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สารจากคณะกรรมการ 
 
ในป 2552 ท่ีผานมา นับไดวาเปนปท่ีธุรกิจรับเหมากอสรางมีการแขงขันท่ีรุนแรง สืบเนื่องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวมากในชวงตนปท่ีผานมา แตถึงกระนั้นก็ตาม ผมและผูบริหารทุกทานไดมี
ความมุงม่ันในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ โดยมุงเนนการหาวิธีปฏิบัติงานท่ีด ี
ภายใตกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและคงไวซ่ึงความสามารถในการ
แขงขัน และพรอมท่ีจะรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต 
 
นอกจากการมุงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดังท่ีกลาวขางตน บริษัทฯ ยังเนน
ความสําคัญในเรื่องการบริหารตนทุนงานกอสราง โดยเขมงวดในการใชจาย ควบคุมการใชจาย
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไดตั้งแผนก Cost engineering 
รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการตนทุนดังกลาวใหเกิดความถูกตอง 
แมนยํา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงถือวาบริษัทฯ ประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ โดยเห็น
ไดจากผลกําไรประจําป 2552 ท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  
 
ความสําเร็จท่ีเกิดขึ้น นับเปนผลจากความมุงม่ัน และความรวมมือรวมใจของพนักงานทุกทาน ท่ี
ประสงคจะใหองคกรกาวไปขางหนาและประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นไป ทายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณ
พนักงานทุกทาน ผูถือหุน ลูกคา และคูคา ท่ีใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา 
 
 

(นายสานต ิกระจางเนตร) 
ประธานคณะกรรมการ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท คริสเตียนีและ 
นีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยไดมี
การพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังใหมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระ ดแูล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล 
เพ่ือใหมีความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยางเพียงพอ ทันเวลา และ
ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 
 
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยูในระดับท่ี 
นาพอใจและสามารถสรางความเช่ือม่ันไดวางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท คริสเตียนี
และนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสด ไดถูกตองในสาระสําคัญแลว 
 
 
 
 
(นายสานต ิกระจางเนตร)     (นายสมชาย จองศิริเลิศ) 
ประธานคณะกรรมการ     ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
       กรรมการผูจัดการ สายงานกอสราง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบป  2552  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดประชุมรวมกัน 4 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติภาระหนาท่ี
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซ่ึงสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานได ดังนี ้:- 
 1. สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินบริษัทฯ ท้ังรายไตรมาสและประจําป พรอม
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว โดยการรวมประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และผูตรวจสอบภายใน อยางเปนอิสระเพ่ือรับฟงคําช้ีแจงขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 2. สอบทานความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน รวมท้ังพิจารณาแผนการตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นสําคัญอยาง
สมํ่าเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ วาไดเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  
 4. สอบทานและติดตามความคืบหนาการดําเนินการเรื่องการบริหารความเส่ียง 
 5. ประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการรวมประชุมดวยเพ่ือใหความ
ม่ันใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ และเปนกลางในการออกขอคิดเห็นและการปฏิบัติงาน  
 6. พิจารณา คัดเลือก  และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2552 รวมท้ังพิจารณา
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาในรอบระยะเวลาบัญชี ป 2552 บริษัทฯ จัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังมีกระบวนการท่ีกอใหเกิดความม่ันใจวา 
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนมี
การจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีเช่ือถือได  
 
 
      

(นายประทีป  วงศนิรนัดร) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2  มีนาคม  2553 
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รายงานคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
ป 2552 เปนปท่ีธุรกิจรับเหมากอสรางไดรับผลกระทบจากปจจัยลบหลายดาน ท้ังจากการเสนอราคามีการแขงขัน
กันมากข้ึน รวมถึงการเกิดวิกฤตการณทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการกอสรางเพื่อลดตนทุนการกอสรางและลดคาใชจายท่ีไมจําเปนใหไดมาก
ท่ีสุด ทําใหในป 2552 บริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนเพิ่มสูงข้ึน ถึงแมวาจะมีผลกระทบจากปจจัยดังกลาวก็ตาม  
การเงินของกลุมบริษัทฯ 
รายไดรวมของกลุมบริษัทในป 2552 ท้ังสิ้น 4,376 ลานบาท มีผลประกอบการกําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษี
เงินได และผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจ 159 ลานบาท บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินและ
ภาษีเงินไดเทากับ 6 ลานบาท ทําใหกําไรสุทธิของกลุมบริษัทในงบการเงินรวมป 2552 เทากับ 153 ลานบาท 
 
การเงินของบริษัทฯ 
รายไดรวมของบริษัทฯในป 2552 ท้ังสิ้น 4,375 ลานบาท มีผลประกอบการกําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ภาษี
เงินได และผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจ 165 ลานบาท และมีคาใชจายทางการเงินเทากับ 6 
ลานบาท สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2552 เทากับ 159 ลานบาท 
 

การจัดสรร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอจัดสรรผลประกอบการเฉพาะของบริษัทฯ ดังนี้ 
กําไรสะสมยกมา  551,424,037 บาท 
เงินปนผลจาย (32,091,966) บาท 
โอนเขาทุนสํารองตามกฎหมาย (8,066,739) บาท 
ผลประกอบการประจําป  2552 159,090,372 บาท 
รวมกําไรเพื่อการจัดสรร  670,355,704 บาท 
ปนผลหุนละ 0.20 บาท จากจํานวน 401 ลานหุน ซึ่งชําระเต็มมูลคาแลว (80,232,336) บาท 
กําไรสะสมยกไป 590,123,368  บาท 
 
ขอเสนอของการจัดสรรผลกําไรนีจ้ะไดนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุน  ครั้งท่ี 77 ซึ่ง
จะมีข้ึนในวันท่ี 9 เมษายน 2553 และกาํหนดการจายเงินปนผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 
 
 

(นายสมชาย จองศิริเลิศ) 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูจัดการ สายงานกอสราง 
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ผังการบริหารงานองคกร 
  

 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายโครงสรางและสถาปตยกรรม 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

คณะกรรมการ 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานกอสราง 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานพัฒนาธุรกิจ 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานเทคนิค 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานพาณิชยกรรม 

ผูอํานวยการฝาย 
สายงานการเงินและธุรการ 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายประเมินราคาและแผนงาน 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายพาณิชยกรรม 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายการเงินและธุรการ 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายกอสราง  

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายพัฒนาธุรกิจ 

ผูจัดการอาวุโส 
ฝายเครื่องกลและงานระบบ 

ผูจัดการแผนก 
รักษาความปลอดภัย 

ผูจัดการแผนก 
ควบคุมคุณภาพ 

ผูจัดการแผนก 
ทรัพยากรบุคคล 

กรรมการผูจัดการ 
ฝายการเงินและพัฒนาธุรกิจ 

กรรมการผูจัดการ 
ฝายกอสราง 

ผูจัดการอาวุโส 
แผนก Q-SHE 

ผูจัดการแผนก 
ตรวจสอบภายใน 
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โครงสรางการถอืหุนและการจัดการ 
โครงสรางเงนิทุน 
หลักทรัพยของบรษิัทฯ  
ณ วันท่ี 33 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 401,162,888 บาท เรียกชําระแลว 401,161,682 บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญ 401,161,682 หุน  มูลคาหุนละ 1.00 บาท  
 
ผูถือหุน 
รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2552 
ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวน 

หุนท้ังหมด 
บจ. ทุนลดาวัลย  
(บริษัทยอยของ สนง. ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) 

339,353,981 84.59 

Indochina Investments Limited  13,552,457 3.38 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 12,312,856 3.07 
นายไพโรจน ไพศาลศรีสมสุข 3,961,150 0.99 
นายพรชัย สุรรัตนรังษ ี 3,226,357 0.80 
นางพรรณทิพย เตชะไพบูลย 878,087 0.22 
นางธนวรรณ เหลาวรวิทย 650,000 0.16 
นายประทีป วงศนิรันดร 642,857 0.16 
นายวินัย วามวาณิชย 642,857 0.16 
Clearstream Nominees Ltd. 600,000 0.15 
 
กลุมผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2552  
ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวน 

หุนท้ังหมด 
บจ. ทุนลดาวัลย  
(บริษัทยอยของ สนง. ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) 

339,353,981 84.59 

 
กลุมผูถือหุนรายใหญ ไดมีการสงตัวแทนเพ่ือมาดํารงตําแหนงกรรมการท่ีมีอํานาจจัดการดวย ท้ังนี้จํานวน
กรรมการท่ีมาเปนตัวแทนไดพิจารณาตามความเหมาะสม โดยมิไดเปนไปตามสัดสวนของจํานวนหุน 
ท่ีถืออยู 
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โครงสรางกรรมการ  
 กรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติ
หนาท่ีดังตอไปนี ้ 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ มีหนาท่ี 

• ดําเนินงานตามท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

• กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาสูงสุด
ใหแกกิจการและผูถือหุน 

• รับผิดชอบตอผูถือหุน โดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน เปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยาง
ถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ 
• สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
• สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปน
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

• สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

• พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการ
ดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

• จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ 
บริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎบัตร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
• ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขางตน ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 382 ประชุมเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พ.ศ. 2551  

คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบดวย 
            ช่ือ         ตําแหนง 

1. นายสานต ิ กระจางเนตร ประธานคณะกรรมการ 
2. นายประทีป  วงศนิรันดร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายภมรศักดิ์  สุรคุปต  กรรมการตรวจสอบ 
4. นายวินัย วามวาณิชย กรรมการตรวจสอบ 
5. นายไมเคลิ เดวิด เซลบีย กรรมการ 
6. พลโท ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมการ  
7. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ 
8. นางสาววนาร ี ฉินทกานันท กรรมการ  
9. นายอํานาจ     อินทรสุขศร ี กรรมการ (ลาออก 30/4/52) 
10. นายสถาพร  เพชรทองคํา กรรมการ (แตงตั้ง 15/5/52) 
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11. นายดนุช        ยนตรรกัษ กรรมการและเลขานุการ 
 
 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 นายอํานาจ อินทรสุขศรี ไดลาออกจากการเปนกรรมการของ
บริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 383 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 จึงมีมตแิตงตัง้ นาย
สถาพร เพชรทองคาํ ใหดํารงตําแหนงกรรมการบรษิัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552   
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
  ตําแหนง วาระการดํารง

ตําแหนงคงเหลือ 
1. นายประทีป  วงศนิรันดร ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ป 
2. นายภมรศักดิ์  สุรคุปต  กรรมการตรวจสอบ 3 ป 
3. นายวินัย วามวาณิชย กรรมการตรวจสอบ 1 ป 

 
 กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
 กรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสานติ กระจางเนตร นายไมเคิล เดวิด  
เซลบีย และนายสมชาย จองศิริเลิศ 2 ใน 3 ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ
คนใดคนหนึ่งใน 3 คนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกันกับพลโท ชยุติ สุวรรณมาศ หรือ นายดนุช ยนตรรักษ หรือ
นางสาววนาร ีฉินทกานันท และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ   
 
 การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 กรรมการบริษัทฯ เปนผูสรรหาบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยมีการรวมกัน
พิจารณาคุณสมบัติของความเปนอิสระของบุคคลนั้น  
 
 คุณสมบัติในการพิจารณาการแตงตั้งกรรมการอิสระ 

• ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูเกี่ยวของดวย 

• ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน/ลูกจาง/พนักงาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา
หรือประโยชนอ่ืนใดจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) 

• ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา  
คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย 
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• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปน
อิสระ  และไมมีความสัมพันธกับผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอ่ืน เชน ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน ตลอดจนไมเปนผูใหบริการทาง
วิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) 

• สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือตัดสินใจในกิจกรรมท่ีสําคัญ   และ   
ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

• ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
• สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน และ สามารถดูแลไมใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญหรือบริษัทอ่ืน
ซ่ึงมีผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน และอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบรษิัทฯ บริษัทในเครอื บริษัทรวม หรอืนติบุิคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective decision) ได 

• ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวและเปนการแขงขันกับบริษัทฯ บริษัทยอย/ถือหุนเกิน 
1% ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน/ลูกจาง/ 
พนักงาน/ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมในกิจการดังกลาว 

 
ท้ังนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ํา
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
วาระการดํารงตําแหนง 

 ในการประชุมสามัญประจําปในแตละป กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่ง
ในสาม โดยใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการไมสามารถ
แบงออกเปนสามสวนได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซ่ึงพน
ตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
 

จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ 
 ในปท่ีผานมาไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังส้ิน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขา
รวมประชุมของกรรมการดังตอไปนี ้
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   ช่ือ     จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม/ 
        จํานวนครั้งการประชุมท้ังหมด 

1. นายสานต ิ กระจางเนตร 5/5 

2. นายประทีป  วงศนิรันดร 5/5 
3. นายภมรศักดิ์  สุรคุปต  5/5 
4. นายวินัย วามวาณิชย 5/5 
5. นายสมชาย จองศิริเลิศ 5/5 
6. นางสาววนาร ี ฉินทกานันท 5/5 
7. นายดนุช        ยนตรรกัษ 5/5 
8. นายสถาพร เพชรทองคํา 3/5 (แตงตั้ง 13/5/52) 
9. นายอํานาจ     อินทรสุขศร ี 1/5 (ลาออก 30/4/52) 
10. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 0/5 
11. พลโท ชยุติ สุวรรณมาศ 0/5 

 
รายช่ือและตําแหนงของผูบริหารบริษัทฯ 

            ช่ือ        ตําแหนง 
1. นายสมชาย  จองศิริเลิศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (13/5/2552) 

กรรมการผูจัดการ สายงานกอสราง 
2. นายดนุช ยนตรรกัษ กรรมการผูจัดการ  

สายงานการเงินและพัฒนาธุรกิจ  
3. นายสุรศักดิ ์ โอสถานุเคราะห  ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร (1/12/2552) 
4. นายณรงค  ภาคยทองสุข ผูอํานวยการฝาย –สายงานเทคนคิ/กอสราง 
5. นางจุไรรัตน  ศุขสวัสดิ ์ณ อยุธยา ผูอํานวยการฝาย - สายงานการเงินและธุรการ 
6. นายเดวิด ซี กรีนแบงค ผูอํานวยการฝาย - สายงานพาณิชยกรรม 

 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งท่ี 383 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 มีมติแตงตั้งใหนายสมชาย 
จองศิริเลิศ ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 ผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะมีตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญแตละกลุม และ
จากการคัดเลือกจากตําแหนงบริหารของบริษัทฯ โดยผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
กําหนดใหมีกรรมการอยางนอย 5 คน ท้ังนี้มิไดกําหนดจํานวนกรรมการสูงสุดไว กรรมการจะไดรับการ
แตงตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนไมสามารถแบงคะแนนเสียงของตน
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ในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือใหผูใดมากนอยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด (Cumulative Voting)  
 สําหรับผูถือหุนรายยอยสามารถมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ และลงคะแนนเพ่ือเลือก
กรรมการในการประชุมผูถือหุน อนึ่ง บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการอ่ืนใดท่ีทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ 
 การคัดเลือกผูบริหารนั้น จะมีเพียงผูบริหารระดับสูงและมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เทานั้น ท่ีจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
 
คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
กรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในรอบปท่ีผานมาเปนเบ้ียกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้ 

            ช่ือ คาตอบแทน (บาท) ลักษณะคาตอบแทน 
1. นายสานต ิ กระจางเนตร 480,000 เบ้ียกรรมการ 
2. นายประทีป  วงศนิรันดร 720,000 เบ้ียกรรมการ 
3. นายภมรศักดิ์  สุรคุปต  600,000 เบ้ียกรรมการ 
4. นายวินัย วามวาณิชย 600,000 เบ้ียกรรมการ 
5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 240,000 เบ้ียกรรมการ 
6. พลโท ชยุติ สุวรรณมาศ 240,000 เบ้ียกรรมการ 
7. นายสมชาย จองศิริเลิศ 240,000 เบ้ียกรรมการ 
8. นายดนุช        ยนตรรกัษ 240,000 เบ้ียกรรมการ 
9. นางสาววนาร ี ฉินทกานันท 240,000 เบ้ียกรรมการ 
10. นายสถาพร  เพชรทองคํา 152,667 เบ้ียกรรมการ 
11. นายอํานาจ     อินทรสุขศร ี 80,000 เบ้ียกรรมการ 

 
คาตอบแทนรวมสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 17 ราย ในป 2552 เปน
จํานวนเงินรวม 25.584 ลานบาท  

 
คาตอบแทนอ่ืน - ไมมี 

 
4 การกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ คํานึงถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีในอันท่ีจะสงเสริม
ใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม โดยยึดหลักการดําเนินการท่ีดีตองสามารถตรวจสอบได เพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันใจใหกับผูถือหุน นักลงทุนและทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 371 เม่ือวันท่ี 
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23 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติประกาศใหใชนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงได
กําหนดใหสอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้  
 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดยึดแนวปฎิบัติตามหลักการและนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
ตามท่ี คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติประกาศใช เม่ือวันท่ี  14 กุมภาพันธ  2550  และในป 
2551 เปนปแรกท่ีบริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงผลการประเมินบริษัทฯ ไดรับคะแนนรวมอยูใน
เกณฑ “ดี”  สําหรับในป 2552 บริษัทฯ ยังคงดําเนินกิจการดวยความมุงม่ัน ท่ีจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนทุกรายโดยเทาเทียมกัน โดยปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 
เพ่ือจะพัฒนาและรักษามาตรฐานท่ีดีอยางตอเนื่องตลอดไป 

 
2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในการรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ 
ลวงหนาอยางถูกตองและทันเวลาโดยเทาเทียมกัน และไดเปดเผยขอมูลดังกลาวใน Website ของ
บริษัทฯ เปนการลวงหนากอนท่ีจะจัดสงเอกสาร เพ่ือใหผูถือหุนใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนรวมถึงในการเขารวมประชุมประจําปผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการ
อิสระใชสิทธ์ิลงคะแนนแทนได นอกจากนี้หากมีวาระพิเศษเปนกรณีเรงดวน บริษัทฯ จะเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณ ีๆ ไป  

 
เพ่ือใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ไดมอบหมายให บริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน (สําหรับรายละเอียดการประชุม
สามัญประจําป 2552 ไดกลาวไวในหัวขอการประชุมผูถือหุนในขอ 4) 

 
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ อันไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและเจาหนี้ คูแขงขันทางการคา และ
สังคมสวนรวม โดยมีการกํากับใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธ์ิของผูมีสวนไดเสีย โดยสรุปดังนี้ 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2552 / 14 

 
1. ผูถือหุน          : บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนทุกรายโดยเทา
เทียมกัน 

2. พนักงาน          : บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม 

3. ลูกคา                  :  บริษัทฯ ไดสนองความตองการของลูกคาดวยงานท่ีมีคุณภาพและ
บริการท่ีดี โดยมีการรับประกันผลงานการกอสราง ภายใตขอกําหนด
และระยะเวลาอันเหมาะสมและเปนธรรมตอลูกคา 

4. คูคาและเจาหนี้      :  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอตกลงท่ีมีตอคูคาและเจาหนี้ตามเง่ือนไขท่ีมี
ตอคูคาและเจาหนี้อยางเครงครัด 

5. คูแขงขันทางการคา :   บริษัทฯ ไดประพฤติตามกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรมและ
หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมสุจริต เพ่ือทําลายช่ือเสียงของผูแขงขัน 

6. สังคมสวนรวม       :  บริษัทฯ ใหการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและ
สังคมสวนรวมตามความสามารถของบริษัทฯ และไมกระทําการใด ๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายตอช่ือเสียงของประเทศ และส่ิงแวดลอม 

 
4. การประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ  จัดใหมีการประชุมผู ถือหุนประจํ าปภายในส่ีเดือนนับจากวัน 
ปดรอบระยะเวลาบัญชีส้ินปของบริษัทฯ โดยมีการจัดสงวาระการประชุม และขอมูลตางๆ ใหผู
ถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน พรอมกําหนดเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวก
และเหมาะสมตอผูถือหุนและไดเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาใน 
Website ของบริษัทฯ กอนจัดสงเอกสาร 
 
 นอกจากนั้น ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธ์ิเทาเทียมกันในการตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถามแสดง/ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ   
 
ในป พ.ศ. 2552 บริษทัฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 76 ในวันท่ี 30 มษายน เวลา 
10.30 น. โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุน เอกสาร
ประกอบการประชุมแตละวาระ และหนังสือมอบฉันทะ คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ  
 
ท้ังนี้ บริษัทฯ จัดสงหนังสือนัดประชุม และเอกสารอ่ืนๆ  ดังกลาวขางตน รวมถึงแผนท่ีของ
บริษัทฯ ใหแกผูถือหุนลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน และไดประกาศลงในเว็บไซตของ
บริษัทฯ เพ่ือประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุนติดตอกัน 30 วันกอนวันประชุม 
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รวมท้ังลงประกาศในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุม นอกจากนี้ผูถือหุนยังสามารถ
สอบถามขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 02398-0158 ตอ 
243 หรือท่ี www.cn-thai.co.th 
 
ในการประชุมผูถือหุนครั้งนี ้บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการมารวมประชุมผู
ถือหุน โดยไดจัดขึ้นท่ีสํานักงานใหญของบริษัทฯ และผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวม
ประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ไดลวงหนา 1 ช่ัวโมงกอนการประชุมจะเริ่มขึ้น 
พรอมท้ังจัดใหมีอากรแสตมปเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีมอบ/ไดรับมอบฉันทะ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเปดโอกาสใหผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนสามารถสง
โทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกาอบมาใหบริษัทฯ ตรวจสอบลวงหนากอนวัน
ประชุมได 
 
กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการไดอธิบายใหผูถือหุนไดทราบถึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน การใชบัตรลงคะแนน และการเปดเผยผลการนับคะแนนในแตละ
วาระเพ่ือใหเกิดความโปรงใส รวมท้ังสิทธิในการแสดงความเห็น และการตั้งคําถามในแตละ
วาระการประชุม ซ่ึงการประชุมครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ
ไดเขารวมประชุมจํานวน 28 ราย คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 368,684,613 หุน (91.90% ของ
จํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายไดท้ังหมด) และทุกวาระการประชุมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน
ดวยเสียงรับรอง รับทราบ และอนุมัติครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด การประชุมผูถือหุนครั้งนี้
ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยระหวางการประชุมไดมีการจัดสรรเวลาใหกับผูถือหุนเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นและสอบถามขอสงสัย  และใหกรรมการบริษัทฯ  กรรมการตรวสอบ หรือ
กรรมการบริหารไดช้ีแจงอยางเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผูถือหุน 
กรรมการบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุมไดแก 
1. นายสานต ิ กระจางเนตร  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายประทีป วงศนิรันดร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายภมรศักดิ์ สุรคุปต กรรมการตรวจสอบ 
4. นายวินัย วามวาณิชย กรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ 
6. นางสาววนาร ี ฉินทกานันท กรรมการ 
7. นายดนุช ยนตรรักษ กรรมการและเลขานุการบริษัท 
8. นายปรีด บุรณศิร ิ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
นอกจากนี้ผูสอบบัญชี 1 ทาน ไดเขารวมประชุมเชนกัน 

http://www.cn-thai.co.th
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หลังจากการประชุมผูถือหุนเสร็จส้ินลง บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยมี
สาระสําคัญครบถวน พรอมท้ังผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระอยางชัดเจน 
 
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอิสระในการตัดสินใจดําเนินธุรกิจ พรอมท้ังมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนใน
การนําพาบริษัทฯ ไปสูเปาหมายท่ีวางไว โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนเปน
สําคัญ  ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการสามารถดําเนินการตามแผนท่ีวางไว  
 
6. ความขดัแยงทางผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง โดยราคาและเง่ือนไขจะเหมือนกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ ไวในแบบแสดง
รายการประจําป และรายงานประจําป รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
- เพ่ือเปนการปองกันการแสวงหาประโยชนสวนตน บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการ
ใชขอมูลภายใน โดยหามมิใหผูบริหารเปดเผยขอมูลภายในกอนการเปดเผยสูสาธารณะ 
- กําหนดใหผูบริหารตองจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
7. จริยธรรมธุรกิจ 
เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม คณะกรรมการของบริษัทฯ จึง
กําหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางทุกคน
ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ดัง
รายละเอียดปรากฎในสวนท่ี 2 ของคูมือ "เรื่อง จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
ของพนักงาน” ท้ังนี้ พนักงานทุกคนไดรับเอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและ
จรรยาบรรณของพนักงานและถือเปนกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 
 
8. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
กรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยตัวแทนจากผูถือหุน ผูทรงคุณวุฒิ และบุคคลท่ีคณะกรรมการ
หรือผูถือหุนเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2552 / 17 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 
- กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 7 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 70 ของคณะกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 3 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 30 ของคณะกรรมการ 
จากโครงสรางขางตน จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีกรรมการท่ีเปนอิสระจํานวน 3 ทาน จากจํานวน
คณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังหมด 10 ทาน ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑขั้นต่ําของสํานักงาน ก.ล.ต. 
ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึงม่ันใจไดวากรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนผูถือหุนได
อยางเปนอิสระ และมีการถวงดุลท่ีเหมาะสม 
 
9. บทบาทระหวางประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิไดเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และไมมี
ความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร  
 
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
เบ้ียกรรมการจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนประจําป โดยคณะกรรมการจะเสนออัตราเบ้ีย
กรรมการใหท่ีประชุมพิจารณา โดยคาตอบแทนท่ีไดจะไมเทากัน ขึ้นอยูกับตําแหนงของ
กรรมการแตละคน โดยแบงเปนประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
 
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงจะอยูในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนจูงใจ
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร การวาจางผูบริหาร
ระดับสูงจะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริษัทกอน 
 
11. การประชุมคณะกรรมการ 
มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอยางนอยทุกไตรมาส เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน อนุมัติ
งบกําไรขาดทุน หารือในกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสงเปนหนังสือนัดประชุมระบุ
วาระการประชุม และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประชุมใหคณะกรรมการไดศึกษากอนมีการ
ประชุมอยางนอย 3-7 วันลวงหนา  หากในกรณีท่ีมีเรื่องจําเปนเรงดวน อาจเรียกใหมีการประชุม
คณะกรรมการไดโดยไมตองทําเปนหนังสือแจงลวงหนา 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและแผนก
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาความถูกตองของงบการเงิน และจะไดนําเสนอ
คณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและลงนามกอนมีการนําสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
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12. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่อง 
เพ่ือใหมีการพิจารณากล่ันกรองการดําเนินงานท่ีสําคัญอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการ จึงใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
จํานวน 3 ทาน และ 1 ทาน ตองมีความรูดานบัญชี/การเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมี
คุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทํา
หนาท่ีตรวจสอบ/กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 
การคัดเลือกผูสอบบัญชี การพิจารณาความขัดแยงทางผลประโยชนรวมถึงการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทฯ 
 
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับกรรมการผูจัดการ และทํางานรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีภายนอก เพ่ือคอยควบคุมและตรวจสอบการทํางานให
เปนไปอยางถูกตองตามกฏหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
 
14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดจัดทํารายงานเพ่ือสรปุผลการดาํเนินงานท่ีผานมาในแตละปใหผูถือ
หุนไดรับทราบ โดยสงรวมไปกับเอกสารการประชุมประจําปผูถือหุน  
 
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานประจําป งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดําเนินงานของบริษัท
ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯทุกป และมีการจัดทํา Website เพ่ือเปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลท่ี
มิใชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส เพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการให
ขอมูลกับนักลงทุนนอกเหนือจากการแจงขาวผานทาง Website ของตลาดหลักทรัพยฯ    

 
นโยบายการจายเงินปนผล 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาจายเงินปนผลให 
ผูถือหุนในแตละป ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานในปนั้นๆ ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีแลว หากไมมีเหตุการณจําเปนอ่ืนใด และหากการจายปนผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ  
ในสวนของบริษัทยอย กิจการท่ีควบคุมรวมกัน และบริษัทท่ีเกี่ยวของ ของบริษัทฯ ยังไมไดกําหนด
นโยบายการจายเงินปนผล 
 
 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2552 / 19 

เงินปนผลจาย 
เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 387 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานของป 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ิน 
80,232,336 บาท โดยบริษัทฯ จะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในท่ีประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ตอไป  



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2552 / 20 

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
 

 2552 2551 
(ตามท่ีจัดประเภทใหม) 

2550 
(ตามท่ีจัดประเภทใหม) 

งบดุล (ลานบาท)    
สินทรัพยรวม 3,123 3,338 3,301 
หนี้สินรวม 1,993 2,327 2,283 
สวนของผูถอืหุน 1,131 1,011 1,018 
    
งบกําไรขาดทุน (ลานบาท)    
รายไดจากงานกอสราง 4,346 5,012 6,302 
รายไดรวม 4,376 5,072 6,339 
ตนทุนและคาใชจาย 4,217 5,023 6,243 
กําไรขัน้ตน 318 241 217 
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษเีงินได และผลการ
ดําเนนิงานของหนวยงานที่เลิกดําเนนิธุรกิจ 

 
159 

 
49 

 
96 

กําไรสุทธิสําหรับป 153 4 117 
    
อัตราสวนทางการเงิน    
อัตราสวนสภาพคลอง 1.43 1.30 1.22 
อัตรากําไรขั้นตน 7.33 4.81 3.44 
อัตรากาํไรจากการดาํเนนิงาน 3.65 0.98 1.51 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 176.09 64.44 179.68 
อัตรากําไรสุทธ ิ 3.50 0.08 1.85 
อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน 14.29 0.38 12.01 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 4.74 0.12 3.7 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.76 2.30 2.24 
อัตราความสามารถชําระดอกเบี้ย 77.94 22.68 121.01 
อัตราการจายปนผลตอกาํไรสุทธ*ิ 50.0 47.06 52.63% 
หมายเหตุ * อัตราการจายปนผลตอกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 
 



 

บรษิทั คริสเตยีนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
บรษิทัยอย และกจิการที่ควบคมุรวมกนั 
รายงาน และ งบการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 



 
 
