubtful accounts - - (20,150,000) (18,500,000) 
Total amounts due from the subsidiaries and the 

jointly controlled entity - net 1,048,772 - 3,842,185 3,707,832 
     
Loans to the subsidiary and the jointly controlled 

entity     
Christiani & Nielsen Construction (Thai) Company 
Limited - - 10,300,000 10,300,000 
PAN ASIA - CNT Joint Venture - - 2,700,000 - 
 - - 13,000,000 10,300,000 
Less : Allowance for doubtful accounts - - (10,300,000) (10,300,000) 
Total loans to the subsidiary and the jointly 
controlled entity - net - - 2,700,000 - 
     
Total amounts due from and loans to the 

subsidiaries and the jointly controlled entity - 1,048,772 - 6,542,185 3,707,832 
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net 
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 During the year 2007, movements of loans to the subsidiary and the jointly controlled entity were as 
follows :- 

(Unit : Baht) 
 Separate financial statements 
 Balances as at   Balances as at  
 1 January  Movements during the year 31 December 
 2007 Increase Decrease 2007 

Christiani & Nielsen Construction (Thai) 
Company Limited 10,300,000 - - 10,300,000 

PAN ASIA - CNT Joint Venture - 2,700,000 - 2,700,000 
Total 10,300,000 2,700,000 - 13,000,000 

 Directors and management’s remuneration 

In 2007, the Company paid salaries, meeting allowances and gratuities to their directors and management 
of totaling approximately Baht 35.5 million (2006 : Baht 37.3 million). 

 Guarantee obligations with related parties 

The Company has outstanding guarantee obligations with its related parties, as described in Note 29 to 
the financial statements. 
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12. PLANT AND EQUIPMENT 
 (Unit : Baht) 
 Consolidated financial statements 

 
Revaluation 

basis Cost basis  
  Construction  Furniture,    

 Buildings on 
machinery 

and  fixtures and  Motor  
 leasehold land equipment equipment vehicles Total 

Cost/Revalued amount :      
As at 31 December 2006 71,595,732 549,490,786 67,537,312 103,949,922 792,573,752 
Additions - 46,937,014 11,328,699 5,610,133 63,875,846 
Disposals  (9,723,741) (15,578,189) (2,863,706) (731,449) (28,897,085) 
Revaluation 9,668,077 - - - 9,668,077 
As at 31 December 2007 71,540,068 580,849,611 76,002,305 108,828,606 837,220,590 
Accumulated depreciation :      
As at 31 December 2006 58,274,924 423,965,028 51,041,969 69,102,710 602,384,631 
Depreciation for the year (on cost) 1,567,510 24,397,706 7,524,962 9,237,051 42,727,229 
Depreciation on revalued portion 670,071 - - - 670,071 
Depreciation on disposals  (8,751,367) (13,253,098) (2,564,889) (701,603) (25,270,957) 
As at 31 December 2007 51,761,138 435,109,636 56,002,042 77,638,158 620,510,974 
Allowance for impairment loss :      
As at 31 December 2006 972,374 19,603,495 690,302 21,000 21,287,171 
Decrease during the year (972,374) - - - (972,374) 
As at 31 December 2007 - 19,603,495 690,302 21,000 20,314,797 
Net book value :      
As at 31 December 2006 12,348,434 105,922,263 15,805,041 34,826,212 168,901,950 

As at 31 December 2007 19,778,930 126,136,480 19,309,961 31,169,448 196,394,819 
Depreciation for the year :     
2006  31,851,138 
2007  42,727,229 
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 (Unit : Baht) 
 Separate financial statements 

 
Revaluation 

basis Cost basis  
  Construction  Furniture,    

 Buildings on 
machinery 

and  fixtures and  Motor  
 leasehold land equipment equipment vehicles Total 

Cost/Revalued amount :      
As at 31 December 2006 71,595,732 549,490,786 67,532,312 103,949,922 792,568,752 
Additions - 46,937,014 11,328,699 5,610,133 63,875,846 
Disposals (9,723,741) (15,578,189) (2,863,706) (731,449) (28,897,085) 
Revaluation 9,668,077 - - - 9,668,077 
As at 31 December 2007 71,540,068 580,849,611 75,997,305 108,828,606 837,215,590 
Accumulated depreciation :      
As at 31 December 2006 58,274,924 423,965,028 51,036,970 69,102,710 602,379,632 
Depreciation for the year (on cost) 1,567,510 24,397,706 7,524,962 9,237,051 42,727,229 
Depreciation on revalued portion 670,071 - - - 670,071 
Depreciation on disposals (8,751,367) (13,253,098) (2,564,889) (701,603) (25,270,957) 
As at 31 December 2007 51,761,138 435,109,636 55,997,043 77,638,158 620,505,975 
Allowance for impairment loss :      
As at 31 December 2006 972,374 19,603,495 690,302 21,000 21,287,171 
Decrease during the year (972,374) - - - (972,374) 
As at 31 December 2007 - 19,603,495 690,302 21,000 20,314,797 
Net book value :      
As at 31 December 2006 12,348,434 105,922,263 15,805,040 34,826,212 168,901,949 

As at 31 December 2007 19,778,930 126,136,480 19,309,960 31,169,448 196,394,818 
Depreciation for the year :     
2006  31,743,564 

2007  42,727,229 

 As at 31 December 2007, certain plant and equipment items have been fully depreciated but are still in 
use. The original cost of those assets amounted to approximately Baht 556 million (2006 : Baht 576 
million). 
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 During the year 2007, the Company arranged for an independent professional valuer to reappraise the 
value of its buildings.  The revaluation was conducted on 23 February 2007 using the market approach, 
the result of which showed a Baht 9.7 million increase in the book value of the buildings.  The Company 
recorded the revaluation increase of buildings as the “Revaluation surplus on assets” in the shareholders’ 
equity, and reversed to the income statement the previously recorded allowance for impairment loss of 
Baht 0.97 million. 

 The revaluation surplus can neither be offset against deficit nor be used for dividend payment. 

 Breakdown of buildings on leasehold land carried on the revaluation basis and their accumulated 
depreciation is as follows :- 

(Unit : Baht) 
 2007 2006 

Original cost 55,023,249 64,746,990 
Surplus from revaluation 16,516,819 6,848,742 
Revalued amount 71,540,068 71,595,732 
   
Accumulated depreciation on original cost 44,242,325 51,426,182 
Accumulated depreciation on surplus from revaluation 7,518,813 6,848,742 
Accumulated depreciation on revalued amount 51,761,138 58,274,924 
   
Allowance for impairment loss - 972,374 
Net book value 19,778,930 12,348,434 

13. NET ASSETS OF DISCONTINUED OPERATION UNITS 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements 
 2007 2006 

Total assets 330,264,495 309,691,972 
Total liabilities (48,250) (97,127) 
Net assets before allowance 330,216,245 309,594,845 
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Less : Allowance for impairment of assets (2,854,600) (2,854,600) 

Net assets 327,361,645 306,740,245 
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The net assets of discontinued operation units mainly represented the net assets of Harmony Property 
Group Limited and CN Place Silom Development Limited.   

Harmony Property Group Limited has pledged its bank deposit of approximately EUR 2.8 million (or 
equivalent to Baht 136 million) with the bank to secure the credit facilities of the Company. 

14. INVESTMENTS IN REAL ESTATE 

 Investments in real estate consist of investments in the following assets :- 
(Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2007 2006 2007 2006 

Land 107,007,464 107,007,464 107,007,464 107,007,464 
Condominium units 9,313,950 9,313,950 9,313,950 9,313,950 
Total 116,321,414 116,321,414 116,321,414 116,321,414 
Less : Allowance for impairment loss (13,090,414) (22,231,414) (13,090,414) (22,231,414) 
Investments in real estate - net 103,231,000 94,090,000 103,231,000 94,090,000 

 During the year 2007, the Company reversed allowance for impairment loss of land and condominium 
units of Baht 9.1 million to the income statement. 

 The Company has mortgaged its 3 plots of land with net book value of Baht 14.6 million (2006 : Baht 6.8 
million) with a bank to secure the bank overdrafts granted by that bank as discussed in Note 15. 

15. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BANK LOAN 
(Unit : Baht) 

 
Interest rate 

Consolidated financial 
statements Separate financial statements 

 (percent per annum) 2007 2006 2007 2006 
Bank overdrafts 5.25 - 8.25 16,727,074 7,135,451 16,727,074 7,135,451 
Short-term bank loan 5.25 20,000,000 - 20,000,000 - 
Total  36,727,074 7,135,451 36,727,074 7,135,451 
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 The Company’s bank overdrafts are secured by the pledge of bank deposits, the transfer of the calling 
right for the collections from the construction contract debtors of certain projects, the pledge of the 
subsidiary’s shares, and the mortgage of the Company’s land. 
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16. LIABILITIES UNDER HIRE-PURCHASE AND FINANCE LEASE AGREEMENTS 
 (Unit : Baht) 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 
 2007 2006 2007 2006 

Liabilities under hire-purchase and finance lease 
agreements 26,348,297 29,520,076 26,348,297 29,520,076 

Less : Deferred interest expenses (3,208,868) (3,824,806) (3,208,868) (3,824,806) 
 23,139,429 25,695,270 23,139,429 25,695,270 
Less : Portion due within one year (10,120,829) (9,520,844) (10,120,829) (9,520,844) 
Liabilities under hire-purchase and finance lease 

agreements - net of current portion 13,018,600 16,174,426 13,018,600 16,174,426 

 The Company entered into finance lease agreements with leasing companies for lease of vehicles used in 
operations with commitment to pay rental on a monthly basis.  Rental payable during the year 2008 - 
2011 under the agreements was totaling approximately Baht 26.3 million.  The assets acquired under the 
finance lease agreements were recorded as the assets of the Company at their cash price.  As at 31 
December 2007, the net book value of these assets was approximately Baht 27.6 million (2006 : Baht 
27.5 million). 

17. ESTIMATED LIABILITIES FOR GUARANTEE OBLIGATIONS AND OTHER PAYABLES 
 During the year 2003, the Company had recorded reserve for potential loss of Baht 112 million from 

guarantee obligations and other payables which were claimed by the creditors under the Company’s 
rehabilitation plan, as agreed by the Central Bankruptcy Court on 2 May 2003.  The reserve was 
estimated at the rate of 3 percent of guarantee obligations and payables claimed, which included 
guarantee payables, the Group’s loans, the Group’s and the Company’s bank guarantees, the specified 
and non-specified value of letter of guarantees in respect of performance bonds for the construction 
projects of the Group and the Company, the Revenue Department creditor, and other payables.  The 
management believes that such reserve will cover losses, and besides such obligations there will be no 
significant liabilities to be incurred. 

 During the year 2004 until 2006, as ordered by the Comptroller of Bankruptcy, the Company was 
forgiven certain liabilities due to the 9th and 12th group creditors of approximately Baht 24 million and 
repaid the debts due to the 8th and 9th group creditors of totaling approximately Baht 19 million, and 
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there were outstanding estimated liabilities of approximately Baht 69 million as at 31 December 2007 
(2006 : Baht 69 million). 

 The Court had on 1 September 2005 ordered the release from the rehabilitation plan, whereby, the 
Company had reserved cash of approximately Baht 4 million with the Central Office of Deposit of 
Property, the Legal Execution Department, for settlement of debts that the final order has not been made. 
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18. SHARE CAPITAL 
(Unit : Baht) 

 2007 2006 
Authorised and registered   
   401,162,888 ordinary shares of Baht 1 each 401,162,888 401,162,888 
 Issued and fully paid up   
   401,161,682 ordinary shares of Baht 1 each 401,161,682 401,161,682 

19. 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 income 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. 

20. OWN SHARES HELD BY THE SUBSIDIARY 
Own shares held by the subsidiary represented the cost of 13.55 million ordinary shares of Baht 1 each, 
totaling Baht 13.55 million, issued by the Company following its capital restructuring plan and held by 
the subsidiary.  This holding has been treated in the balance sheets as a deduction in the shareholders' 
equity in the consolidated financial statements to determine the net equity attributable to the Company’s 
shareholders. 

21. CORPORATE INCOME TAX 
 The Company is not liable to corporate income tax for the year 2007 and 2006 due to tax loss brought 

forward. 
22. EARNINGS PER SHARE 
 Earnings per share as presented in the income statements is the basic earnings per share which is 

calculated by dividing net income for the year by the weighted average number of ordinary shares in 
issue during the year, which is presented net of own shares held by the subsidiary in the consolidated 
financial statements, as detailed below . 

(Unit : Shares) 
 2007 2006 
Weighted average number of ordinary shares                                                         

(separate financial statements) 401,161,682 401,161,682 
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Less : The Company’s shares held by the subsidiary (13,552,457) (13,552,457) 
Weighted average number of ordinary shares - net                                               

(consolidated financial statements) 387,609,225 387,609,225 
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23. DIVIDEND PAID 
(Unit : Baht) 

Dividends Approved by Total dividends 
Dividend per 

share Payment date 

  

Consolidated 
financial 

statements 

Separate 
financial 

statements   
Final dividends for 2006 Annual General Meeting of the 

shareholders No. 74 on 23 
April 2007 19,379,852 20,057,475 0.05 21 May 2007 

Total dividends for 2007  19,379,852 20,057,475 0.05  
Final dividends for 2005 Annual General Meeting of the 

shareholders No. 73 on 21 
April 2006 38,759,687 40,114,933 0.10 15 May 2006 

Total dividends for 2006  38,759,687 40,114,933 0.10  

24. SUPPLEMENTARY INFORMATION OF THE CONSTRUCTION CONTRACTS 

 The consolidated construction costs after being adjusted realised gains or losses of the construction 
contracts up to 31 December 2007 were approximately Baht 13,927 million (the Company only : Baht 
13,923 million).  The Company and the jointly controlled entity have already billed for the contract in 
progress from project owners of approximately Baht 13,071 million (the Company only : Baht 13,056 
million). 

25. PROVIDENT FUND 

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the 
Provident Fund Act B.E. 2530.  Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the 
rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by Siam Commercial Bank Asset 
Management Co., Ltd., will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. 
During the year 2007, the Company contributed Baht 9.8 million (2006: Baht 8.3 million) to the fund. 

26. NUMBER OF EMPLOYEES AND RELATED COSTS 
  Separate financial statements 
   2007 2006 
Number of employees at the end of the year   6,964 6,594 
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(persons) 
Employee costs for the year (Thousand Baht)   1,060,584 727,672 
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27. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT  

 The Company’s, its subsidiaries’ and jointly controlled entities’ operations involve virtually a single 
industry segment, i.e. construction business, which are carried on both in Thailand and foreign countries.  

 Geographical segment information of the Company, its subsidiaries and jointly controlled entities as at 
and for the years ended 31 December 2007 and 2006 was as follows :  

 (Unit : Million Baht) 
 Consolidated for the years ended 31 December  

  
Other 

countries  Total 
 Thailand in Asia Eliminated 2007 2006 
      
Construction income 6,316 - (14) 6,302 4,837 
Operating gross profit  256 - (1) 255 213 
Other income  37 30 
Administrative expenses  (154) (161) 
Depreciation  (43) (32) 
Interest expenses  (3) (2) 
Results of discontinued operation units  25 18 
Net income    117 66 

 

(Unit : Million Baht) 
 Consolidated as at 31 December  

  
Other 

countries  Total 
 Thailand in Asia Eliminated 2007 2006 
Construction contract debtors - net 882 - - 882 771 
Construction contracts in progress 870 - (9) 861 1,045 
Plant and equipment - net 197 - - 197 169 
Other assets 5,281 364 (4,284) 1,361 1,054 

Total assets 7,230 364 (4,293) 3,301 3,039 
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Transfer prices between business segments are set out in Note 11. 
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28. COMMITMENTS 
As at 31 December 2007, the Group and the Company had commitments other than those disclosed in 
other notes as follows :- 
(a) Commitment in respect of long-term lease of land on which the Group’s and Company’s office and 

warehouse are located, for twenty years ending 14 June 2009.  The rental payable in the future 
under the lease agreements is approximately Baht 0.5 million (2006 : Baht 1.1 million). 

 On 30 August 2007, the Company renewed the lease agreement for another 10 years from 15 June 
2009 to 14 June 2019. The future rental payable under this lease agreement is approximately Baht 
156.2 million, and the Company is committed to pay leasehold right of Baht 12 million. 

(b) The Company had other commitments mainly in respect of operating leases of approximately Baht 
8.8 million (2006 : Baht 15.3 million). 

29. CONTINGENT LIABILITIES 
 As at 31 December 2007, the Group and the Company had contingent liabilities other than those 

disclosed in other notes as follows :- 
(a) The Company had issued letters of guarantees, mainly in respect of contract payments, 

performance bonds and finance facilities of approximately Baht 134 million (2006 : Baht 359 
million).  Furthermore, the Company had issued both specified and non-specified value of letters of 
guarantees in respect of performance bonds for the construction projects of the overseas subsidiary 
companies.  Since 2003, the Company recorded liabilities in respect of these guarantee obligations, 
which were estimated based on the maximum guarantees claimed by the creditors under the 
Company’s rehabilitation plan. 