 
 
รายงานของผูสอบบญัชรัีบอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกนัของแตละปของ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บรษิัทยอย และกิจการท่ีควบคมุรวมกนั และได
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบรษิัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากดั (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหาร
ของกจิการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับป 2551 ของกจิการท่ีควบคมุรวมกนั ซ่ึงงบการเงินของกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันนัน้ไดรวมอยูในงบการเงินนี ้โดยมียอดสินทรัพยรวมอยูในงบดลุรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 เปนจํานวนประมาณ 29 ลานบาท หรือรอยละ 0.9 ของสินทรัพยรวม และมีรายไดรวมอยูในงบกําไร
ขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดยีวกันเปนจํานวนเงินประมาณ 47 ลานบาท หรือรอยละ 0.9 ของรายไดรวม 
งบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนของกิจการท่ีควบคมุรวมกันนัน้ 
ซ่ึงขาพเจาไดรับรายงานการสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีของกิจการท่ีควบคมุรวมกนันั้น และการแสดง
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินป 2551 ในสวนท่ีเกี่ยวกับกจิการท่ีควบคมุรวมกนัดังกลาวจึงถือตาม
รายงานของผูสอบบัญชีอ่ืนนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตผุลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขดัตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการ
ตรวจสอบดงักลาวใหขอสรปุท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 



2 

 

จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอ่ืน ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวนั
เดียวกนัของแตละปของบรษิัท ครสิเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุม
รวมกนั และเฉพาะของบรษิัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 

 

 

กมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 2 มีนาคม 2553  
 



บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 537,415,908      357,600,704      484,425,096      335,697,098      
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง
   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 7, 12 67,807,835        6,738,726          70,897,114        11,921,244        
   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 7 680,296,023      865,932,495      673,068,068      858,594,092      
รวมลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - สุทธิ 748,103,858      872,671,221      743,965,182      870,515,336      
งานระหวางกอสรางตามสัญญา 514,961,331      906,086,732      520,430,288      902,758,177      
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,150,992          2,199,763          2,150,992          1,882,445          
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
   ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 559,402,603      432,456,166      558,411,961      431,520,874      
   เงินจายลวงหนาคากอสราง 51,477,572        113,856,785      51,340,442        113,719,655      
   ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 8 29,134,454        18,084,900        29,134,424        18,084,830        
   อื่นๆ 31,167,879        20,534,596        29,622,568        18,832,792        
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 671,182,508      584,932,447      668,509,395      582,158,151      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,473,814,597   2,723,490,867   2,419,480,953   2,693,011,207   
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช 6 246,778,529      282,949,919      190,928,529      196,905,919      
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 9 -                         -                         106,308,290      106,740,250      
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - สุทธิ 10 -                         -                         -                         1,800,000          
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอื่น - สุทธิ 11 1,169,400          3,068,125          1,169,400          850,000             
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ 12 6,011,439          1,336,695          11,295,165        5,785,449          
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13 250,408,714      181,779,138      250,368,125      181,728,024      
สินทรัพยสุทธิของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจ 14 17,206,713        17,986,383        -                         -                         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย - สุทธิ 15 106,716,000      103,231,000      106,716,000      103,231,000      
   เงินสํารองเพื่อการชําระหนี้ 16 4,319,918          4,319,918          4,319,918          4,319,918          
   เงินจายลวงหนาคาเชาท่ีดิน 16,911,111        20,000,000        16,911,111        20,000,000        
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 127,947,029      127,550,918      127,947,029      127,550,918      
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 649,521,824      614,671,178      688,016,538      621,360,560      
รวมสินทรัพย 3,123,336,421   3,338,162,045   3,107,497,491   3,314,371,767   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 17 -                         44,141,091        -                         44,141,091        
เจาหนี้การคาและตนทุนงานกอสรางคางจาย 766,373,735      1,055,180,856   766,035,114      1,055,137,183   
เงินรับลวงหนาจากลูกคา
   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 12 2,462,870          3,533,113          4,477,946          6,711,506          
   กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 283,573,902      312,393,180      281,441,857      307,671,050      
รวมเงินรับลวงหนาจากลูกคา 286,036,772      315,926,293      285,919,803      314,382,556      
เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 12 -                         -                         40                      -                         
เจาหนี้บริษัทอื่น 951,242             1,522,110          -                         611,293             
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินท่ีถึง
   กําหนดชําระภายในหนึ่งป 18 33,169,337        7,687,914          33,169,337        7,687,914          
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
   ประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง 431,050,000      452,528,000      431,050,000      452,528,000      
   ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ําประกันและหนี้สินอื่น 16 69,087,338        69,087,338        69,087,338        69,087,338        
   สํารองคาใชจายอื่น 66,168,111        66,168,111        66,168,111        66,168,111        
รวมประมาณการหนี้สินระยะสั้น 566,305,449      587,783,449      566,305,449      587,783,449      
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 71,094,163        88,463,006        68,272,561        85,349,895        
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,723,930,698   2,100,704,719   1,719,702,304   2,095,093,381   
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึง
   กําหนดชําระภายในหนึ่งป 18 45,613,699        7,130,792          45,613,699        7,130,792          
ประมาณการหนี้สินระยะยาว - สํารองผลประโยชนพนักงาน 223,113,893      219,294,507      223,113,893      219,294,507      
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 268,727,592      226,425,299      268,727,592      226,425,299      
รวมหนี้สิน 1,992,658,290   2,327,130,018   1,988,429,896   2,321,518,680   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 19 401,161,682      401,161,682      401,161,682      401,161,682      
ผลกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 7,430,209          8,214,107          7,430,209          8,214,107          
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (21,297,028)       (19,739,498)       -                         -                         
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 20 40,120,000        32,053,261        40,120,000        32,053,261        
   ยังไมไดจัดสรร 716,815,725      602,894,932      670,355,704      551,424,037      
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,144,230,588   1,024,584,484   1,119,067,595   992,853,087      
หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย 21 (13,552,457)       (13,552,457)       -                         -                         
รวมสวนของผูถือหุน 1,130,678,131   1,011,032,027   1,119,067,595   992,853,087      
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,123,336,421   3,338,162,045   3,107,497,491   3,314,371,767   

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
รายได
รายไดจากงานกอสราง 4,345,735,797   5,011,931,009   4,344,093,789   5,000,332,015   
หนี้สูญไดรับคืนและโอนกลับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 10,642,455        51,500               10,642,455        51,500               
รายไดอื่น
   โอนกลับเจาหนี้การคา 7,617,679          33,124,437        7,617,679          33,124,437        
   เงินปนผลรับ 9, 11 -                         4,278,172          -                         270,352,790      
   ดอกเบ้ียรับ 5,030,603          5,271,971          5,007,751          4,929,820          
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                         15,360,080        -                         16,171,153        
   อื่นๆ 6,485,183          2,062,264          7,768,016          2,122,264          
รวมรายไดอื่น 19,133,465        60,096,924        20,393,446        326,700,464      
รวมรายได 4,375,511,717   5,072,079,433   4,375,129,690   5,327,083,979   
คาใชจาย
ตนทุนงานกอสราง 4,027,238,107   4,770,872,647   4,026,262,107   4,761,264,219   
คาใชจายในการบริหาร 157,283,696      168,459,354      156,320,124      167,362,566      
คาตอบแทนผูบริหาร 25,584,485        21,152,592        25,584,485        21,152,592        
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6,461,808          62,628,181        432,040             63,410,181        
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน
   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 9, 10 -                         -                         1,800,000          238,300,000      
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 136,552             -                         71,990               -                         
รวมคาใชจาย 4,216,704,648   5,023,112,774   4,210,470,746   5,251,489,558   
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน ผลการดําเนินงานของ
   หนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ และภาษีเงินไดนิติบุคคล 158,807,069      48,966,659        164,658,944      75,594,421        
คาใชจายทางการเงิน (5,675,642)         (8,745,061)         (5,568,572)         (8,426,329)         
กําไรกอนผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ
   และภาษีเงินไดนิติบุคคล 153,131,427      40,221,598        159,090,372      67,168,092        
ผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจ 44,635               (35,709,191)       -                         -                         
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 153,176,062      4,512,407          159,090,372      67,168,092        
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 23 (180,761)            (618,914)            -                         -                         
กําไรสุทธิสําหรับป 152,995,301      3,893,493          159,090,372      67,168,092        

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 152,995,301      3,893,493          159,090,372      67,168,092        

กําไรตอหุน 24
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.39                   0.01                   0.40                   0.17                   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี 153,176,062      4,512,407          159,090,372      67,168,092        
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ(จาย)จาก
  กิจกรรมดําเนินงาน 
   คาเสื่อมราคา 58,019,694        44,362,227        58,009,169        44,362,227        
   คาตัดจําหนาย 2,630,247          4,618,486          2,345,728          4,372,914          
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6,461,808          62,628,181        432,040             63,410,181        
   ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายและสินทรัพยอื่น 123,796             -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
      และกิจการท่ีควบคุมรวมกัน -                         -                         1,800,000          238,300,000      
   ขาดทุน(กําไร)จากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย
      และกิจการท่ีควบคุมรวมกันท่ีเลิกกิจการ 706,412             -                         (590,752)            -                         
   กําไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น (27,989)              -                         -                         -                         
   ขาดทุนจากการดอยคาของอาคารและอุปกรณ -                         5,200,000          -                         5,200,000          
   ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอาคารและอุปกรณ (1,733,741)         2,098,775          (1,733,741)         2,098,775          
   โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (3,485,000)         -                         (3,485,000)         -                         
   โอนกลับเจาหนี้การคา (7,617,679)         (33,124,437)       (7,617,679)         (33,124,437)       
   โอนกลับหนี้สินหมุนเวียนอื่น -                         (806,952)            -                         (806,952)            
   โอนกลับประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง (21,478,000)       (84,097,000)       (21,478,000)       (84,097,000)       
   เงินปนผลรับ -                         (4,278,172)         -                         (270,352,790)     
   คาใชจายดอกเบ้ีย 5,291,023          8,030,165          5,291,023          8,030,165          
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 192,066,633      9,143,680          192,063,160      44,561,175        
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) 
   ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง 118,105,555      (52,999,737)       126,118,114      (60,654,522)       
   งานระหวางกอสรางตามสัญญา 391,125,401      (44,590,033)       382,327,889      (35,906,906)       
   สินคาคงเหลือ 48,771               7,695,088          (268,547)            (234,502)            
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 37,558,835        (78,363,684)       38,223,226        (78,396,137)       
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
   เจาหนี้การคาและตนทุนงานกอสรางคางจาย (281,189,442)     26,543,449        (281,484,390)     32,207,393        
   เงินรับลวงหนาจากลูกคา (29,889,521)       119,786,817      (28,462,753)       122,336,261      
   เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                         -                         40                      -                         
   เจาหนี้บริษัทอื่น (570,868)            (534,639)            (611,293)            (237,840)            
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (13,407,879)       19,938,919        (13,116,370)       20,128,411        
   สํารองผลประโยชนพนักงาน 3,819,386          (1,040,190)         3,819,386          (1,040,190)         
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 417,666,871      5,579,670          418,608,462      42,763,143        
   จายดอกเบ้ีย (5,140,610)         (8,078,693)         (5,140,610)         (8,078,692)         
   จายภาษีเงินได (127,599,349)     (142,470,046)     (126,891,087)     (141,388,704)     
   รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 91,739               176,523,483      -                         176,523,483      
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 285,018,651      31,554,414        286,576,765      69,819,230        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใชลดลง(เพิ่มขึ้น) 36,171,390        (120,410,271)     5,977,390          (34,366,271)       
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง(เพิ่มขึ้น) (4,674,744)         (287,923)            25,722,284        (25,264)              
เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                         -                         (31,800,040)       (9,040,320)         
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (319,400)            (250,000)            (319,400)            (250,000)            
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีเลิกกิจการและ
   กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 86,609               -                         1,590,752          -                         
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น 2,246,114          -                         -                         -                         
ซื้ออาคารและอุปกรณ (61,127,090)       (38,990,987)       (61,127,090)       (38,939,873)       
เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 7,079,941          1,651,872          7,079,941          1,651,872          
สินทรัพยสุทธิของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจลดลง 779,670             309,375,262      -                         -                         
เงินจายลวงหนาคาเชาท่ีดินเพิ่มขึ้น -                         (12,000,000)       -                         (12,000,000)       
เงินปนผลรับ -                         4,278,172          -                         270,352,790      
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (19,757,510)       143,366,125      (52,876,163)       177,382,934      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) (44,141,091)       7,414,017          (44,141,091)       7,414,017          
เงินสดจายคืนหนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน (8,739,547)         (10,421,522)       (8,739,547)         (10,421,522)       
เงินปนผลจาย (31,007,769)       (38,759,711)       (32,091,966)       (40,114,957)       
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (83,888,407)       (41,767,216)       (84,972,604)       (43,122,462)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 181,372,734      133,153,323      148,727,998      204,079,702      
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,557,530)         28,485,942        -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 179,815,204      161,639,265      148,727,998      204,079,702      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 357,600,704      195,961,439      335,697,098      131,617,396      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป (หมายเหตุ 6) 537,415,908      357,600,704      484,425,096      335,697,098      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม 
รายการท่ีไมเกี่ยวของกับเงินสด
   สินทรัพยซื้อภายใตสัญญาเชาการเงิน 71,652,278        490,105             71,652,278        490,105             
   คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสวนท่ีตีราคาเพิ่ม 783,898             783,899             783,898             783,899             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน ผลตางจากการ รวม หุนของบริษัทฯ
ท่ีออกและ จากการตีราคา แปลงคา จัดสรรแลว - สวนของผูถือหุน ท่ีถือโดย

หมายเหตุ ชําระแลว สินทรัพย งบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ของบริษัทใหญ บริษัทยอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 401,161,682      8,998,006          (48,225,440)      28,694,856        641,119,555      1,031,748,659   (13,552,457)      1,018,196,202   
รายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
ตัดจําหนายผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย 
   สําหรับป -                        (783,899)           -                        -                        -                        (783,899)           -                        (783,899)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                        -                        28,485,942        -                        -                        28,485,942        -                        28,485,942        
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        (783,899)           28,485,942        -                        -                        27,702,043        -                        27,702,043        
กําไรสุทธิสําหรับป -                        -                        -                        -                        3,893,493          3,893,493          -                        3,893,493          
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                        (783,899)           28,485,942        -                        3,893,493          31,595,536        -                        31,595,536        
เงินปนผลจาย 25 -                        -                        -                        -                        (38,759,711)      (38,759,711)      -                        (38,759,711)      
โอนกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเปน
   สํารองตามกฎหมาย -                        -                        -                        3,358,405          (3,358,405)        -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 401,161,682      8,214,107          (19,739,498)      32,053,261        602,894,932      1,024,584,484   (13,552,457)      1,011,032,027   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ



(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน ผลตางจากการ รวม หุนของบริษัทฯ
ท่ีออกและ จากการตีราคา แปลงคา จัดสรรแลว - สวนของผูถือหุน ท่ีถือโดย