(b) The Company had outstanding bank guarantees of approximately Baht 1,782 million (2006 : Baht 
1,449 million) issued by the banks on behalf of the Company in respect of certain performance 
bonds as required in the normal course of business of the Company.  These included letters of 
guarantee as follows :- 

  (Unit : Million Baht) 
 2007 2006 

Type of guarantee   
Contractual performance 598 513 
Advances 554 516 
Project tender 305 225 
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Payment due to creditors 186 160 
Retention 139 35 
 1,782 1,449 
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 Furthermore, the Group had bank guarantees of approximately Baht 1,121 million issued by the 
banks on behalf of the Group in which the Company recorded liabilities in respect of these 
guarantee obligations, which were estimated based on the maximum guarantees claimed by the 
creditors under the Company’s rehabilitation plan.  

  On 16 August 2006, the Company received notification from an agency, with which the Company 
had expressed its intention to join the bidding for a construction project, advising that it had to 
retain the Company’s bid guarantee of Baht 168 million since the Company had not complied with 
certain bidding conditions.  Subsequently on 21 August 2006, the Company wrote a letter to the 
chairman of the Bidding Authorities to explain the reasons and request for a review of certain 
construction project bidding procedures.  On 5 February 2007, the Company made a countercharge 
to the Central Administration Court to repeal an order to retain the bid guarantee.  Subsequently on 
12 February 2007, the Company received notification from an Authority, to which the Company 
wrote a letter, stating that the retention of the bid guarantee was in accordance with bidding 
conditions and requirements and could not be exempted.  However, the Company obtained an 
opinion from its legal counsel that the outcome of the case would be highly favorable to the 
Company.  The management therefore believes that no significant liabilities will be incurred as a 
result of this event. 

 (c) The Company has provided guarantee to a local bank for the credit and guarantee facilities granted 
by that bank to an overseas associated company at the maximum facilities of DKK 103 million.  
However, the Company has obtained letter of guarantee from the major shareholder of that 
associated company for future contingent liabilities.  Under the agreement between the bank and 
that associated company, no additional credit facilities are to be granted and the remaining 
guarantee will gradually reduce over the period of letter of guarantee.  The management of the 
Company believes that the said guarantee will be ended within 5 years from April 2001.  The 
Company had recorded liability in respect of this guarantee obligation, which was estimated based 
on the maximum guarantee claimed by the creditor under the Company’s rehabilitation plan. 
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(d) During the year 2002, the Company filed an application for a refund of withholding tax deducted at 
source of the year 1999 - 2001 totaling approximately Baht 67 million with the Revenue 
Department.  The subsequent investigation of the tax authorities resulted the Company in the 
additional tax assessment being made against corporate income tax, withholding tax, specific 
business tax and stamp duty totalling approximately Baht 118 million and the changes in tax losses 
brought forward of the same periods.  On 17 October 2002, the Company appealed the tax 
assessment with the Tax Appeal Board and on 18 March 2005, the Company received the appeal 
result from the Tax Appeal Board with a reduction of certain tax assessments whereby total tax 
assessments including penalties and surcharges were reduced to Baht 93 million. On 5 April 2005, 
the Comptroller issued an order regarding the amount of Baht 118 million, being of the opinion that 
the creditor is entitled to offset such amount with the refundable withholding tax, and therefore 
ordering that the creditor receive only approximately Baht 61 million. However, on 12 April 2005, 
the Company filed a petition to overrun the Tax Appeal Board’s judgement, and on 19 April 2005 
filed a petition oppositing the order of the Comptroller.  Subsequently on 23 June 2006, the Central 
Revenue Court announced a judgment and on 22 September 2006, the Company received a copy of 
the Central Revenue Court’s judgment which was in favour of the Company on certain matters 
resulting in a reduction of tax assessments to Baht 16 million.  The management believes that there 
will be no significant liabilities to be incurred from such event and general provision set aside in 
the accounts is adequate. 

30. FINANCIAL INSTRUMENTS 
30.1 Financial risk management 

The Company’s and the subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting 
Standard No. 48 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash 
and cash equivalents, trade accounts receivable, and investments. The financial risks associated 
with these financial instruments and how they are managed is described below.  
Credit risk 
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to construction contract debtors. 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 
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high concentration of credit risk since it has 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 receivables less allowance for doubtful accounts as stated in the balance sheet. 
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Interest rate risk 

The Company’s and the subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at 
banks and bank overdrafts.  However, since most of the Company’s and the 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 as at 31 December 2007 classified by type of interest 
rates 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.  

 

 Consolidated financial statements 
 Fixed interest rates     
 Within  Floating Non-interest   
 1 year 1-5 years interest rate bearing Total Interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 
Financial assets       
Cash and cash equivalents 1 - 162 33 196 0.125 - 3.50 
Construction contract debtors - - - 882 882 - 
Restricted deposits  86 - 77 - 163 0.50 - 3.375 
Net assets of discontinued 

operation units 326 - 2 1 329 2.25 - 8.15 
 413 - 241 916 1,570  
       
Financial liabilities       
Bank overdrafts and short-term 
bank loan 20 - 17 - 37 5.25 - 8.25 

Accounts payable and accrued 
construction costs - - - 1,064 1,064 - 

Liabilities under hire purchase 
and financial lease agreements - 23 - - 23 7.24 - 8.50 

 20 23 17 1,064 1,124  
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 Separate financial statements 
 Fixed interest rates     
 Within  Floating Non-interest   
 1 year 1-5 years interest rate bearing Total Interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 
Financial assets       
Cash and cash equivalents - - 101 31 132 0.125 - 1.00 
Construction contract debtors  - - - 872 872  
Restricted deposits  86 - 77 - 163 0.50 - 3.375 
Loans to the subsidiary and the 

jointly controlled entity - 13 - - 13 
MOR plus 0.25 

and 3.75 
 86 13 178 903 1,180  
       
Financial liabilities       
Bank overdrafts and short-term 
bank loan 20 - 17 - 37 5.25 - 8.25 

Accounts payable and accrued 
construction costs - - - 1,058 1,058  

Liabilities under hire-purchase 
and financial lease agreements - 23 - - 23 7.24 - 8.50 

 20 23 17 1,058 1,118  

Foreign currency risk 

The Company’s and the subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arises mainly from trading 
and service transactions that are denominated in foreign currencies, which are currently not hedged 
by any derivative financial instruments. 

The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 31 
December 2007 are summarised below.  

Foreign currency  Assets Liabilities Average exchange rate as at 31 December 2007 
   (Baht per foreign currency unit ) 

USD 649,409 - 33.7673 
GBP - 12,525 67.4166 
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DKK 2,285 - 6.6167 
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30.2 Fair values of financial instruments 

Since the majority of the Company’s and the subsidiaries’ financial instruments are short-term in 
nature or bear interest rates close to market rates, their fair value is not expected to be materially 
different from the amounts presented in the balance sheets.  

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by 
reference to the market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation 
technique, depending on the nature of the instrument.  

31. SUBSEQUENT EVENT 

 On 26 February 2008, the meeting of the Board of Directors of the Company No. 375 passed a resolution 
approving the payment of dividend from the 2007 income to the Company’s shareholders at Baht 0.10 
per share or a total dividend payment of approximately Baht 40 million.  The payment of dividend will 
later be proposed for approval in the annual general meeting of the Company’s shareholders. 

32. RECLASSIFICATION 

 Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2006 have been reclassified 
to conform to the current year’s classification, with no effect on previously reported net income or 
shareholders’ equity. 

33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 These financial statements were authorised for issue by the Board of Directors of the Company on 26 
February 2008. 
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บริษัทยอยของบริษัทฯ จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการลงทุนในหุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ซึ่งปจจุบันมิไดมีการดําเนินโครงการใดๆ นอกจากนั้น ยังไดรวมกับบริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด 
(มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอเอส แอสโซซิเอท เอนยิ
เนียริ่ง (1964) จํากัด ในรูปของกิจการรวมคาชื่อ กิจการรวมคาเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี 
และ เอ. เอส. รวมคา ในสัดสวนเทากัน คือรอยละ 25 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพ่ือรวมกันกอสรางบอ
บําบัดน้ําเสียระยะที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร ปจจุบันไดดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวแลวเสร็จ 
และอยูในระหวางการชําระบัญชี  
 
ในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดทําสัญญารวมคากับบริษัท แพน เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด ภายใตกิจการที่ควบคุมรวมกันชื่อ แพน เอเซีย-ซีเอ็นที รวมคา เพ่ือ
กอสรางโรงงานปโตรเคม ีเอชเอ็มซี-พีดีเอช (สวนงานโยธา) โดยบริษัทฯ ลงทุนในอัตรารอยละ 45 
 
รายไดหลักของบรษิัทฯ คอืรายไดจากงานกอสรางที่บริษทัฯ เปนผูดําเนนิการ โดยไดแสดงรายไดตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจไวดังนี ้
รายไดจากการกอสราง       ลานบาท 

ชื่อบริษัท สัดสวนการ
ถือหุน (รอย

ละ) 

2550 % 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  6,296.90 99.34 
บจ. คริสเตียนีและนีลเส็นคอนสตรัคชั่น (ไทย) 100.0 - - 
กิจการรวมคาเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียน ีและ 
   เอ. เอส. รวมคา 
กิจการรวมคา แพน เอเซีย – ซีเอ็นที 

 
25.0 
45.0 

 
- 

18.71 

 
- 

0.30 
รายการตัดบัญชีและปรับปรุง  (13.80) (0.22) 
รวมรายไดจากการกอสราง  6,301.81 99.42 
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รายไดอ่ืน         ลานบาท  
ชื่อบริษัท %การถือหุน 2550 % 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  23.23 0.36 
บจ. คริสเตียนีและนีลเส็นคอนสตรัคชั่น (ไทย) 100.0 0.47 0.01 
บจ. ซีเอ็นที โฮลด้ิงสและบริษัทยอย 100.0 22.89 0.36 
กิจการรวมคาเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย,คริสเตียน ี
   และ เอ. เอส. รวมคา 

 
25.0 

 
- 

 
- 

กิจการรวมคา แพน เอเซีย – ซีเอ็นที 45.0 - - 
บจ. ซี เอ็น แอดไวซอรี ่ 100.0 - - 
รายการตัดบัญชีและปรับปรุง  (9.59) (0.15) 
รวมรายไดอื่น  37.00 0.58 
รวมรายไดทั้งหมด  6,338.81 100 
 
กลุมบริษัทฯ มีรายไดในปที่ผานมาประกอบดวยรายไดจากการกอสรางและรายไดอ่ืน รายละเอียด
รายไดจําแนกตามสวนงานตามภูมิศาตร ดูไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 การเสนอขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ในปที่ผานมาความไมแนนอนทางการเมือง ยังคงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการ
กอสราง ภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นทําใหชะลอการลงทุนในการกอสรางโครงการใหมๆ  การลงทนุใน
โครงการขนาดใหญของภาครัฐยังคงไมสามารถดําเนินการไดทันในป 2550 เนื่องจากตองรอข้ันตอน
การจัดทําและอนุมัติงบประมาณ สงผลใหอุตสาหกรรมกอสรางโดยรวมมีอัตราการขยายตัวลดลง  
 
ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมยังคงมีอยูสูง การแขงขันในดานราคายังมีอยูอยางตอเนื่อง ภาวะ
ความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและการปรับราคาเพ่ิมข้ึนของเหล็กเสนและเหล็กรูปพรรณสงผล
ใหตนทุนการกอสรางสูงข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมไดและไมสามารถคาดการณไดอยางชัดเจน  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคัดเลือกงานที่จะเขารวมประมูล โดยเนนกลุมธุรกิจเฉพาะที่ยังคงมีศักยภาพ
ที่จะเติบโตในอนาคต เชน ธุรกิจการคาสงและคาปลีกสมัยใหม ที่อาศัยความรวดเร็วในการกอสราง
และการเปดใชงาน ซึ่งบริษัทฯ มีบุคคลากรและความพรอมที่จะดําเนินการในการกอสรางที่มีขอจํากัด
เชนนี ้ธุรกิจการทองเที่ยว การกอสรางโรงแรม รีสอรท ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดเฉพาะอยางย่ิง
เมืองทองเที่ยวเชน ภูเก็ต พัทยา รวมถึงกลุมที่พักอาศัยตามแนวโครงการกอสรางรถไฟฟาซึ่งยังคง
เปนที่สนใจของนักลงทุนอีกหลายกลุม  
 
บริษัทฯ ไดติดตามศึกษาโครงการรถไฟฟาหลายเสนทางทีม่แีนวโนมจะเริม่ตนประมลูกอสรางในไมชานี ้
โดยบริษัทฯ ไดเริ่มเจรจาเพื่อหาพันธมิตรทั้งในประเทศและบริษัทตางชาติ เพ่ือเตรยีมพรอมในการเขา
รวมประมูลโครงการเหลานี้ในอนาคต 
 
คูแขงขันในธุรกิจรับเหมากอสราง 
บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทรับเหมากอสรางชั้นนําของประเทศ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทฯ มีความพรอมทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรและประสบการณที่จะ
ทํางานกอสรางไดทุกประเภทและในทุกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
 
บริษัทฯ เนนประมูลและรับงานในภาคธุรกิจที่ยังมีการแขงขันนอย เนื่องจากมีผูรับเหมานอยรายที่มี
ความสามารถและความพรอมในการทํางานในดานนี้ อาทิเชน 
 

งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของรัฐบาล บริษัทฯ ไดข้ึนทะเบียนเปนผูรับเหมาชั้นพิเศษของกรม
ทางหลวง และเปนผูรับเหมาชั้นหนึ่งของหนวยงานราชการอ่ืน เชน กรมชลประทาน กรมทาง
หลวงชนบท กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถรับงานกอสรางของหนวยงานเหลานี้ไดทุกขนาด
และไมจํากัดวงเงิน 

 
อุตสาหกรรมการเกษตร บริษัทฯ เปนผูเชี่ยวชาญในการกอสรางไซโลคอนกรีตโดยใชระบบ 
Slip Form ซึ่งเปนงานที่ตองการผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงและมีผูรับเหมานอย
รายที่สามารถรับงานประเภทนี้ 
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อุตสาหกรรมพลังงานและน้ํามัน  
บริษัทฯ ไดเริ่มเขาประมูลงานและรับงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในกลุมปโตรเคมิ
คัล และกาซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งจะมีอัตราการขยายการลงทุนสูงในอีก 2-3 ปขางหนา 
งานกอสรางในกลุมนี้ยังมีการแขงขันนอย เนื่องจากบริษัทที่จะทํางานลักษณะนี้ไดเปนมัก
เปนบริษัทขามชาติที่มีประสบการณพิเศษเฉพาะทางและเทศโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังตอง
มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และตองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ไดจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือสําหรับงานลักษณะนี ้ทั้งยังเตรียมจัดหาพันธมิตรตางชาติ
เพ่ือการลงทุนรวมกันในแบบทั้ง Consortium หรือ Joint Venture เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
แขงขันในตลาดใหสูงข้ึน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินงานกอสรางในหลายโครงการใหกับ
กลุม ปตท. (มหาชน) และยังคงมีโครงการที่กําลังดําเนินการกอสรางในปจจุบัน 

 
ภาคธุรกิจเอกชน บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการกอสรางอาคารตางๆ ที่ตองการ
คุณภาพและความรวดเร็วในการกอสรางเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปไดอยางรวดเร็วและ
ทันเวลาตอความตองการของลูกคา เชน โรงแรมระดับ 5 ดาว  หางสรรพสินคา Hypermarket 
เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2550 / 136 

ปจจัยความเสีย่ง 
 
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งฝายบริหารได
ติดตามและหามาตรการในการรับมือกับความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ  โดยในปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดเขารวมรับฟงการเสนอโครงการ 
การบริหารความเสี่ยง กับฝายบริหาร และไดรวมพิจารณาคาธรรมเนียม ขอบเขตของโครงการ และ
เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ วาจางบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด 
เปนที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยง 
 