หมายเหตุ ชําระแลว สินทรัพย งบการเงิน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ของบริษัทใหญ บริษัทยอย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 401,161,682      8,214,107          (19,739,498)      32,053,261        602,894,932      1,024,584,484   (13,552,457)      1,011,032,027   
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
ตัดจําหนายผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย 
   สําหรับป -                        (783,898)           -                        -                        -                        (783,898)           -                        (783,898)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                        -                        (1,557,530)        -                        -                        (1,557,530)        -                        (1,557,530)        
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        (783,898)           (1,557,530)        -                        -                        (2,341,428)        -                        (2,341,428)        
กําไรสุทธิสําหรับป -                        -                        -                        -                        152,995,301      152,995,301      -                        152,995,301      
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                        (783,898)           (1,557,530)        -                        152,995,301      150,653,873      -                        150,653,873      
เงินปนผลจาย 25 -                        -                        -                        -                        (31,007,769)      (31,007,769)      -                        (31,007,769)      
โอนกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเปน
   สํารองตามกฎหมาย -                        -                        -                        8,066,739          (8,066,739)        -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 401,161,682      7,430,209          (21,297,028)      40,120,000        716,815,725      1,144,230,588   (13,552,457)      1,130,678,131   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
กําไรสะสม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม



(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินทุน
ท่ีออกและ จากการตีราคา จัดสรรแลว -

หมายเหตุ ชําระแลว สินทรัพย สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 401,161,682      8,998,006          28,694,856        527,729,307      966,583,851      
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
ตัดจําหนายผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพยสําหรับป -                        (783,899)           -                        -                        (783,899)           
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        (783,899)           -                        -                        (783,899)           
กําไรสุทธิสําหรับป -                        -                        -                        67,168,092        67,168,092        
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                        (783,899)           -                        67,168,092        66,384,193        
เงินปนผลจาย 25 -                        -                        -                        (40,114,957)      (40,114,957)      
โอนกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย -                        -                        3,358,405          (3,358,405)        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 401,161,682      8,214,107          32,053,261        551,424,037      992,853,087      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 401,161,682      8,214,107          32,053,261        551,424,037      992,853,087      
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
ตัดจําหนายผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพยสําหรับป -                        (783,898)           -                        -                        (783,898)           
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        (783,898)           -                        -                        (783,898)           
กําไรสุทธิสําหรับป -                        -                        -                        159,090,372      159,090,372      
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                        (783,898)           -                        159,090,372      158,306,474      
เงินปนผลจาย 25 -                        -                        -                        (32,091,966)      (32,091,966)      
โอนกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย -                        -                        8,066,739          (8,066,739)        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 401,161,682      7,430,209          40,120,000        670,355,704      1,119,067,595   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจาํกดัตามกฎหมาย

ไทยและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2535 บริษัทฯมีบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ี
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเชนเดียวกันเปนบริษัทใหญ บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยดําเนินธุรกิจหลักในการกอสราง และมีท่ีอยูจดทะเบียนและสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 451 ถนน
ลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

 บริษัทฯมีบริษัทยอยหลายแหงท้ังในและตางประเทศและกิจการท่ีควบคุมรวมกันตามรายละเอียดใน
หมายเหตุ 2.2 

1.2 ขอมูลหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 
 สวนหนึ่งของแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯท่ีไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือ

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539 บริษัทฯจะเลิกดําเนินธุรกิจในบางหนวยงาน บริษัทฯไดแยกแสดง
สินทรัพย/หนี้สินสุทธิและผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจในงบดุลรวม และงบ
กําไรขาดทุนรวม ณ วันท่ี และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) บริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) และ
กิจการท่ีควบคุมรวมกันดังตอไปนี ้ 

 
ประเทศที ่            
จดทะเบียน สกุลเงิน ทุนเรียกชําระแลว 

อัตรารอยละของการ           
ถือหุนโดยกลุมบริษัท 

   2552 2551 2552 2551 
   (หนวย: พัน) รอยละ รอยละ 
ธุรกิจรับเหมากอสราง       
ถือโดยบริษัทฯ       
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอน

สตรัคชั่น (ไทย) จํากัด ไทย บาท 1,000 1,000 100.0 100.0 
เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี   

และ เอ เอส รวมคา ไทย บาท - 8,000 - 25.0 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นท ีรวมคา ไทย บาท 4,000 4,000 45.0 45.0 
ธุรกิจลงทุนในหุน       
ถือโดยบริษัทฯ       
บรษัิท ซี เอ็น ที โฮลด้ิงส จํากัด ไทย บาท 2,600,000 2,600,000 100.0 100.0 
ถือโดยบริษัทฯและบริษัทยอย       
บรษัิท อินโดไชนา อินเวสเมนทส 

จํากัด 
หมูเกาะ          

เบอรมิวดาร เหรียญสหรัฐฯ 120 120 100.0 100.0 
บรษัิท ฮารโมนี พร็อพเพอรต้ี กรุป 

จํากัด 
หมูเกาะ              

บริติชเวอรจิน เหรียญสหรัฐฯ 200 200 100.0 100.0 
พัฒนาอสังหารมิทรพัย       
ถือโดยบริษัทยอย       
บริษัท ซีเอ็น เพลส สีลม ดีเวลอปเมนท 

จํากัด ไทย บาท - 69,063 - 100.0 
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ       
ถือโดยบริษัทฯ       
บรษัิท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด ไทย บาท - 1,000 - 100.0 

 บริษัทยอย หมายถึง บริษัทท่ีกลุมบริษัทถือหุนท้ังโดยทางตรงและทางออมและมีการควบคุม
อยางเปนสาระสําคัญตอการดําเนินงานของกิจการ 

 ในกรณีท่ีไดมีการตัดสินใจใหบริษัทยอยเลิกดําเนินธุรกิจหรือใหจําหนายเงินลงทุนในบริษัท
ยอย กลุมบริษัทไดตั้งสํารองเผ่ือคาใชจายท่ีจําเปนในการเลิกดําเนินธุรกิจไวแลว  

 ตั้งแตป 2545 บริษัทฯไดรวมกับบริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จํากัด 
เขาทําสัญญากับกรุงเทพมหานครเพ่ือกอสรางบอบําบัดน้ําเสียระยะท่ีส่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมลงทุนในรูปของกิจการท่ีควบคุมรวมกันช่ือเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ 
เอส รวมคา ในสัดสวนเทา ๆ กัน คือ รอยละ 25 ของเงินลงทุนท้ังหมด ในระหวางปปจจุบัน
เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ เอส รวมคา ไดเลิกกิจการและชําระบัญชีเสร็จส้ิน
แลว  



3 

 นอกจากนี้ ในระหวางปปจจุบันบริษัท ซีเอ็น เพลส สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด และบริษัท ซี 
เอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีกับกระทรวงพาณิชยเสร็จส้ิน
แลว 

 ดังนั้น งบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 จึงไมไดรวมงบดุลของเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, 
คริสเตียนี และ เอ เอส รวมคา บริษัท ซีเอ็น เพลส สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด และบริษัท ซี เอ็น 
แอดไวซอรี่ จํากัด และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันไดรวมผลการดาํเนนิงาน
ของกิจการดังกลาวจนถึงวันท่ีเลิกกิจการ 

 ตั้งแตป 2550 บริษัทฯไดทําสัญญารวมคากับบริษัท แพน เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด ภายใตกิจการท่ีควบคุมรวมกันช่ือ แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา 
เพ่ือกอสรางโรงงานปโตรเคมี เอชเอ็มซี-พีดีเอช (สวนงานโยธา) โดยบริษัทฯลงทุนในอัตรา
รอยละ 45 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
ของแตละปจึงไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน
ดังกลาวโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีไดมา (วันท่ี
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี
และใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย ณ วันท่ีในงบดุลสําหรับรายการท่ีเปนสินทรัพยและหนี้สิน และใชอัตรา
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียสําหรับปสําหรับรายการท่ีเปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซ่ึงเกิดขึ้นจาก
การแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผู
ถือหุน 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน รายการคาระหวางกันท่ี
มีสาระสําคัญ และเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันในบัญชีของบริษัทฯ ทุน
เรือนหุนของบริษัทยอยและทุนของกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้
แลว  

ฉ) งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัทยอยในตางประเทศท่ี
รวมอยูในงบการเงินรวมนี้เปนงบการเงินท่ีจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทยอยและยังไมได
ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทยอยนั้น โดยมียอดสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนจํานวนประมาณ 33 ลานบาท และ 29 ลานบาทตามลําดับ หรือ
รอยละ1 และรอยละ 1 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ  

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
กิจการท่ีควบคุมรวมกันและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เรื่อง การ

จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การอางอิง
เลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัตติามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และฉบับท่ี 16/2552 ใหใช
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี ้

3.1 มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชทีี่มีผลบังคับใชใน
ปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรบัปรุง 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2550) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกจิภายใตการควบคมุเดยีวกนั 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝาย
บริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกันไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐาน
การบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) และ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ       
งบการเงินสําหรับปปจจุบัน 

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

   วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554 
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 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 40 มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได 

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 จะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
4.1 การรับรูรายได 
  รายไดจากงานกอสราง 
 รายไดจากการใหบริการตามสัญญากอสรางระยะยาวซ่ึงไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จะถือเปนรายไดตาม

สวนของงานท่ีแลวเสร็จจากการประเมินของผูบริหารโครงการ โดยจะตั้งสํารองเผ่ือผลขาดทุนสําหรบั
โครงการกอสรางท้ังจํานวนเม่ือทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน  

 ดอกเบ้ียรับ 
 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
 เงินปนผลรับ 
 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและบริษัทเงินทุน และเงิน

ลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ี
ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3  ลูกหนี้ตามสัญญากอสรางและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 ลูกหนี้ตามสัญญากอสรางแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไป
พิจารณาจากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.4  งานระหวางกอสรางตามสัญญาและรายไดงานกอสรางรับลวงหนา 
  ตนทุนงานกอสรางประกอบดวย ตนทุนคาวัสดุ คาแรง คารับเหมากอสรางชวง คาบริการและ

คาใชจายอ่ืน  
 สัญญาท่ีมีตนทุนงานกอสรางบวกกําไรท่ีคาดวาจะไดรับเกินกวาจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคาจะ

แสดงไวเปน “งานระหวางกอสรางตามสัญญา” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล สวนสัญญาท่ีมี
การเรียกเก็บเงินจากลูกคามากกวาตนทุนงานกอสรางบวกกําไรท่ีคาดวาจะไดรับจะแสดงไวเปน 
“รายไดงานกอสรางรับลวงหนา” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 
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4.5 สินคาคงเหลือ 
 สินคาคงเหลือซ่ึงประกอบดวยวัสดุกอสรางและอะไหล แสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ีย) หรือ

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

 คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาท่ีเส่ือมคุณภาพ 

4.6 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา

ตามวิธีราคาทุน  

 เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคาตามราคาทุน ผูบริหารเช่ือวาสวนไดเสียในบริษัทรวมจะไมมี
สาระสําคัญตอกลุมบริษัทและบริษัทฯ 

 เงินลงทุนในบริษัทอ่ืนแสดงมูลคาตามราคาทุน คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนจะตั้งขึ้นเม่ือมูลคาท่ีจะ
ไดรับคืนจากเงินลงทุนต่ํากวาราคาทุนในบัญชี   

4.7 อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหมหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผ่ือการ

ดอยคาของสินทรัพย 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอาคารในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากนั้นบริษัทฯจัดให
มีการประเมินราคาอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ท้ังนี้
บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันท่ีในงบ
ดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 บริษัทฯบันทึกสวนตางซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี ้ 

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี “สวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมี
การตีราคาลดลงและบริษัทฯไดรับรูราคาท่ีลดลงเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนแลว สวนท่ี
เพ่ิมจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนท่ีเคยลดลง ซ่ึงรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนปกอนแลว 

- บริษัทฯรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี 
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม
จะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไมเกินจํานวนซ่ึงเคยตีราคา
เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนท่ีเกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหมของสินทรัพยโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี ้

  อาคารบนท่ีดินเชา - ตามอายุสัญญาเชา 
  เครื่องจักรและอุปกรณกอสราง - 3 - 10   ป 
  เครื่องตกแตงและอุปกรณ - 3 - 6     ป 
  ยานพาหนะ - 3 - 6     ป 

 คาเส่ือมราคาของอาคารสวนท่ีตีราคาเพ่ิมคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยู 

 บริษัทฯบันทึกคาเส่ือมราคาท่ีคํานวณไดขางตนดังนี ้

- คาเส่ือมราคาของสวนท่ีคํานวณจากราคาทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนนิงาน 

- คาเส่ือมราคาของสวนท่ีตีราคาเพ่ิมตดัจําหนายไปสูบัญชีสวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรพัยใน
สวนของผูถือหุน 

4.8 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงมูลคาตามราคาทุน หากมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยลดต่ํา

กวาราคาทุนอยางมีสาระสําคัญจะแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบรษิทัฯ หรอื

ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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4.10 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาการเงิน 

 สัญญาเชาสินทรัพยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํา
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ีย
จายจะบันทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคดิ
คาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํา
กวา 

 สัญญาเชาดําเนินงาน 

 สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ยังคงอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานสุทธิจาก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของ
สัญญาเชานั้น คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชนเบ้ียปรับ
ท่ีตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

4.11 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนพนักงาน 
 บริษัทฯมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือประโยชนของพนักงานเม่ือเกษียณอายุหรือออกจากงาน ซ่ึง

สินทรัพยของกองทุนไดแยกไปดําเนินการโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับการรับรองตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโครงการสวัสดิการตาง ๆ ใหกับพนักงานรวมถึงโครงการชวยเหลือเม่ือ
เกษียณอายุ ลาออก หรือถูกใหออก โดยบริษัทฯไดตั้งสํารองเพ่ือผลประโยชนพนักงาน ซ่ึงประมาณ
ขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทฯ 

 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
เปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

4.12 เงินตราตางประเทศ 
 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 



9 

4.13 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของอาคารและอุปกรณของบริษัทฯหากมีขอ

บงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ี
สะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึง
เปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวน
เงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจาํหนาย
นั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน ยกเวนในกรณีท่ีอาคาร
ซ่ึงใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุน
จากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกนิไปกวาสวนเกนิทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไวและ
สวนท่ีเกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณ
การท่ีสําคัญมีดังนี้ 

5.1 สัญญากอสราง 
 บริษัทฯรับรูรายไดจากงานกอสรางโดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสรางตามสัญญา เม่ือ

กิจการสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือ ขั้นความสําเร็จของงาน
กอสรางถูกกําหนดโดยพิจารณาจากการสํารวจและประมาณการโดยผูบริหารโครงการ ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณขั้นความสําเร็จของงานโดยคํานึงถึงประสบการณในอดีตและ
ขอมูลท่ีไดรับจากผูบริหารโครงการ 

5.2 ประมาณการตนทุนโครงการกอสราง 
 บริษัทฯประมาณการตนทุนงานกอสรางของแตละโครงการจากรายละเอียดของแบบกอสรางและ

นํามาคํานวณจํานวนและมูลคาวัสดุกอสรางท่ีตองใชในโครงการดังกลาว รวมถึงคาแรง คาโสหุย ท่ี
ตองใชในการใหบริการกอสรางจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลง
ราคาวัสดุกอสราง คาแรง และคาใชจายอ่ืน ๆ บริษัทฯจะทําการทบทวนประมาณการตนทุนอยาง
สมํ่าเสมอ และทุกคราวท่ีตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ 