ปจจัยความเสี่ยงในรอบปที่ผานมาพอสรุปไดดังตอไปนี ้
 
ภาวะความผันผวนของตนทนุอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันและราคาวัสดุกอสรางทีสู่งข้ึน 
ในรอบปที่ผานมา ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงยังมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการข้ึนราคาของวัสดุ
กอสรางหลัก อยางเชนเหล็กเสน ซึ่งนับเปนวัสดุสําคัญในการดําเนินงานกอสราง โดยปจจัยหลักทั้ง
สองประการนี้เปนปจจัยภายนอกและมีผลกระทบจากตลาดตางประเทศ ซึ่งไมสามารถควบคุมและไม
อาจคาดการณได ทําใหการคํานวณราคาตนทุนในการกอสรางเกิดความผันผวน ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ใชกับเครื่องจักรในการกอสราง และราคาเหล็กเสนที่เพ่ิมข้ึน สงผลใหตนทุนในบางโครงการเพ่ิมข้ึน
อยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการของโครงการนั้นๆ เฉพาะอยางย่ิง โครงการกอสรางที่ขยาย
ระยะเวลาการกอสรางออกไป จะไดรับผลกระทบคอนขางมาก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบาย
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยการวางแผนการกอสรางอยางรัดกุม และดําเนินการกอสรางใหแลว
เสร็จตามแผนงานในทุกโครงการ 
 
ภาวะการขาดแคลนแรงงาน 
บริษัทฯ อาจจะประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมบางประเภทที่ตองใชความ
ชํานาญเปนพิเศษ เชน งานในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี และการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่ง
ตองใชฝมือและความประณีต นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่มีการจางแรงงานในอัตราที่สูงกวาการจางแรงงาน
ปกติ เพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
โดยการวางแผนการวาจางแรงงานใหเหมาะสมกับการดําเนินการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ 
การจายคาแรงที่เหมาะสมตามภาวะตลาด การฝกอบรมและใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรในระดับตางๆ ทําใหระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไม
ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน  
 
เหตกุารณทีไ่มสามารถคาดการณได 
เนื่องจากบางโครงการมีระยะเวลาในการคิดราคาเพ่ือประมูล หรือเตรียมการกอนการดําเนินการ
คอนขางสั้น ทําใหเกิดขอจํากัดในการเตรียมตัวหรือการปองกันสถานการณที่อาจเกิดข้ึนโดยมิได
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คาดหมาย ถึงแมวาในข้ันตอนการคํานวณราคา บริษัทฯ ไดเผื่อคาใชจายเพ่ิมเติมไวบางแลวก็ตาม แต
บางกรณีก็ไมเพียงพอทําใหเกิดตนทุนการกอสรางที่สูงข้ึน โดยไมสามารถคาดการณได 
 
ภาระการค้ําประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมบรษิัทและบริษทัฯ มีหนี้สนิที่อาจเกิดข้ึนจากการค้ําประกันซึง่สวน
ใหญเก่ียวกับการจายเงินตามสัญญาการประกันการทํางานตามสญัญากอสรางและการประกันวงเงนิ
สินเชื่อ รวมถงึหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบรษิัทฯ ซึง่เก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบรษิัทฯ  
 
เมื่อวันที่ 16 สงิหาคม 2549 บริษทัฯ ไดรับแจงจากหนวยงานแหงหนึ่ง ซึ่งบรษิัทฯ แสดงความจํานง 
ขอรวมประมูลโครงการกอสรางวา หนวยงานดังกลาวจะยึดหลักประกันซองจํานวน 168 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขบางประการในการประมลูโครงการ ตอมาเมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2549 บริษัทฯ ไดย่ืนหนังสือตอหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือชี้แจงเหตผุลและขอใหทบทวนแนว
ปฏิบัติบางประการเก่ียวกับการประมูลโครงการกอสราง และวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ไดย่ืน
คาํฟองตอศาลปกครองกลางเพ่ือขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาเพิกถอนคาํสัง่ยึดหรือริบ
หลักประกันซอง และไดย่ืนคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของหนวยงานการปกครอง เพ่ือระงับการ
เรยีกชาํระเงนิตามหนังสือยึดหลักประกันซองดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ 
ไดรับแจงจากหนวยงานที่เก่ียวของแหงหนึง่ ซึง่บรษิัทฯ ย่ืนขอความเปนธรรมคาํสั่งยึดหลักประกัน
ซอง วาการยึดหลักประกันซองดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในการประมูล
โครงการ และไมอาจเลือกปฏิบัติได อยางไรก็ตาม บรษิทัฯ ไดขอความเหน็จากที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษาทางกฎหมายไดใหความเห็นวาโอกาสที่บริษทัฯ จะชนะคดีมีคอนขางสงู ดังนั้น
ฝายบริหารของบริษทัฯ เชื่อวาจะไมมีหนี้สินที่เปนสาระสาํคญัเกิดข้ึนจากกรณีดังกลาว 
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การควบคุมภายใน 
 
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน โดยจัดทําเปนคูมือในการปฏิบัติงาน 
(Company Procedure) ซึ่งครอบคลุมถึงอํานาจ หนาที่ และวิธีปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีการตั้ง
แผนกตรวจสอบภายในทํางานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ปฏิบัติงานรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพ่ือคอยตรวจสอบและควบคุมใหการดําเนินงานในแผนก
ตางๆ เปนไปอยางถูกตอง  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน คือ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน  
 
ปที่ผานมาไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง โดยรวมกันปรึกษาหารือกับบริษัท
ผูสอบบัญชีจากภายนอก ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการที่เก่ียวของแลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาและ
สอบทานกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือใหความเห็นและนําเสนองบการเงินที่ผานการตรวจสอบ หรือ
สอบทานจากบริษัทผูสอบบัญชี ตอคณะกรรมการของบริษัทฯ  
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา
เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีมิไดตั้งขอสังเกตอยางใดตอการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ  
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รายการระหวางกัน 
 
รายการระหวางกัน เปนรายการธุรกิจสําคัญที่บริษัทฯ มีกับบริษัทยอยและกิจการรวมคา (ซึ่งไดตัด
ออกจากงบการเงินรวมแลว) รายการธุรกิจดังกลาว เปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงรวมกัน
ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการรวมคา และเปนไปตามปกติธุรกิจ ดังปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 11 ตามรายงานของผูสอบบัญชี 
 
รายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุนทั้งทางตรงหรือ 
ทางออมตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
รายไดรับจากงานกอสราง 
ในปที่ผานมา บริษัทฯ มีรายไดรับจากงานกอสราง ที่ดําเนินการใหกับบริษัทที่มีความเก่ียวโยงกัน
ดังตอไปนี้ 
 ผูถือหุน            มูลคางานกอสราง ป 2550 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษตัริย  
โครงการหมูบานพลับพลา 0.16 ลานบาท        
พระตําหนักที่ประทับหาดใหญ 252.64 ลานบาท 

       บจก. ทุนลดาวัลย 
งานถนนและรั้วหลงัโครงการเซน็ทรัลเวิลด 8.40 ลานบาท 

          
 
นโยบายการกําหนดราคาคากอสราง เปนราคาและเงื่อนไขตามปกตธิุรกิจ 
ซ้ือสินคาและบริการ (ขายสินคา, เจาหน้ีการคา) 

ผูถือหุน       มูลคาสินคาและบริการป 2550 
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย  14.56 ลานบาท 
บมจ. ปูนซีเมนตไทย และบรษิัทในเครอื 400.81 ลานบาท 
บมจ. ไทยพาณชิยสามัคคปีระกันภัย 2.89 ลานบาท 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับการขายสินคาและบรกิาร ลูกหนีก้ารคา เปนราคาและเงื่อนไขการ
ชําระเงินตามปกตทิางธุรกิจ 
 
ดอกเบ้ียจาย สัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน  
                          ป 2550 
บมจ. ไทยพาณชิยลีสซิง่ 

ดอกเบ้ียจาย 12.36 ลานบาท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินคงเหลือสุทธิ    26.35 ลานบาท 
นโยบายการกําหนดราคาคาเชารายเดือน อัตราดอกเบ้ีย เปนราคาและเงื่อนไขการชําระเงินตามปกติ
ธุรกิจ  
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่
ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ในระหวางไตรมาสที่สี่ของป 2549 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธี
ราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซึ่งกําหนดใหเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจที่ควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัท
รวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 

 ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวด
กอนเสมือนวาบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุม
รวมกันตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการแสดงกําไร
สุทธิสําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวน 14 ลานบาท (0.04 บาทตอหุน) ผลสะสม
ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีที่เก่ียวของกับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยมิไดมี
ผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด 

 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการตีราคาสินทรัพย 

 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 โดยให
ทางเลือกในกรณีที่กิจการมีการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคํานวณคาเสื่อมราคาที่
ตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม แทนที่จะคํานวณจากราคาที่ตีใหม ในป 2550 บริษัทฯ ได
จัดใหมีการประเมินราคาอาคารใหมและเลือกที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปรับ
ยอนหลังงบการเงินงวดกอนที่แสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามประกาศดังกลาว
มาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทําใหกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 
2549 เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 0.6 ลานบาท (0.002 บาทตอหุน) และ 0.3 ลานบาท (0.001 บาทตอหุน) 
ตามลําดับ โดยมิไดมีผลกระทบตอกําไรสะสมหรือสวนของผูถือหุนแตอยางใด 

 อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ คํานวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม 
กําไรสุทธิและกําไรตอหุนจะเปลี่ยนแปลงเปนดังนี้ 
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          งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2550  2549         2550 2549  

 กําไรสุทธิ (ลานบาท) 116.51 65.55 76.98 51.55 

       กําไรตอหุน (บาทตอหุน) 0.30 0.17 0.19 0.13 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานป 2550 เทียบกับป 2549 
งบการเงนิเฉพาะบรษิัทและงบการเงินรวม 

 
สินทรัพยรวม 
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2550 จํานวน 3,236 ลานบาท และสินทรัพยรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย ณ สิ้นป 2550 จํานวน 3,301 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2549 เปนจํานวน 234 ลานบาท 
และ 262 ลานบาท เทียบเทา 7.79% และ  8.62% ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากงาน
กอสรางที่เพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหเงินสดและเงินฝากที่ติดภาระผูกพันเพ่ิมข้ึนทั้งในงบการเงินเฉพาะและงบ
การเงินรวมเทากับ 67 ลานบาท และ 65 ลานบาท ลูกหนี้ตามสัญญากอสรางเพ่ิมข้ึน 101 ลานบาท 
และ 111 ลานบาท ซึ่งลูกหนี้ที่เพ่ิมข้ึนสวนใหญเปนลูกหนี้ที่อยูในชวงไมเกิน 3 เดือน และมีมูลคา
อาคารและอุปกรณสุทธิเพ่ิมข้ึนจํานวน 27 ลานบาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
เพ่ือรองรับงานใหมที่เพ่ิมข้ึนและทดแทนเครื่องจักรเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 
 
ในป 2550 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัท ฯ ลดลง  จากเดิมประมาณ 57 – 58 วัน เปน 53 วัน 
และมีการสงมอบงานไดในปริมาณที่มากข้ึนและเร็วข้ึน ทําใหงานระหวางกอสรางลดลงเทากับ 178 
ลานบาท และ 184 ลานบาท หรือลดลงประมาณ 17.03% และ 17.61% ตามลําดับ  

 
หนี้สนิรวม 
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2550 จํานวน 2,269 ลานบาท และหนี้สินรวมของบริษัทและ 
บริษัทยอย ณ สิ้นป 2550 จํานวน 2,283 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2549 เปนจํานวน 167 ลานบาท 
และ 177 ลานบาท เทียบเทา 7.94% และ 8.40% ตามลําดับ เนื่องจากเจาหนี้การคาและตนทุนงาน
กอสรางคางจายเพ่ิมข้ึน 36 ลานบาท และ 42 ลานบาท ประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการ
กอสรางเพ่ิมข้ึนทั้งในงบการเงินเฉพาะและงบการงินรวมเทากับ 147 ลานบาท อยางไรก็ตาม การจาย
ชําระหนี้ของบริษัทฯ ยังคงสอดคลองกับนโยบายการจายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้การคา โดยในป 2550 
ระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลง จากเดิมประมาณ  67 ถึง 70 วัน เปน 62 วัน 
 
สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 967 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2549 
เปนจํานวน 67 ลานบาท เทียบเทา 7.44% เปนผลมาจากบริษัทฯมีกําไรสุทธิประจําป2550 จํานวน 
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78 ลานบาท มีสวนเกินจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมข้ึนจํานวน 9 ลานบาท และมีเงินปนผลจาย
จํานวน 20 ลานบาท  
 
สวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 1,018 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2549 เปนจํานวน 85 ลานบาท เทียบเทา 9.11% เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีกําไร
สุทธิประจําป 2550 เปนจํานวน 117 ลานบาท มีสวนเกินจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมข้ึนจํานวน 9 
ลานบาท มีเงินปนผลจาย 19 ลานบาท  และเนื่องจากเกิดการแข็งคาของคาเงินบาทอยางตอเนื่อง  
ทําใหบริษัทฯ มีผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลงจํานวน 22 ลานบาท   
 
สภาพคลอง 
บริษัทฯ มีสภาพคลองในระดับที่นาพอใจ  โดยอัตราสวนสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ ในงบ
การเงินเฉพาะและงบการเงินรวม ยังคงอยูในอัตราสวนเดียวกับป 2549 คือมีอัตราสวนสภาพคลอง
เทากับ 1.19 เทา และ 1.22 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วป 2550 เทากับ 0.49 เทา และ 
0.53 เทา ซึ่งดีข้ึนเมื่อเทียบกับป 2549 ซึ่งมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.45 เทา และ 0.49 
เทา อยางไรก็ดี อัตราสวนดังกลาว ยังคงสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทสอดคลอง
กับนโยบายการจายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้  
 
รายไดรวมและกําไรข้ันตนจากการประกอบการ 
รายไดรวมของบริษัทฯ และรายไดรวมของบริษัท บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันในป 2550 
จํานวน 6,320 ลานบาท และ 6,339 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2549 เปนจํานวน 1,464 ลานบาท และ 
1,472 ลานบาท เทียบเทา 30.15%  และ 30.24% ตามลําดับ โดยรายไดหลักมาจากรายไดจากการ
รับเหมากอสรางซึ่งมีสัดสวน ณ สิ้นป 2550 เทากับ 99.63% ของรายไดรวม สิ้นป 2549 เทากับ 
99.39% ของรายไดรวม และ ในงบการเงินรวม สิ้นป 2550 เทากับ 99.42% ของรายไดรวม สิ้นป 
2549 เทากับ 99.39% ของรายไดรวม อยางไรก็ตาม กําไรข้ันตนของป 2550 เพ่ิมข้ึนเทากับ 43 ลาน
บาท และ 42 ลานบาท เทียบเทา 20.38% และ 19.72% ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากในป 2550 บริษัทฯ 
ไดมีการรับงานกอสรางเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับป 2549 ประมาณ 30% ซึ่งเปนการชวยพยุงอัตรา
กําไรข้ันตนใหคงอยูในอัตราเดิม ถึงแมวา จะมีการปรับตัวข้ึนของราคาน้ํามันและวัสดุกอสรางรวมถึง
อัตราดอกเบ้ียในทองตลาดซึ่งสงผลใหตนทุนหลักในการดําเนินงานกอสรางปรับตัวสูงข้ึนอยางเปน
สาระสําคัญ  รวมถึง บริษัทฯ ไดสํารองผลขาดทุนของโครงการที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอกที่
ไมอาจควบคุมไดก็ตาม 
 
คาใชจายในการบรหิาร 
คาใชจายในการบริหารของบริษัท และของบริษัทและบริษัทยอยในป 2550 มีจํานวนเทากับ 154 ลาน
บาท ในงบการเงินเฉพาะซึ่งเปนยอดที่ใกลเคียงกับป 2549 และลดลงในงบการเงินรวมเทากับ 7 ลาน
บาท เทียบเทา 4.35% เนื่องจากคาใชจายในการบริหารของกิจการที่ควบคุมรวมกันลดลง 
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ตนทุนงานกอสราง 
ตนทุนที่สําคัญในงานกอสรางคือ วัสดุกอสราง, ผูรับเหมาชวงและคาแรง ซึ่งตนทุนดังกลาวข้ึนอยูกับ
สภาวะการตลาด สําหรับตนทุนของบริษัทฯ และของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2550 เทากับ 6,043 
ลานบาท และ 6,047 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2549 จํานวน 1,428 ลานบาท และ 1,423 ลานบาท 
ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมข้ึนตามสัดสวนของรายไดจากกิจการกอสรางที่เพ่ิมสูงข้ึนประกอบกับบริษัทฯได
สํารองผลขาดทุนของโครงการที่คาดวาจะเกิดข้ึนเนื่องจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได ตามที่
กลาวไวขางตน 
  
ดอกเบ้ียจาย 
ดอกเบ้ียจายในงบการเงินเฉพาะของบริษัทและงบการเงินรวมในป 2550 มีจํานวน 2.90 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2549 จํานวน 1.04 ลานบาท หรือ 55.91% เนื่องจากบริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินกับ
บริษัทลีสซี่งเพ่ือเชารถยนตเพ่ือใชในกิจกรรมกอสรางเพ่ิมข้ึน 
 