5.3 ประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง 
 ในการประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจและขอมูลตางๆท่ี

เกี่ยวของในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการรับประกันผลงานและการเรียกรอง
คาความเสียหายจากงานกอสรางตามสัญญา โดยอาศัยการประเมินสถานะของโครงการ การวิเคราะห
ขอมูลคาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงและขอมูลสถิติในอดีต เปนตน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการ
และขอสมมติฐานท่ีแตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสราง 

5.4 สัญญาเชา  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯได
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
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5.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

5.6 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
 บริษัทฯจะตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนเม่ือฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปวาเงิน
ลงทุนดงักลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจ
ของฝายบริหาร 

5.7 อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช

งานและมูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น 

 บริษัทฯแสดงมูลคาของอาคารดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคาท่ีตีใหมนี้ไดจากการประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและ
การประมาณการบางประการ 

  นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

5.8 ผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจางงาน 
 ในการประมาณผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจางงาน ฝายบริหารจําเปนตองอาศัยขอ

สมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อายุการทํางานของพนักงานและอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย
ท่ีพนักงานจะไดรับ เปนตน 

5.9 คดีฟองรอง 
 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน

การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันท่ีในงบ
การเงินมีจํานวนท่ีเพียงพอ 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด/เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ตามท่ีแสดงอยูในงบดุลและ

งบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการดังตอไปนี ้
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 574,664,972 206,997,299 521,674,160 190,693,693 
เงินฝากประจําธนาคาร 209,529,465 427,953,324 153,679,465 341,909,324 
เงินฝากกับบริษัทเงินทุน - 5,600,000 - - 
รวม 784,194,437 640,550,623 675,353,625 532,603,017 
หัก: เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใช (246,778,529) (282,949,919) (190,928,529) (196,905,919) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 537,415,908 357,600,704 484,425,096 335,697,098 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนําเงินฝากธนาคารจํานวนประมาณ 246.8 ลาน
บาท (2551: 282.9 ลานบาท) ไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนังสือค้ํา
ประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุมบริษัท (เฉพาะของบริษัทฯ: 190.9 ลานบาท (2551: 196.9 
ลานบาท)) 

7. ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง 
 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญากอสรางไดรวมลูกหนี้จากโครงการกอสรางหลายโครงการซ่ึง       

เจาของโครงการกําลังประสบปญหาทางดานการเงินและไดชะลอการจายคากอสรางท่ีมีตอบริษัทฯ
ออกไป บริษัทฯไดดําเนินการทางกฎหมายกับเจาของโครงการดังกลาวบางโครงการแลว  

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญากอสราง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ท่ีคง
คางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระมีดังตอไปนี ้

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
อายุหนี้คางชําระ     
กิจการที่เก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 38,850,335 6,407,726 38,850,335 6,407,726 
คางชําระ     
   ไมเกิน 1 เดือน 28,957,500 - 28,957,500 - 
   1 - 3 เดือน - 331,000 - 3,541,019 
รวม 67,807,835 6,738,726 67,807,835 9,948,745 
เงินประกันผลงานตามสัญญากอสราง - - 3,089,279 1,972,499 
รวมลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - กิจการท่ี
เกี่ยวของกัน 67,807,835 6,738,726 70,897,114 11,921,244 
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(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 83,516,725 309,309,675 83,516,725 306,609,142 
คางชําระ     
ไมเกิน 1 เดือน 199,477,532 63,578,248 199,477,532 63,578,248 
1 - 3 เดือน 25,001,567 51,711,623 25,001,567 51,711,623 
3 - 6 เดือน 22,807,080 94,204,479 22,807,080 94,204,479 
6 - 12 เดือน 1,190,865 32,922,598 1,190,865 32,922,598 
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 214,958,158 93,918,602 214,958,158 93,918,602 

รวม 546,951,927 645,645,225 546,951,927 642,944,692 
เงินประกันผลงานตามสัญญากอสราง 296,410,138 387,452,734 289,182,183 382,814,864 
รวมลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - กิจการท่ี
ไมเกี่ยวของกัน 843,362,065 1,033,097,959 836,134,110 1,025,759,556 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (163,066,042) (167,165,464) (163,066,042) (167,165,464) 
รวมลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - กิจการท่ี
ไมเกี่ยวของกัน - สุทธ ิ 680,296,023 865,932,495 673,068,068 858,594,092 

     
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - สุทธิ 748,103,858 872,671,221 743,965,182 870,515,336 

 บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหนี้ตามสัญญากอสรางบางโครงการใหแกธนาคาร
หลายแหงเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯท่ีไดรับจากธนาคารนั้น 

8. ลูกหนี้อื่น 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
ลูกหนี้อื่น 42,677,302 31,678,737 42,677,272 31,678,667 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,542,848) (13,593,837) (13,542,848) (13,593,837) 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 29,134,454 18,084,900 29,134,424 18,084,830 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  (หนวย: บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดสวนเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชีตาม                              
วิธีราคาทุน - สุทธ ิ เงินปนผลรับระหวางป 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 รอยละ รอยละ         
ธุรกิจรับเหมากอสราง         
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน 

(ไทย) จํากัด 100.0 100.0 32,800,000 1,000,000 (32,232,000) (1,000,000) 568,000 - - - 
ธุรกิจลงทุนในหุน           
บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด 100.0 100.0 2,599,999,970 2,599,999,930 (2,503,300,000) (2,503,300,000) 96,699,970 96,699,930 - - 
บริษัท อินโดไชนา อินเวสเมนทส จํากัด 90.0 90.0 3,784,320 3,784,320 - - 3,784,320 3,784,320 - 39,970,022 
บริษัท ฮารโมน ีพร็อพเพอรตี ้กรุป จํากัด 75.0 75.0 5,256,000 5,256,000 - - 5,256,000 5,256,000 - 230,382,768 
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ           
บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอร่ี จํากัด - 100.0 - 1,000,000 - - - 1,000,000 - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   2,641,840,290 2,611,040,250 (2,535,532,000) (2,504,300,000) 106,308,290 106,740,250 - 270,352,790 
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บริษัทฯไดนําใบหุนของบริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด ไปจํานําไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพ่ือเปนการ
ประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯท่ีไดรับจากธนาคารนั้น 

 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งท่ี 384 ไดมีมติดังตอไปนี ้

1) อนุมัติการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัท ซีเอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด โดยบริษัทยอยไดจด
ทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และจดทะเบียนเสร็จการ
ชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2552 ซ่ึงบริษัทฯไดรับคืนเงินลงทุนจํานวน 1.5 ลานบาท  

2) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน  31.8 ลานบาท  ในบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น                   
คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด เพ่ือแกปญหาหนี้สิน และอนุมัติใหบริษัทยอยจดทะเบียนเลิกกิจการ
โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 และ
อยูระหวางการชําระบัญชี 

เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2552 ของบริษัท ซีเอ็น เพลซ สีลม                      
ดีเวลอปเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด มีมติพิเศษอนุมัติใหบริษัท
ยอยดังกลาวเลิกกิจการ โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี                       
11 สิงหาคม 2552 และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2552 ซ่ึงบริษัท ซี เอ็น ที 
โฮลดิ้งส จํากัด ไดรับเงินคืนทุนจํานวนประมาณ 0.04 ลานบาท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท ฮารโมนี พร็อพเพอรตี้ กรุป จํากัด และบริษัท 
อินโดไชนา อินเวสเมนทส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยในตางประเทศ ท่ีถือหุนโดยบริษัท ซี เอ็น ที              
โฮลดิ้งส จํากัด เปนจํานวน 150,000 เหรียญสหรัฐฯ และ 108,000 เหรียญสหรัฐฯตามลําดับ ซ่ึงเปนผล
จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของท้ังสองบริษัทดังกลาว  

 ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด 
เปนจํานวน 238.3 ลานบาท ซ่ึงแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
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10. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันนี้เปนเงินลงทุนในกิจการซ่ึงบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุม
รวมกันโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน สัดสวนเงินลงทุน 
มูลคาเงินลงทุนตาม                   

วิธีราคาทุน 
 2552 2551 2552 2551 
 รอยละ รอยละ   
ธุรกิจรับเหมากอสราง     
เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียน ีและ เอ เอส รวมคา  -  25.0 - - 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา  45.0  45.0 1,800,000 1,800,000 
รวม    1,800,000 1,800,000 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (1,800,000) - 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - สุทธิ   - 1,800,000 

 ตั้งแตป 2545 บริษัทฯไดลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ 
เอส รวมคา คิดเปนรอยละ 25 ของเงินลงทุนท้ังหมด ซ่ึงในระหวางป 2549 บริษัทฯไดรับคืนเงินลงทุน
จํานวน 2 ลานบาท ในระหวางปปจจุบันกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ซ่ึง
บริษัทฯไดรับเงินสวนแบงกําไรจํานวนประมาณ 0.09 ลานบาท 

 ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนใน แพน เอเซีย-ซีเอ็นที รวมคา เปน
จํานวน 1.8 ลานบาท ซ่ึงแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

10.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 ก) เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ เอส รวมคา 

  จํานวนรวมสวนไดเสียในสินทรัพยท่ีบริษัทฯมีอยูในเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ 
เอ เอส รวมคา โดยคิดตามสัดสวนของการรวมทุนเปนดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2552 2551 
สินทรัพยหมุนเวียน - 1 
สินทรัพยสุทธิ - 1 
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 ข) แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา 

  จํานวนรวมสวนไดเสียในสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายท่ีบริษัทฯมีอยูในแพน เอเซีย - 
ซีเอ็นที รวมคา โดยคิดตามสัดสวนของการรวมทุนเปนดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2552 2551 
สินทรัพยหมุนเวียน 15 32 
หนี้สินหมุนเวียน (17) (28) 
สินทรัพย(หนี้สิน)สุทธิ (2) 4 
   

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2552 2551 
รายไดจากงานกอสราง 14 47 
ตนทุนงานกอสราง (12) (43) 
คาใชจายในการบริหาร (8) (2) 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (6) 2 
ภาษีเงินได - (1) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (6) 1 
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11. เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอื่น 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอ่ืนประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี ้

   (หนวย: บาท) 
 สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 รอยละ รอยละ     
เงินลงทุนในบริษัทรวม       
บริษัท สหเครื่องจักรกล 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   - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน       
บริษัท แซทเทอรน อิ้งค - 13.11 - 2,218,125 - - 
บริษัท ภูเก็ต แลนด ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด 15.00 15.00 3,000,000 3,000,000 - - 

บริษัท ไทย เวิลดไวด คอนแทรค
เตอร จํากัด 2.94 2.94 100,000 100,000 100,000 100,000 

บริษัท สินทรัพยชางเหมาไทย จํากัด 0.20 0.20 1,000,000 750,000 1,000,000 750,000 
บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด 0.03 - 69,400 - 69,400 - 
รวม   4,169,400 6,068,125 1,169,400 850,000 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (3,000,000) (3,000,000) - - 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธ ิ   1,169,400 3,068,125 1,169,400 850,000 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและ
บริษัทอ่ืน - สุทธิ    1,169,400 3,068,125 1,169,400 850,000 

  ในระหวางป 2551 บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดรับเงินปนผล
จํานวนประมาณ 4.28 ลานบาทจากบริษัท แซทเทอรน อ้ิงค ซ่ึงแสดงเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
รวม และในระหวางป 2552 บริษัทยอยไดรับเงินคนืทุนจากบริษัท แซทเทอรน อ้ิงค เปนจํานวนเงิน 2.25 
ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯดังกลาวจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว 
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12. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ในระหวางป บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑท่ีตกลงกัน
ระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ
สรุปไดดังนี ้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
นโยบายการกําหนดราคา            

และการกูยืม 
 2552 2551 2552 2551  

รายการกับบริษัทใหญและ
กลุมบริษัทในเครือของ
บริษัทใหญ 

    

 
รายไดจากงานกอสราง 285.2 151.2 285.2 151.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
ซื้อสนิคาและบริการ 461.4 201.5 461.4 201.5 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
      
รายการกับบริษัทยอย    
รายไดคาเชาและคาบริการ - - - 0.1 ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียง

กับอัตราตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.3 0.8 อัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีข้ันตํ่า 

(MOR) บวกรอยละ 0.25 ตอป 
เงินปนผลรับ - - - 270.4 ตามอัตราท่ีประกาศจาย 
      
รายการกับกิจการที่ควบคุม
รวมกัน 

    
 

รายไดจากงานกอสราง 2.6 - 14.7 35.3 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
ตนทุนการดําเนนิงานเรียกเก็บ 4.4 0.5 5.4 2.9 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียรับ - - 0.2 0.1 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 3.75             

ตอป และรอยละ 7.00 ตอป              
(2551: รอยละ 3.75 ตอป) 

  



20 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียด
ดังนี ้ 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - กิจการที่
เก่ียวของกัน     

บริษัทใหญและกลุมบริษัทในเครือของ
บริษัทใหญ     

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 57,915,000 331,000 57,915,000 331,000 
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 9,892,835 6,407,726 9,892,835 6,407,726 
รวม 67,807,835 6,738,726 67,807,835 6,738,726 
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา - - 3,089,279 5,182,518 
รวม - - 3,089,279 5,182,518 
รวมลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - กิจการที่
เก่ียวของกัน 67,807,835 6,738,726 70,897,114 11,921,244 

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
ลูกหนี้บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
บริษัท ซีเอ็นที โฮลด้ิงส จํากัด - - - 890 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน 

(ไทย) จํากัด - - - 20,932,551 
บริษัท ซ ีเอ็น แอดไวซอรี่ จํากัด - - - 16,050 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา 6,011,439 1,336,695 8,595,165 3,067,958 
รวม 6,011,439 1,336,695 8,595,165 24,017,449 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - (20,932,000) 
รวมลูกหนีบ้ริษัทยอยและกิจการท่ี            
ควบคุมรวมกัน - สุทธ ิ 6,011,439 1,336,695 8,595,165 3,085,449 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุม
รวมกัน     

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

แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา - - 2,700,000 2,700,000 
รวม - - 2,700,000 13,000,000 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - (10,300,000) 
รวมเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการท่ี
ควบคุมรวมกัน - สุทธ ิ - - 2,700,000 2,700,000 

รวมลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่
เก่ียวของกัน - สุทธิ 6,011,439 1,336,695 11,295,165 5,785,449 



21 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท ซีเอ็นที โฮลด้ิงส จํากัด - - 40 - 
รวมเจาหนีกิ้จการที่เก่ียวของกัน - - 40 - 
     
เงินรับลวงหนาจากลูกคา     
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา 2,462,870 3,533,113 4,477,946 6,711,506 
รวมเงินรับลวงหนาจากลูกคา - กิจการที่
เก่ียวของกัน 2,462,870 3,533,113 4,477,946 6,711,506 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคมุรวมกนัมีการ
เคล่ือนไหวดังตอไปนี ้

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   

ณ วันท่ี           
1 มกราคม การเคลื่อนไหวในระหวางป 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี          

31 ธันวาคม  
 2552 เพิ่มข้ึน ลดลง 2552 
บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรคัช่ัน 

(ไทย) จํากัด 10,300,000 - 10,300,000 - 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา 2,700,000 - - 2,700,000 
รวม 13,000,000 - 10,300,000 2,700,000 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุม และเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและ

ผูบริหารเปนจํานวนเงินประมาณ 25.6 ลานบาท (2551: 21.2 ลานบาท) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหต ุ16 



22 

13. อาคารและอปุกรณ 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซึ่ง
แสดงมูลคา
ตามราคา                
ที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

  เคร่ืองจักรและ เคร่ืองตกแตง   
 อาคารบน อุปกรณ ติดตั้งและ   
 ที่ดินเชา กอสราง อุปกรณ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม      
31 ธันวาคม 2551 72,989,282 600,296,302 81,140,408 106,919,137 861,345,129 
ซื้อเพ่ิม 3,105,742 127,949,256 653,370 1,071,000 132,779,368 
จําหนาย - (22,020,072) (143,272) (382,611) (22,545,955) 
31 ธันวาคม 2552 76,095,024 706,225,486 81,650,506 107,607,526 971,578,542 
คาเสื่อมราคาสะสม      
31 ธันวาคม 2551 53,484,257 458,462,444 59,496,918 82,607,575 654,051,194 
คาเสื่อมราคาสําหรับป (บนราคาทุน) 1,250,545 43,044,446 8,560,159 5,164,544 58,019,694 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตีราคาเพ่ิม 783,898 - - - 783,898 
คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย - (16,839,724) (113,423) (246,608) (17,199,755) 
31 ธันวาคม 2552 55,518,700 484,667,166 67,943,654 87,525,511 695,655,031 
คาเผื่อการดอยคา      
31 ธันวาคม 2551 - 20,803,495 4,690,302 21,000 25,514,797 
31 ธันวาคม 2552 - 20,803,495 4,690,302 21,000 25,514,797 
มูลคาสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2551 19,505,025 121,030,363 16,953,188 24,290,562 181,779,138 

31 ธันวาคม 2552 20,576,324 200,754,825 9,016,550 20,061,015 250,408,714 
คาเสื่อมราคาสําหรับป      
2551 (39 ลานบาท รวมอยูในตนทุนงานกอสราง สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 44,362,227 
2552 (54 ลานบาท รวมอยูในตนทนุงานกอสราง สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 58,019,694 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซึ่ง
แสดงมูลคา
ตามราคา                    
ที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

  เคร่ืองจักรและ เคร่ืองตกแตง   
 อาคารบน อุปกรณ ติดตั้งและ   
 ที่ดินเชา กอสราง อุปกรณ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม      
31 ธันวาคม 2551 72,989,282 600,245,189 81,135,408 106,919,137 861,289,016 
ซื้อเพ่ิม 3,105,742 127,949,256 653,370 1,071,000 132,779,368 
จําหนาย - (22,020,072) (143,272) (382,611) (22,545,955) 
31 ธันวาคม 2552 76,095,024 706,174,373 81,645,506 107,607,526 971,522,429 
คาเสื่อมราคาสะสม      
31 ธันวาคม 2551 53,484,257 458,462,444 59,491,919 82,607,575 654,046,195 
คาเสื่อมราคาสําหรับป (บนราคาทุน) 1,250,545 43,033,921 8,560,159 5,164,544 58,009,169 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตีราคาเพ่ิม 783,898 - - - 783,898 
คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย - (16,839,724) (113,423) (246,608) (17,199,755) 
31 ธันวาคม 2552 55,518,700 484,656,641 67,938,655 87,525,511 695,639,507 
คาเผื่อการดอยคา      
31 ธันวาคม 2551 - 20,803,495 4,690,302 21,000 25,514,797 
31 ธันวาคม 2552 - 20,803,495 4,690,302 21,000 25,514,797 
มูลคาสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2551 19,505,025 120,979,250 16,953,187 24,290,562 181,728,024 

31 ธันวาคม 2552 20,576,324 200,714,237 9,016,549 20,061,015 250,368,125 
คาเสื่อมราคาสําหรับป      
2551 (39 ลานบาท รวมอยูในตนทุนงานกอสราง สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 44,362,227 
2552 (54 ลานบาท รวมอยูในตนทุนงานกอสราง สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 58,009,169 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องจักร อุปกรณกอสรางและยานพาหนะซ่ึง
ไดมาภายใตสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 101 ลานบาท 
(2551: 21.8 ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 597 ลานบาท (2551: 577 ลานบาท) 

 ตั้งแตป 2550 บริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาอาคารใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงประเมินเม่ือ
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2550 โดยใชเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ผลจากการประเมินแสดงมูลคา
อาคารเพ่ิมขึ้นจากมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวน 9.7 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกการเพ่ิมขึ้นของ
มูลคาอาคารดังกลาวใน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน  

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจาย
เปนเงินปนผลได 
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 รายละเอียดของอาคารบนท่ีดินเชาท่ีแสดงตามราคาท่ีตีใหมและคาเส่ือมราคาสะสมมีดังนี ้
(หนวย: บาท) 

 2552 2551 
ราคาทุนเดิม 59,578,205 56,472,463 
สวนเพิ่มจากการตีราคา 16,516,819 16,516,819 
ราคาท่ีตีใหม 76,095,024 72,989,282 
   

คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม 46,432,090 45,181,545 
คาเสื่อมราคาสะสม - สวนเพิ่มจากการตีราคา 9,086,610 8,302,712 
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาท่ีตีใหม 55,518,700 53,484,257 
   

มูลคาสุทธิตามบัญชี 20,576,324 19,505,025 

 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 25/2549 โดยให
ทางเลือกในกรณีท่ีกิจการมีการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคํานวณคาเส่ือมราคาท่ี
ตัดไปสูงบกาํไรขาดทุนจากราคาตนทุนเดมิ แทนท่ีจะคํานวณจากราคาท่ีตีใหม ท้ังนี้ บริษัทฯเลือกท่ีจะ
ปฏิบัติตามประกาศดังกลาว แตอยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ คํานวณคาเส่ือมราคาท่ีตัดไปสูงบกําไร
ขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม กําไรสุทธิและกําไรตอหุนจะเปล่ียนแปลงเปนดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
กําไรสุทธิ (ลานบาท) 152.21 3.11 158.31 66.38 
กําไรตอหุน (บาทตอหุน) 0.39 0.01 0.39 0.17 

14. สินทรัพยสุทธขิองหนวยงานทีเ่ลกิดาํเนนิธุรกิจ 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 
 2552 2551 
สินทรัพยรวม 17,206,713 18,034,859 
หนี้สินรวม - (48,476) 

สินทรัพยสุทธ ิ 17,206,713 17,986,383 

 สินทรัพยสุทธิของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจเปนสินทรัพยสุทธิของบริษัท ฮารโมนี พร็อพเพอรตี้ 
กรุป จํากัด  
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15. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยประกอบดวยเงินลงทุนในสินทรัพยดังตอไปนี ้ 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
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 (9,605,414) (13,090,414) (9,605,414) (13,090,414) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย - สุทธ ิ 106,716,000 103,231,000 106,716,000 103,231,000 

 บริษัทฯไดนําท่ีดินของบริษัทฯจํานวน 3 แปลง มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 14.6 ลานบาท 
(2551: 14.6 ลานบาท) ไปจดจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพ่ือเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงิน               
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมท่ีไดรับจากธนาคารแหงนั้น 

16. ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ําประกันและหนี้สินอื่น 

 ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดตั้งสํารองสําหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกดิขึ้นจากภาระค้ําประกนัและหนีสิ้น
อ่ืนซ่ึงเจาหนี้ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯจํานวน 112 ลานบาท สํารอง
ดังกลาวประมาณขึ้นในอัตรารอยละ 3 ของยอดหนี้ค้ําประกันและหนี้สินตามคําขอรับชําระหนี้ ซ่ึง
ไดแก เจาหนี้ค้ําประกัน เงินกูยืมของกลุมบริษัท เจาหนี้ตามหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารใน
นามของกลุมบริษัทและบริษัทฯ เจาหนี้ตามหนังสือค้ําประกันซ่ึงกําหนดมูลคาและไมกําหนดมูลคา 
เพ่ือเปนการประกันการทํางานตามสัญญากอสรางของกลุมบริษัทและบริษัทฯ เจาหนี้กรมสรรพากร
และเจาหนี้อ่ืน ๆ ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือม่ันวาสํารองดังกลาวจะครอบคลุมผลขาดทุนและจะไมมี
หนี้สินอ่ืนท่ีเปนสาระสําคัญท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภาระหนี้ดังกลาว 

 ในระหวางป 2547 ถึง 2549 บริษัทฯไดรับการยกหนี้สินบางสวนจํานวนประมาณ 24 ลานบาท และ
จายชําระหนี้จํานวนท้ังส้ินประมาณ 19 ลานบาทตามคําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 และ 2551 คงเหลือประมาณการหนี้สินจํานวนประมาณ 69 ลานบาท (รอยละ 3 ของ
ยอดหนี้ตามหนังสือค้ําประกันซ่ึงกําหนดมูลคาและไมกําหนดมูลคาเพ่ือเปนการประกันการทํางาน
ตามสัญญากอสรางของบริษัทยอยในตางประเทศ และหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนาม
ของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงินประมาณ 1,121 ลานบาท รวมถึงการเขาค้ําประกันตอธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่งสําหรับวงเงินสินเช่ือและวงเงินค้ําประกันท่ีธนาคารแหงนั้นไดใหแกบริษัทรวมใน
ตางประเทศในวงเงินสูงสุดไมเกนิ 103 ลานโครนเดนมารค) 
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 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯแลวเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2548 โดย
บริษัทฯไดกันเงินสํารองเพ่ือชําระหนี้ใหแกเจาหนี้รายท่ียังไมมีคําส่ังถึงท่ีสุดเปนจํานวนเงินประมาณ 
4 ลานบาท ณ สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี โดยแสดงเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุล 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
(หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (รอยละตอป) 2552 2551 2552 2551 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR - 2,847,170 - 2,847,170 
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 7.25 - 41,293,921 - 41,293,921 
รวม  - 44,141,091 - 44,141,091 

 วงเงินเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการจํานําเงินฝาก
ธนาคาร การโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหนี้ตามสัญญากอสรางบางโครงการ การจํานําใบ
หุนของบริษัทยอย และการจดจํานองท่ีดินของบริษัทฯ 

18. หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงิน 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน 86,403,471 16,427,361 86,403,471 16,427,361 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (7,620,435) (1,608,655) (7,620,435) (1,608,655) 

 78,783,036 14,818,706 78,783,036 14,818,706 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (33,169,337) (7,687,914) (33,169,337) (7,687,914) 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - 
สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 45,613,699 7,130,792 45,613,699 7,130,792 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเชารถยนตและเครื่องจักรสําหรับใชใน
การดําเนินกิจการ โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 4 ป  
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาซ้ือและเชา
การเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 ไมเกิน 1 ป 1 - 2 ป รวม 
ผลรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 37.5 48.9 86.4 
หัก: ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี (4.3) (3.3) (7.6) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข่ันตํ่าท่ีตองจายท้ังสิ้นตาม
สัญญาเชา 33.2 45.6 78.8 

19. ทุนเรือนหุน 
(หนวย: บาท) 

 2552 2551 
ทุนอนุมัติและจดทะเบียน   
   หุนสามัญ 401,162,888 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 401,162,888 401,162,888 
 ทุนท่ีออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว   
   หุนสามัญ 401,161,682 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 401,161,682 401,161,682 

20. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

21. หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 
 หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยแสดงตามราคาทุนของหุนสามัญจํานวน 13.55 ลานหุน ในราคา

หุนละ 1 บาทรวม 13.55 ลานบาท ซ่ึงออกจําหนายโดยบริษัทฯตามแผนการปรับโครงสรางทุนของ
บริษัทฯและไดถือไวโดยบริษัทยอย การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน
ในงบการเงินรวมเพ่ือแสดงสวนของผูถือหุนของบริษัทฯสุทธิ  
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22. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 
คาจางผูรับเหมาชวง 1,851,297,157 1,636,535,236 1,842,667,920 1,616,203,840 
คาวัสดุกอสราง 982,648,380 1,733,820,195 980,529,991 1,718,884,077 
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน 881,028,272 878,743,839 880,694,607 878,003,775 

คาเสื่อมราคา 58,019,694 44,362,227 58,009,169 44,362,227 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน - - 1,800,000 238,300,000 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 6,461,808 62,628,181 432,040 63,410,181 

23. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2552 และ 2551 เนื่องจากบริษัทฯมีคาใชจายท่ี

อนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีในป 2552 มากกวากําไรสําหรับปและในป 2551 บรษิทัฯ
มีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ  

24. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานซ่ึงคํานวณโดยหารกําไรสุทธิ

สําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป โดยในงบการเงินรวม
เปนยอดสุทธิจากหุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยตามรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: หุน) 
 2552 2551 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 401,161,682 401,161,682 
หัก: หุนของบรษิัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย (13,552,457) (13,552,457) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก - สุทธ ิ(งบการเงินรวม) 387,609,225 387,609,225 
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25. เงินปนผลจาย 
(หนวย: บาท) 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย 
เงินปนผลจาย

ตอหุน วันที่จาย 

  งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ   
ป 2552      
เงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานป 2551 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 76 
เมื่อวันที ่30 เมษายน 2552 31,007,769 32,091,966 0.08 20 พฤษภาคม 2552 

รวมเงินปนผลจาย
สําหรับป 2552 

 
31,007,769 32,091,966 0.08  

      
ป 2551      
เงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานป 2550 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 75 
เมื่อวันที ่10 เมษายน 2551 38,759,711 40,114,957 0.10 9 พฤษภาคม 2551 

รวมเงินปนผลจาย
สําหรับป 2551 

 
38,759,711 40,114,957 0.10  

26. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสัญญางานระหวางกอสราง 
 ตนทุนการกอสรางรวมท่ีเกิดขึ้นปรับปรุงดวยกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรูจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ของงานกอสรางตามสัญญามีจํานวนประมาณ 10,901 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 10,883 ลาน
บาท) ซ่ึงบริษัทฯและกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดเรียกเก็บเงินจากผูวาจางแลวประมาณ 10,446 ลาน
บาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 10,374 ลานบาท) 

27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา
รอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทย
พาณิชย จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 11.5 ลานบาท (2551: 
11.0 ลานบาท) 
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28. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันดําเนินกิจการสวนใหญในสวนงานเดียวคือธุรกิจ

รับเหมากอสรางโดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ  

 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุม
รวมกัน ณ วันท่ีและสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  ประเทศอื่นใน รายการ รวม 
 ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ตัดบัญชี 2552 2551 
รายไดจากภายนอก 4,343 - - 4,343 5,012 
รายไดระหวางสวนงาน 15 - (12) 3 - 
รายไดท้ังสิ้น 4,358 - (12) 4,346 5,012 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 319 - (1) 318 241 
ผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