ภาษีเงนิไดนิติบุคคลสําหรับงวด 
บริษัทฯ ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลในงบการเงินเฉพาะสําหรับป 2550 เนื่องจากบริษัทฯ  มีผล
ขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สวนในงบการเงินรวมมียอดภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับ 0.241 
ลานบาท เกิดจากกิจการที่ควบคุมรวมกันมีผลกําไรสุทธิในป 2550 
  
ผลการดําเนนิงานของหนวยงานที่เลกิดําเนนิธุรกิจ 
ผลการดําเนนิงานของหนวยงานที่เลกิดําเนนิธุรกิจ ในงบการเงนิรวมป 2550 มียอดเพ่ิมข้ึนจากป 
2549 จํานวน 7 ลานบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 38.89% ทั้งนี้เนือ่งจากในป 2550 อัตราดอกเบ้ียในทองตลาด
มีการปรับตัวสูงข้ึนสงผลใหรายไดดอกเบ้ียรบัจากสินทรพัยสุทธิของหนวยงานที่เลกิดําเนนิธรุกิจ
เพ่ิมข้ึนตาม และมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
กําไรสุทธ ิ
กําไรสุทธิของบริษทัฯ และของบรษิัทและบรษิัทยอยในป 2550 มีกําไรสทุธจิํานวน 78 ลานบาท และ 
117 ลานบาทตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจากป 2549 เปนจํานวน 26 ลานบาท และ 51 ลานบาท เนื่องจาก
กําไรข้ันตนของบริษทัฯ และของบรษิัทและบริษทัยอยเพ่ิมข้ึนจํานวน 43 ลานบาท และ 42 ลานบาท 
หรือเทียบเทา 20.38% และ 19.72% ตามสาเหตุที่กลาวไวแลวขางตน ประกอบกับในป 2550 บริษัทฯ 
มีรายการโอนกลับคาเผื่อการดวยคาของสินทรัพยเพ่ิมข้ึนจํานวน 10 ลานบาท อยางไรก็ดี ในป 2550 
บริษัทฯ มีรายไดจากเงินปนผลจากกิจการรวมคาลดลงจาํนวน 10 ลานบาท รายไดอ่ืนลดลงจํานวน 6 
ลานบาท และมีคาเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน 11 ลานบาท และบริษัทยอยไดรับเงินปนผลจากบริษทัอ่ืนเพ่ิมข้ึน
เมื่อเทียบกับป 2549 เปนจํานวน 4 ลานบาท และมีรายไดจากหนวยงานที่เลกิดําเนนิธรุกิจเพ่ิมข้ึน
จํานวน 7 ลานบาท 
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คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(audit fee)  

บริษัทและบริษทัยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 

- ผูสอบบัญชีของบรษิัท ในรอบปบัญชีทีผ่านมามีจํานวนเงนิรวม     - บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสีังกัด  บุคคลหรอืกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชทีี่ผูสอบบัญชีสงักัด ในรอบปบัญชทีี่ผานมามีจํานวนเงนิรวม    2,120,000    บาท  

2. คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

บริษัทและบริษทัยอยจาย คาตอบแทนของงานบรกิารอ่ืน ซึ่งไดแก  การใหบริการดานกฎหมาย
และภาษี   ใหแก 
- ผูสอบบัญชีของบรษิัท ในรอบปบัญชีทีผ่านมามีจํานวนเงนิรวม   -  บาท

และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบรกิารไมแลวเสรจ็ในรอบปบัญชีทีผ่าน
มา 
มีจํานวนเงินรวม  -  บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและ 
สํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม   -  บ า ท
และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผาน
มามีจํานวนเงินรวม   100,000 บาท 
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รายละเอียดคณะกรรมการและผูบริหาร 
การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุในบริษัทฯ บรษิัทยอย บรษิัทรวม บรษิัท 
ที่เก่ียวของและบริษัทอ่ืน   

ชื่อผูบริหาร ตําแหนง ชื่อบริษัท 
1.  นายดนุช ยนตรรักษ กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น อินเตอรเนช่ันแนล คอนสตรัคช่ัน เอเซีย จํากัด 
บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด 
บริษัท ซีเอ็น เพลซ สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด 
บริษัท อินเตอรเทค เอ/เอส จํากัด 
คริสเตียนีแอนดนีลเส็น (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี 
ซีเอ็นพี เอสดีเอ็น บีเอชดี 
อินโดไชนา อินเวสเมนท จํากัด 
ฮารโมนี พรอพเพอรตี ้กรุป ลิมิเต็ด 
ออนชิง ลิมิเต็ด 
อินเตอรเทค โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด 
บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด 

2. นายสานต ิกระจางเนตร กรรมการ บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด 
4. นายอํานาจ อินทรสุขศร ี กรรมการ บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด 
5. นางจุไรรัตน ศุขสวสัดิ์ ณ 
อยุธยา 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด 
บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด 
บริษทั ซีเอน็ เพลซ สลีม ดีเวลอปเมนท จํากัด 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น อินเตอรเนช่ันแนล คอนสตรัคช่ัน เอเซีย จํากัด 
อินโดไชนา อินเวสเมนท จํากัด 
ฮารโมนี พรอพเพอรตี ้กรุป ลิมิเต็ด 
บริษัท สหเครื่องจักรกล จํากัด 

6. นายพยนต ศักดิ์เดชยนต กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท แซทเทิรน อิงค จํากัด 
อินโดไชนา อินเวสเมนท จํากัด 
ฮารโมนี พรอพเพอรตี ้กรุป ลิมิเต็ด 

7. นายศรัณยทร ชุติมา กรรมการ บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด 
8. นายณรงค ภาคยทองสุข กรรมการ บริษทั คริสเตยีนีและนีลเสน็ คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด 
9. นายเดวิด กรีนแบงค กรรมการ ซอลทวูด เอ็มเอสเอ จํากัด  
10. นายมารวิน ลูอสิ กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที เอสดีเอ็น บีเอชด ี

บริษทั คริสเตยีนีและนีลเสน็ (เวียดนาม) จํากัด 
บริษทั คริสเตยีนีแอนดนีลเสน็ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด 

หมายเหต ุ
ผูบริหารทานอื่นของบริษทัฯ ไมไดดํารงตําแหนงในบริษทัยอย บรษิทัรวม บรษิทัที่เก่ียวของหรอืบรษิทัอื่น 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารบริษัท 
 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

 

ช่ือ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดสวนการ 
ถือหุนใน 

บริษัท (%) (3) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

(4) 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

1 นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 55 ปริญญาตรี  
International Law & Finance 

ไมมี ไมมี 10/08/2550-ปจจุบัน 
2549 
2544-ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 
บจ.วังสินทรัพย / การลงทุน 
บจ. ทุนลดาวัลย / การลงทุน 

2. นายประทีป วงศนิรันดร/ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

73 Certificate of Accountancy  
หลักสูตร DCP 

0.16% 
 

ไมมี 2544-ปจจุบัน 
 
2543- ปจจุบัน 
 
2541-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ   
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการ 
บริหาร 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 
บมจ. แลนดแอนดเฮาส / พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 
บมจ. อินทรประกันภัย/ประกันภัย 

3. นายภมรศักด์ิ สุรคุปต /  
กรรมการตรวจสอบ 

62 Diploma in Accountancy 
CPA of Australia 
หลักสูตร DCP 

ไมมี ไมมี 2544 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง  

4. นายวินัย วามวาณิชย /  
กรรมการตรวจสอบ 
 

66 Professional Certificate of 
Accountancy (CPA Australia)  
หลักสูตร DCP 11/2005 
หลักสูตร CDC 1/2007 

0.16% 
 

ไมมี 2544-ปจจุบัน 
 
2548-ปจจุบัน 
2541-ปจจุบัน 
 
2540-ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) / 
รับเหมากอสราง 
บจ.พลังโสภณสอง / พลังงาน 
บมจ. ผาแดงอินดัสทร ี/ เหมืองแร 
 
บจ.คอนทิเนนทอล ปโตรเคมีคอล 
(ประเทศไทย) / ปโตรเคมี 
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 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 

ช่ือ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดสวนการ 
ถือหุนใน 

บริษัท (%) (3) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

(4) 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

5 นายอํานาจ อินทรสุขศร/ี 
กรรมการ 
 

75 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตร DAP 

0.02% 
 

ไมมี 2540-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

6 นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว/ 
กรรมการ 

48 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี 2542-ปจจุบัน 
 
2549-ปจจุบัน 
2541-2548 

กรรมการ 
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 
บล. ไทยพาณิชย จํากัด/บริษัทหลักทรัพย 
บล. ไทยพาณิชย จํากัด/บริษัทหลักทรัพย 