เลิกดําเนินธุรกิจ - (3) 3 - (36) 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน      
 รายไดอื่น    30 60 
 คาใชจายในการบริหาร    (164) (231) 
 คาตอบแทนผูบริหาร    (25) (21) 
 คาใชจายทางการเงิน    (6) (8) 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล    - (1) 

กําไรสุทธิ    153 4 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
  ประเทศอื่น รายการ รวม 
 ประเทศไทย ในทวีปเอเชีย ตัดบัญชี 2552 2551 
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - สุทธ ิ 751 - (3) 748 873 
งานระหวางกอสรางตามสัญญา 521 - (6) 515 906 
อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 250 - - 250 182 
สินทรัพยอื่น 5,888 45 (4,323) 1,610 1,377 

รวมสินทรัพย 7,410 45 (4,332) 3,123 3,338 
 
 

 บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาว
ไวในหมายเหต ุ12 
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29. ภาระผูกพัน 
29.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายในอนาคตตามสัญญาวาจางผูรับเหมาชวง

เปนจํานวนประมาณ 847 ลานบาท 

29.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 ก) ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาท่ีดินระยะยาว ซ่ึงเปนท่ีตั้งของสํานักงานและคลังสินคาของ
กลุมบริษัทและบริษัทฯ เปนเวลา 10 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 
2562 คาเชาท่ีจะตองจายในอนาคตตามสัญญามีจํานวนประมาณ 146.2 ลานบาท ดังนี ้

   
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

ภายใน 1 ป 10.0 
1 ถึง 5 ป 75.0 
มากกวา 5 ป 61.2 

 146.2 

 ข) ภาระผูกพันซ่ึงสวนใหญเกี่ยวกับสัญญาเชารถยนตเปนจํานวนเงินประมาณ 7.3 ลานบาท  

30. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุอ่ืน

แลวดังตอไปนี ้

 ก) บริษัทฯไดออกหนังสือค้ําประกันซ่ึงสวนใหญเกี่ยวกับการจายเงินตามสัญญาการประกันการ
ทํางานตามสัญญากอสราง และการประกันวงเงินสินเช่ือเปนจํานวนเงินประมาณ 162 ลานบาท 
(2551: 50 ลานบาท)  

 ข) บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเปนจํานวนเงินประมาณ 1,492 
ลานบาท (2551: 2,181 ลานบาท) ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพ่ือค้ําประกันดังตอไปนี ้
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 (หนวย: ลานบาท) 
 2552 2551 
ประเภทของหนงัสือค้ําประกนั   
การปฏิบัติตามสัญญา 614 727 
เงินรับลวงหนา 693 685 
การประมูลโครงการ 19 188 
การจายชําระเจาหนี ้ 23 217 
เงินประกันผลงาน 143 364 
 1,492 2,181 

 ค) ในระหวางป 2545 บริษัทฯไดยื่นขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายของป 2542 - 2544 ตอกรม 
สรรพากรเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 67 ลานบาท จากการตรวจสอบเพ่ือคืนภาษีโดยเจาหนาท่ี
สรรพากร บริษัทฯถูกประเมินภาษีเพ่ิมเติมสําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมปเปนจํานวนเงินประมาณ 118 ลานบาท และเปล่ียนแปลงผล
ขาดทุนทางภาษียกมาของปเดียวกัน เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 บริษัทฯไดยื่นอุทธรณการ
ประเมินภาษีตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตอมาเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2548 คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณ โดยใหปลดภาษีท่ีประเมินลงบางสวนคงเหลือภาษีท่ี
ประเมินรวมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมเปนจํานวนเงินประมาณ 93 ลานบาท เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2548 เจา
พนักงานพิทักษทรัพยไดมีคําส่ังเกี่ยวกับคําขอรับชําระหนี้จํานวน 118 ลานบาท และเห็นวา
เจาหนี้มีสิทธิหักกลบลบหนี้ดังกลาวกับเงินท่ีเจาหนี้แจงคืนเงินภาษีอากรจึงมีคําส่ังใหเจาหนี้
ไดรับชําระหนี้เปนจํานวนประมาณ 61 ลานบาท อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2548 บริษัทฯ
ไดยื่นขอเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2548 
บริษัทฯไดยื่นคัดคานคําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2549 ศาล
ภาษีอากรกลางไดอานคําพิพากษาและวันท่ี 22 กันยายน 2549 บริษัทฯไดรับสําเนาคําพิพากษา
จากศาลภาษีอากรกลางใหบริษัทฯชนะคดีในบางประเด็นทําใหบริษัทฯไดรับการปลดภาษีท่ี
ประเมินลงบางสวนคงเหลือประมาณ 16 ลานบาท ขณะนี้คดียังไมเปนท่ีส้ินสุด อยางไรก็ตาม 
ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีหนี้สินท่ีเปนสาระสําคัญเกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว และ
สํารองท่ัวไปท่ีตั้งไวในบัญชีมีจํานวนท่ีเพียงพอ 
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31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 

32 เรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและเงินลงทุน บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญากอสราง ฝายบริหารควบคุม

ความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ
จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี ้ การใหสินเช่ือของ
บริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากรายและ
ใหบริการแกลูกคาท่ีมีฐานะดานการชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตอง
สูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนีต้ามสัญญากอสรางหักดวยคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญท่ีแสดงอยูในงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับธนาคาร เงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารอยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตรา
ตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบ
กําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) 
ไดดังนี ้         
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 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง    

 ภายใน มากกวา 1 ตาม ไมมีอัตรา   
 1 ป ถึง 5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 13 - 522 2 537 0.05 - 1.15 
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง  - - - 748 748 - 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดใน

การใช 150 47 50 - 247 0.25 - 2.75 
สินทรัพยของหนวยงานที่เลิก

ดําเนินธุรกิจ 17 - - - 17 0.06 - 0.15 
 180 47 572 750 1,549  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เจาหนี้การคาและตนทุนการ

กอสรางคางจาย - - - 766 766 - 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชา

การเงิน - 79 - - 79 3.64 - 8.50 
 - 79 - 766 845  

  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง    

 ภายใน มากกวา 1 ตาม ไมมีอัตรา   
 1 ป ถึง 5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 
 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 13 - 469 2 484 0.125 - 1.125 
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง  - - - 744 744 - 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใช 94 47 50 - 191 0.25 - 2.75 
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 3 - - 3 7.00 
 107 50 519 746 1,422  
       

หนี้สินทางการเงิน       
เจาหนี้การคาและตนทุนการกอสราง

คางจาย - - - 766 766 - 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชา

การเงิน - 79 - - 79 3.64 - 8.50 
 - 79 - 766 845  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนและการ

จายคาบริการเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยมิไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน อยางไรก็ตาม บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุล
เงินตราตางประเทศเปนจํานวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ ดังนั้น ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของบรษิทัฯ
จึงอยูในระดับต่ํา 

31.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะส้ัน หรือมี

อัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม  

32. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกจิอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.76:1 (2551: 
2.30:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.78:1 (2551: 2.34:1) 

33. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งท่ี 387 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

จากผลการดําเนินงานของป 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินปนผลจาย
ท้ังส้ินประมาณ 80.23 ลานบาท  

 บริษัทฯจะนําเสนอเพ่ือขอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ
บริษัทฯตอไป 
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34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือ
สวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังนี ้

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 
ตามท่ีเคย
รายงานไว 

ตามท่ีจัด
ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย
รายงานไว 

งบดุล     
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - กิจการท่ี
เกี่ยวของกัน 6,738,726 - 11,921,244 5,182,518 

ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - กิจการท่ีไม
เกี่ยวของกัน - สุทธ ิ 865,932,495 872,671,221 858,594,092 865,332,818 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 18,084,900 - 18,084,830 - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 20,534,596 38,619,496 18,832,792 36,917,622 
งบกําไรขาดทุน     
หนี้สูญไดรับคืนและโอนกลับ                            
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 51,500 - 51,500 - 

รายไดอื่น - อื่นๆ 2,062,264 2,113,764 2,122,264 2,173,764 
ตนทุนงานกอสราง 4,770,872,647 4,731,804,010 4,761,264,219 4,722,195,582 
คาใชจายในการบริหาร 168,459,354 184,318,356 167,362,566 183,221,568 
คาเสื่อมราคา - 44,362,227 - 44,362,227 
คาตอบแทนผูบริหาร 21,152,592 - 21,152,592 - 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัตใิหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯในวันท่ี 2 มีนาคม 2553 



 
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited,  
its subsidiaries and joint ventures 
Report and financial statements 
31 December 2009 and 2008 



 
 
 

 
 
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, its subsidiaries and joint ventures as at 31 December 2009 and 

2008, 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 management of the Company, its subsidiaries and joint ventures 

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 2008 financial statements of the joint venture as included in the 

consolidated financial statements, the total assets of which as included in the consolidated 

balance sheet as at 31 December 2008 amounted to approximately Baht 29 million or 0.9% 

of the consolidated assets and its total revenue included in the consolidated income 

statement for the year then ended amounted to approximately Baht 47 million or 0.9% of the 

consolidated revenue.  The financial statements of the joint venture were audited by its 

auditor and I had received the audit report from that auditor.  My opinion expressed on the 

2008 financial statements as presented herein, insofar as it related to the amounts included 

for the joint venture, is based solely upon the report of the other auditor. 

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. 



 

 2 

 

In my opinion, based on my audits and the report of the other auditor, the financial 

statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures and of 

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited as at 31 December 2009 and 2008, the 

results of their operations and cash flows for the years then ended in accordance with 

generally accepted accounting principles. 

 

 

 

Kamontip Lertwitworatep 

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4377 

 

Ernst & Young Office Limited 

Bangkok: 2 March 2010  

 



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Balance sheets 

As at 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

Note 2009 2008 2009 2008

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 6 537,415,908      357,600,704       484,425,096      335,697,098      

Construction contract debtors

   Related parties 7, 12 67,807,835        6,738,726           70,897,114         11,921,244         

   Unrelated parties - net 7 680,296,023      865,932,495       673,068,068      858,594,092      

Total construction contract debtors - net 748,103,858      872,671,221       743,965,182      870,515,336      

Construction contracts in progress 514,961,331      906,086,732       520,430,288      902,758,177      

Inventories - net 2,150,992          2,199,763           2,150,992           1,882,445           

Other current assets

   Withholding tax deducted at source 559,402,603      432,456,166       558,411,961      431,520,874      

   Advances for construction 51,477,572        113,856,785       51,340,442         113,719,655      

   Other debtors - net 8 29,134,454        18,084,900         29,134,424         18,084,830         

   Others 31,167,879        20,534,596         29,622,568         18,832,792         

Total other current assets 671,182,508      584,932,447       668,509,395      582,158,151      

Total current assets 2,473,814,597   2,723,490,867    2,419,480,953   2,693,011,207   

Non-current assets

Restricted bank deposits 6 246,778,529      282,949,919       190,928,529      196,905,919      

Investments in subsidiaries - net 9 -                          -                           106,308,290      106,740,250      

Investments in joint ventures - net 10 -                          -                           -                          1,800,000           

Investments in associate and other companies - net 11 1,169,400          3,068,125           1,169,400           850,000              

Amounts due from and loans to related parties - net 12 6,011,439          1,336,695           11,295,165         5,785,449           

Plant and equipment - net 13 250,408,714      181,779,138       250,368,125      181,728,024      

Net assets of discontinued operation units 14 17,206,713        17,986,383         -                          -                          

Other non-current assets

   Investments in real estate - net 15 106,716,000      103,231,000       106,716,000      103,231,000      

   Cash reserved for debt settlement 16 4,319,918          4,319,918           4,319,918           4,319,918           

   Advance payment for land lease 16,911,111        20,000,000         16,911,111         20,000,000         

Total other non-current assets 127,947,029      127,550,918       127,947,029      127,550,918      

Total non-current assets 649,521,824      614,671,178       688,016,538      621,360,560      

Total assets 3,123,336,421   3,338,162,045    3,107,497,491   3,314,371,767   

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



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Balance sheets (continued)

As at 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

Note 2009 2008 2009 2008

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term bank loans 17 -                          44,141,091         -                          44,141,091         

Accounts payable and accrued construction costs 766,373,735      1,055,180,856    766,035,114      1,055,137,183   

Advances from customers

   Related party 12 2,462,870          3,533,113           4,477,946           6,711,506           

   Unrelated parties 283,573,902      312,393,180       281,441,857      307,671,050      

Total advances from customers 286,036,772      315,926,293       285,919,803      314,382,556      

Amounts due to related party 12 -                          -                           40                       -                          

Amounts due to other companies 951,242             1,522,110           -                          611,293              

Current portion of liabilities under hire-purchase and 

   finance lease agreements 18 33,169,337        7,687,914           33,169,337         7,687,914           

Short-term provisions

   Estimated expenses for construction projects 431,050,000      452,528,000       431,050,000      452,528,000      

   Estimated liabilities for guarantee obligations and

      other payables 16 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         

Total short-term provisions 566,305,449      587,783,449       566,305,449      587,783,449      

Other current liabilities 71,094,163        88,463,006         68,272,561         85,349,895         

Total current liabilities 1,723,930,698   2,100,704,719    1,719,702,304   2,095,093,381   

Non-current liabilities

Liabilities under hire-purchase and finance lease agreements -

   net of current portion 18 45,613,699        7,130,792           45,613,699         7,130,792           

Long-term provision - provision for employees' benefits 223,113,893      219,294,507       223,113,893      219,294,507      

Total non-current liabilities 268,727,592      226,425,299       268,727,592      226,425,299      

Total liabilities 1,992,658,290   2,327,130,018    1,988,429,896   2,321,518,680   

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



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Balance sheets (continued)

As at 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

Note 2009 2008 2009 2008

Shareholders' equity

Share capital 19 401,161,682      401,161,682       401,161,682      401,161,682      

Unrealised gain

   Revaluation surplus on assets 7,430,209          8,214,107           7,430,209           8,214,107           

Translation adjustments (21,297,028)       (19,739,498)        -                          -                          

Retained earnings 

   Appropriated - statutory reserve 20 40,120,000        32,053,261         40,120,000         32,053,261         

   Unappropriated 716,815,725      602,894,932       670,355,704      551,424,037      

Equity attributable to the Company's shareholders 1,144,230,588   1,024,584,484    1,119,067,595   992,853,087      

Own shares held by the subsidiary 21 (13,552,457)       (13,552,457)        -                          -                          

Total shareholders' equity 1,130,678,131   1,011,032,027    1,119,067,595   992,853,087      

Total liabilities and shareholders' equity 3,123,336,421   3,338,162,045    3,107,497,491   3,314,371,767   

-                          -                           -                          -                          

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

Directors



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Income statements

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

Note 2009 2008 2009 2008

Revenues

Construction income 4,345,735,797   5,011,931,009    4,344,093,789   5,000,332,015   

Bad debt recovery and reversal of allowance for

   doubtful accounts 10,642,455        51,500                10,642,455         51,500                

Other income

   Write back trade accounts payable 7,617,679          33,124,437         7,617,679           33,124,437         

   Dividend income 9, 11 -                          4,278,172           -                          270,352,790      

   Interest income 5,030,603          5,271,971           5,007,751           4,929,820           

   Gain on exchange -                          15,360,080         -                          16,171,153         

   Others 6,485,183          2,062,264           7,768,016           2,122,264           

Total other income 19,133,465        60,096,924         20,393,446         326,700,464      

Total revenues 4,375,511,717   5,072,079,433    4,375,129,690   5,327,083,979   

Expenses

Costs of construction 4,027,238,107   4,770,872,647    4,026,262,107   4,761,264,219   

Administrative expenses 157,283,696      168,459,354       156,320,124      167,362,566      

Management benefit expenses 25,584,485        21,152,592         25,584,485         21,152,592         

Bad debts and doubtful debts 6,461,808          62,628,181         432,040              63,410,181         

Impairment loss of investments in related parties 9, 10 -                          -                           1,800,000           238,300,000      

Loss on exchange 136,552             -                           71,990                -                          

Total expenses 4,216,704,648   5,023,112,774    4,210,470,746   5,251,489,558   

Income before finance cost, results of discontinued 

   operation units and corporate income tax 158,807,069      48,966,659         164,658,944      75,594,421         

Finance cost (5,675,642)         (8,745,061)          (5,568,572)         (8,426,329)         

Income before results of discountinued operation units

   and corporate income tax 153,131,427      40,221,598         159,090,372      67,168,092         

Results of discontinued operation units 44,635               (35,709,191)        -                          -                          

Income before corporate income tax 153,176,062      4,512,407           159,090,372      67,168,092         

Corporate income tax 23 (180,761)            (618,914)             -                          -                          

Net income for the year 152,995,301      3,893,493           159,090,372      67,168,092         

Net income attributable to

Equity holders of the parent 152,995,301      3,893,493           159,090,372      67,168,092         

Earnings per share 24

Basic earnings per share 

   Net income attributable to equity holders of the parent 0.39                    0.01                     0.40                    0.17                    

   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.