7 นายปรีด์ิ บุรณศิริ/ 
กรรมการอิสระ 
 

69 ปริญญาโท  
สถาปตยกรรมศาสตร  
หลักสูตร DAP 

0.06% ไมมี 2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

8 นายดนุช ยนตรรักษ/ 
กรรมการ/กรรมการผูจัดการ 
 

50 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
หลักสูตร DAP 

0.13% ไมมี 2540-ปจจุบัน กรรมการ/ 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. คริสเตียนีและนลีเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

9 นางจไุรรัตน ศุขสวสัด์ิ ณ 
อยุธยา/ 
กรรมการ / ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานการเงินและธุรการ 

53 ปริญญาตรี (บัญชี) 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

หลักสูตร DCP 

0.09% ไมมี 2544–ปจจุบัน กรรมการ /  
ผูอํานวยการฝาย 
สายงานการเงินและ
ธุรการ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

10 นายศรัณยทร ชุติมา/ 
กรรมการ 

50 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี ไมมี 2549-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
ผูชวยผูจัดการใหญ  
สายการตลาดธุรกิจ 
ขนาดใหญ 1 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / ธนาคาร
พาณิชย  
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 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 

ช่ือ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดสวนการ 
ถือหุนใน 

บริษัท (%) (3) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

(4) 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

11 พลโทชยุติ สุวรรณมาศ 55 ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยแคมเบลล 
ปริญญาโท  
มหาวทิยาลัยเทนเนสซสีเตท 

ไมมี ไมมี 10/08/2550 – 
ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 
บมจ.โรงแรมราชดําริ/โรงแรม 
บจ.ทุนลดาวัลย/การลงทุน 

12
. 

นายสานติ กระจางเนตร/ 
ประธานกรรมการ 
- ลาออก 15/6/2550 - 

63 ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตร DAP 

ไมมี ไมมี 2542 – 15/6/2550 ประธานกรรมการ บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/
รับเหมากอสราง  

13 นายณรงค ภาคยทองสุข/ 
ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานเทคนิค/สายงาน
กอสราง 
 

72 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

0.13% ไมมี 2549-ปจจุบัน 
 
 
258-2549 
 
2544–2548 
 
 

ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานเทคนิค/ 
กอสราง 
ผูอํานวยการฝาย 
สายงานเทคนิค 
ผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการ 
 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

14 นายธวัชชัย รัตนศักด์ิ/ 
ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานพัฒนาธุรกิจ 

63 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

ไมมี ไมมี 2549-ปจจุบัน 
 
2548-2549 
 
2544-2548 
 

ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานพัฒนาธุรกิจ 
ผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการ 
ผูชวยผูอํานวยการ 
ฝายปฏิบัติการ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 
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 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 

ช่ือ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดสวนการ 
ถือหุนใน 

บริษัท (%) (3) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

(4) 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

15 นายเดวดิ ซ ีกรีนแบงค/ 
ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานพาณิชยกรรม 

57 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

0.10% 
 

ไมมี 2548-ปจจุบัน 
 
2533-2548 
 

ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานพาณิชยกรรม 
ผูจัดการอุโส  
ฝายพาณิชยกรรม 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

16 นายณรงค แมนธนาวงศสิน/ 
ผูจัดการอาวุโสฝายกอสราง 

50 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

0.02% ไมมี 2540-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโส  
ฝายกอสราง 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

17 นายพันธศักด์ิ พัฒนพันธพงศ/ 
ผูจัดการอาวุโสฝายกอสราง 

58 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

0.01% 
 

ไมมี 2540-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโส  
ฝายกอสราง 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

18 นายมารวิน ลูอสิ/ 
ผูจัดการอาวุโสฝายกอสราง 

59 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

0.10% 
 

ไมมี 2540-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโส  
ฝายกอสราง 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

19 นายนิพนธ พันธศักด์ิ/ 
ผูจัดการอาวุโสฝายกอสราง 

51 ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร 

ไมมี ไมมี 2548-ปจจุบัน 
 

2538-2547 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายกอสราง 
ผูจัดการสัญญา 
 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

20 นายวิญู จินตนาวัฒน/ 
ผูจัดการอาวุโสฝาย 
โครงสรางและสถาปตยกรรม 

54 ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร 

0.01% 
0.02% 

(ในนาม นางเกศินี  
จินตนาวัฒน) 

ไมมี 2540-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโส 
ฝายโครงสรางและ
สถาปตยกรรม 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

21 นายศักด์ิชัย สงวนสิน/ 
ผูจัดการอาวุโส 
ฝายเครื่องกลและไฟฟา 

49 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

ไมมี ไมมี 2548-ปจจุบัน 
 
 

2539-2547 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายเครื่องกลและ
ไฟฟา 
ผูจัดการสัญญา 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 
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 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 

ช่ือ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดสวนการ 
ถือหุนใน 

บริษัท (%) (3) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

(4) 

ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

22 นายกูเกียรติ เชิดชูเหลา / 
ผูจัดการอาวุโส 
ฝายประเมินราคาและแผนงาน 

48 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

ไมมี ไมมี 2548-ปจจุบัน 
 
 
2539-2547 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายประเมินราคาและ
แผนงาน 
ผูจัดการสัญญา 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

23 นายวิเทศ รัตนากร/ 
ผูจัดการอาวุโส 
ฝายพาณิชยกรรม 

42 ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร 

ไมมี ไมมี 2548-ปจจุบัน 
 
2544-2547 

 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายพาณิชยกรรม 
ผูจัดการ 
ฝายพาณิชยกรรม 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)/ 
รับเหมากอสราง 

 
หมายเหตุ - ตามหนังสือรบัรองของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการสองคนลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบรษิัท โดยท้ังนี้อยางนอยกรรมการหนึ่งคนในสองคน
ดังกลาวจะตองเปน นายไมเคิล เดวิด เซลบีย (กรรมการลําดับท่ี 1) หรือ นายอํานาจ อินทรสุขศรี (กรรมการลําดับท่ี 5) หรือ นายดนชุ ยนตรรกัษ (กรรมการลําดับท่ี 8)   
หลักสูตรท่ีผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย  DCP = Director Certificate Programme 
         DAP = Director Accreditation Programme 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลทัว่ไป 
 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  รับเหมากอสราง 
เลขทะเบียนบรษิทั 0107535000281 
จํานวนหุนที่จําหนายแลว หุนสามญั จํานวน 401,161,682 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 401,161,682 บาท 
ที่ตั้ง   เลขที ่451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 
10260 
โทรศัพท  (66-2) 398 0158 
โทรสาร   (66-2) 398 9860 
เว็บไซต   www.cn-thai.co.th 
 
ผูสอบบัญช ี  นายณรงค พันตาวงษ 
   ผูสอบบัญชรีบัอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
   นางสายฝน อินทรแกว 
   ผูสอบบัญชีอนญุาต เลขทะเบียน 4434 
   นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล 
   ผูสอบบัญชีอนญุาต เลขทะเบียน 3844 
 
   บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
   ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
   คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
   โทรศพัท (66-2) 264 0777 
   โทรสาร (66-2) 264 0789-90 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด 
   62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 
   ถนนรชัดาภิเษก แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท (66-2) 229 2800 โทรสาร (66-2) 359 1259-62  
 

http://www.cn-thai.co.th


   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลบริษทัยอย 
ชื่อ   บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ คอนสตรคัชั่น (ไทย) จํากัด 
ประเภทธุรกิจ  รับเหมากอสราง 
จํานวนหุนที่จําหนายแลว หุนสามญั จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,000,000 บาท 
ที่ตั้ง   เลขที ่451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 
10260 
โทรศัพท  (66-2) 398 0158 
โทรสาร   (66-2) 398 9860 
   
ชื่อ   บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด 
ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในหุน 
จํานวนหุนที่จําหนายแลว หุนสามญั จํานวน 260,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท
  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 2,600,000,000 บาท 
ที่ตั้ง   เลขที ่451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 
10260 
โทรศัพท  (66-2) 398 0158 
โทรสาร   (66-2) 398 9860 
 
ชื่อ   บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด 
ประเภทธุรกิจ  บริหารแผนฟนฟูกิจการ 
จํานวนหุนที่จําหนายแลว หุนสามญั จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 
บาท  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,000,000 บาท 
ที่ตั้ง   เลขที ่451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 
10260 
โทรศัพท  (66-2) 398 0158 
โทรสาร   (66-2) 398 9860 
 
 