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Statements of cash flows

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

2009 2008 2009 2008

Cash flows from operating activities

Net income before tax 153,176,062      4,512,407           159,090,372      67,168,092         

Adjustments to reconcile net income before tax to net cash

   provided by (used in) operating activities

   Depreciation 58,019,694        44,362,227         58,009,169         44,362,227         

   Amortisation 2,630,247          4,618,486           2,345,728           4,372,914           

   Bad debts and doubtful debts 6,461,808          62,628,181         432,040              63,410,181         

   Write off withholding income tax and other assets 123,796             -                           -                          -                          

   Impairment loss of investment in subsidiary and joint venture -                          -                           1,800,000           238,300,000      

   Loss (gain) from return on investments in the liquidated 

      subsidiary and joint venture 706,412             -                           (590,752)             -                          

   Gain from return on investment in other company (27,989)              -                           -                          -                          

   Impairment loss of plant and equipment -                          5,200,000           -                          5,200,000           

   Loss (gain) from disposals of plant and equipment (1,733,741)         2,098,775           (1,733,741)         2,098,775           

   Reversal of allowance for impairment loss of investments in real estate (3,485,000)         -                           (3,485,000)         -                          

   Write back accounts payable (7,617,679)         (33,124,437)        (7,617,679)         (33,124,437)       

   Reversal of other current liabilities -                          (806,952)             -                          (806,952)             

   Reversal of estimated expenses for construction projects (21,478,000)       (84,097,000)        (21,478,000)       (84,097,000)       

   Dividend income -                          (4,278,172)          -                          (270,352,790)     

   Interest expenses 5,291,023          8,030,165           5,291,023           8,030,165           

Income from operating activities before changes in 

   operating assets and liabilities 192,066,633      9,143,680           192,063,160      44,561,175         

Decrease (increase) in operating assets

   Construction contract debtors 118,105,555      (52,999,737)        126,118,114      (60,654,522)       

   Construction contract in progress 391,125,401      (44,590,033)        382,327,889      (35,906,906)       

   Inventories 48,771               7,695,088           (268,547)             (234,502)             

   Other current assets 37,558,835        (78,363,684)        38,223,226         (78,396,137)       

Increase (decrease) in operating liabilities

   Accounts payable and accrued construction costs (281,189,442)     26,543,449         (281,484,390)     32,207,393         

   Advances from customers (29,889,521)       119,786,817       (28,462,753)       122,336,261      

   Amounts due to related party -                          -                           40                       -                          

   Amounts due to other companies (570,868)            (534,639)             (611,293)             (237,840)             

   Other current liabilities (13,407,879)       19,938,919         (13,116,370)       20,128,411         

   Provision for employees' benefits 3,819,386          (1,040,190)          3,819,386           (1,040,190)         

Cash from operating activities 417,666,871      5,579,670           418,608,462      42,763,143         

   Cash paid for interest expenses (5,140,610)         (8,078,693)          (5,140,610)         (8,078,692)         

   Cash paid for corporate income tax (127,599,349)     (142,470,046)      (126,891,087)     (141,388,704)     

   Refund of withholding tax deducted at source 91,739               176,523,483       -                          176,523,483      

Net cash from operating activities 285,018,651      31,554,414         286,576,765      69,819,230         

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



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Statements of cash flows (continued)

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

2009 2008 2009 2008

Cash flows from investing activities

Decrease (increase) in restricted bank deposits 36,171,390        (120,410,271)      5,977,390           (34,366,271)       

Decrease (increase) in amounts due from and loans to related parties (4,674,744)         (287,923)             25,722,284         (25,264)               

Increase in investments in subsidiaries -                          -                           (31,800,040)       (9,040,320)         

Increase in investments in other companies (319,400)            (250,000)             (319,400)             (250,000)             

Proceeds from return on investments in the liquidated 

   subsidiary and joint venture 86,609               -                           1,590,752           -                          

Proceeds from return on investment in other company 2,246,114          -                           -                          -                          

Purchases of plant and equipment (61,127,090)       (38,990,987)        (61,127,090)       (38,939,873)       

Proceeds from disposals of plant and equipment 7,079,941          1,651,872           7,079,941           1,651,872           

Decrease in net assets of discontinued operation units 779,670             309,375,262       -                          -                          

Increase in advance payment for land lease -                          (12,000,000)        -                          (12,000,000)       

Dividend received -                          4,278,172           -                          270,352,790      

Net cash from (used in) investing activities (19,757,510)       143,366,125       (52,876,163)       177,382,934      

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term bank loans (44,141,091)       7,414,017           (44,141,091)       7,414,017           

Cash paid for liabilities under hire-purchase and 

  finance lease agreements (8,739,547)         (10,421,522)        (8,739,547)         (10,421,522)       

Dividend paid (31,007,769)       (38,759,711)        (32,091,966)       (40,114,957)       

Net cash used in financing activities (83,888,407)       (41,767,216)        (84,972,604)       (43,122,462)       

Increase in cash and cash equivalents 181,372,734      133,153,323       148,727,998      204,079,702      

Translation adjustments (1,557,530)         28,485,942         -                          -                          

Net increase in cash and cash equivalents 179,815,204      161,639,265       148,727,998      204,079,702      

Cash and cash equivalents at beginning of year 357,600,704      195,961,439       335,697,098      131,617,396      

Cash and cash equivalents at end of year (Note 6) 537,415,908      357,600,704       484,425,096      335,697,098      

Supplemental disclosure of cash flows information

Non-cash related transactions

   Assets acquired under finance lease agreements 71,652,278        490,105              71,652,278         490,105              

   Depreciation of the revalued portion of assets 783,898             783,899              783,898              783,899              

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



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Statements of changes in shareholders' equity

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Total equity

Issued and Revaluation attributable to Own shares

paid up surplus on Translation Appropriated - the Company's held by

Note share capital assets adjustments statutory reserve Unappropriated shareholders the subsidiary Total

Balance as at 31 December 2007 401,161,682        8,998,006             (48,225,440)         28,694,856           641,119,555        1,031,748,659     (13,552,457)         1,018,196,202     

Income and expenses recognised 

   directly in equity:

Amortisation of gain from revaluation of assets 

   for the year -                            (783,899)               -                            -                            -                            (783,899)               -                            (783,899)               

Translation adjustments -                            -                            28,485,942           -                            -                            28,485,942           -                            28,485,942           

Net income and expenses recognised 

   directly in equity -                            (783,899)               28,485,942           -                            -                            27,702,043           -                            27,702,043           

Net income for the year -                            -                            -                            -                            3,893,493             3,893,493             -                            3,893,493             

Total income and expenses for the year -                            (783,899)               28,485,942           -                            3,893,493             31,595,536           -                            31,595,536           

Dividend paid 25 -                            -                            -                            -                            (38,759,711)         (38,759,711)         -                            (38,759,711)         

Unappropriated retained earnings transferred

   to statutory reserve -                            -                            -                            3,358,405             (3,358,405)           -                            -                            -                            

Balance as at 31 December 2008 401,161,682        8,214,107             (19,739,498)         32,053,261           602,894,932        1,024,584,484     (13,552,457)         1,011,032,027     

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

Retained earnings

Consolidated financial statements

Equity attributable to the Company's shareholders



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Statements of changes in shareholders' equity (continued)

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Total equity

Issued and Revaluation attributable to Own shares

paid up surplus on Translation Appropriated - the Company's held by

Note share capital assets adjustments statutory reserve Unappropriated shareholders the subsidiary Total

Balance as at 31 December 2008 401,161,682        8,214,107             (19,739,498)         32,053,261           602,894,932        1,024,584,484     (13,552,457)         1,011,032,027     

Expenses recognised directly in equity: 

Amortisation of gain from revaluation of assets 

   for the year -                            (783,898)               -                            -                            -                            (783,898)               -                            (783,898)               

Translation adjustments -                            -                            (1,557,530)           -                            -                            (1,557,530)           -                            (1,557,530)           

Net expenses recognised directly in equity -                            (783,898)               (1,557,530)           -                            -                            (2,341,428)           -                            (2,341,428)           

Net income for the year -                            -                            -                            -                            152,995,301        152,995,301        -                            152,995,301        

Total income and expenses for the year -                            (783,898)               (1,557,530)           -                            152,995,301        150,653,873        -                            150,653,873        

Dividend paid 25 -                            -                            -                            -                            (31,007,769)         (31,007,769)         -                            (31,007,769)         

Unappropriated retained earnings transferred

   to statutory reserve -                            -                            -                            8,066,739             (8,066,739)           -                            -                            -                            

Balance as at 31 December 2009 401,161,682        7,430,209             (21,297,028)         40,120,000           716,815,725        1,144,230,588     (13,552,457)         1,130,678,131     

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

Equity attributable to the Company's shareholders

Retained earnings

Consolidated financial statements



Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, its subsidiaries and joint ventures

Statements of changes in shareholders' equity (continued)

For the years ended 31 December 2009 and 2008

(Unit: Baht)

Issued and Revaluation

paid up surplus on Appropriated -

Note share capital assets statutory reserve Unappropriated Total

Balance as at 31 December 2007 401,161,682        8,998,006             28,694,856           527,729,307        966,583,851        

Expenses recognised directly in equity:

Amortisation of gain from revaluation of assets for the year -                            (783,899)               -                            -                            (783,899)               

Net expenses recognised directly in equity    -                            (783,899)               -                            -                            (783,899)               

Net income for the year -                            -                            -                            67,168,092           67,168,092           

Total income and expenses for the year -                            (783,899)               -                            67,168,092           66,384,193           

Dividend paid 25 -                            -                            -                            (40,114,957)         (40,114,957)         

Unappropriated retained earnings transferred to statutory reserve -                            -                            3,358,405             (3,358,405)           -                            

Balance as at 31 December 2008 401,161,682        8,214,107             32,053,261           551,424,037        992,853,087        

Balance as at 31 December 2008 401,161,682        8,214,107             32,053,261           551,424,037        992,853,087        

Expenses recognised directly in equity:

Amortisation of gain from revaluation of assets for the year -                            (783,898)               -                            -                            (783,898)               

Net expenses recognised directly in equity -                            (783,898)               -                            -                            (783,898)               

Net income for the year -                            -                            -                            159,090,372        159,090,372        

Total income and expenses for the year -                            (783,898)               -                            159,090,372        158,306,474        

Dividend paid 25 -                            -                            -                            (32,091,966)         (32,091,966)         

Unappropriated retained earnings transferred to statutory reserve -                            -                            8,066,739             (8,066,739)           -                            

Balance as at 31 December 2009 401,161,682        7,430,209             40,120,000           670,355,704        1,119,067,595     

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

Retained earnings

Separate financial statements
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Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited, 
its subsidiaries and joint ventures 
Notes to financial statements 

For the years ended 31 December 2009 and 2008 

1. General information 

1.1 Corporate information 

 Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited (“the Company”) is a limited 

company incorporated under Thai laws and domiciled in Thailand and was 

transformed to be a public company under the Public Limited Companies Act on 26 

November 1992. Its parent company is CPB Equity Company Limited, a company also 

incorporated in Thailand. The Company operates in Thailand and is principally 

engaged in the construction business.  Its registered address and head office is at No. 

451, La Salle Road (Sukhumvit 105), Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok.   

 The Company has various local and overseas subsidiary companies and joint 

ventures 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 2009 and 2008. 

2.  Basis of preparation 

2.1 The financial statements have been prepared in accordance with accounting 

standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their 

presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of 

the Department of Business Development dated 30 January 2009, issued under the 

Accounting Act B.E. 2543. 

 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements 

of the Company. The financial statements in English language have been translated 

from the Thai language financial statements. 

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 

otherwise disclosed in the accounting policies. 
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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 joint ventures as follows: 

 

Country of 

incorporation Currency Paid-up share capital 

Percentage of 

shareholding by the group 

   2009 2008 2009 2008 

   (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 - 25.0 

PAN ASIA - CNT Joint Venture Thailand Baht 4,000 4,000 45.0 45.0 

Holding companies       

Held by the Company       

CNT Holdings Limited Thailand Baht 2,600,000 2,600,000 100.0 100.0 

Held by the Company and through 

the subsidiary       

Indochina Investments Ltd. Bermuda 

Islands USD 120 120 100.0 100.0 

Harmony Property Group Ltd. British Virgin 

Islands USD 200 200 100.0 100.0 

Property Development       

Held through the subsidiary       

CN Place Silom Development Ltd. Thailand Baht - 69,063 - 100.0 

Plan Administrator       

Held by the Company       

CN Advisory Company Limited Thailand Baht - 1,000 - 100.0 
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 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 

joint venture namely “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 joint venture. 

During the current year, “NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture” had liquidated 

and completed its liquidation process. 

 In addition, CN Place Silom Development Ltd. and CN Advisory Co., Ltd. 

deregistered and liquidated with the Ministry of Commerce during the current 

year. 

 The consolidated balance sheet as at 31 December 2009 had therefore not 

included the balance sheets of NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture, CN Place 

Silom Development Ltd. and CN Advisory Co., Ltd. and the consolidated income 

statement for the year then ended included their operating results up to the date 

of liquidation. 

 Since 2007, the Company entered into a joint venture agreement with Pan Asia 

Engineering & Construction (Thailand) Co., Ltd., forming a joint venture 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 joint 

venture. The consolidated financial statements as at 31 December 2009 and 

2008 and for the years then ended had therefore included the proportion of the 

assets, liabilities, revenues and expenses of the joint venture. 

b) Subsidiaries are fully consolidated as from the date of acquisition, being the 

date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated 

until the effective date when such control ceases. 

c) The financial statements of the subsidiaries and the joint ventures are prepared 

for the same reporting period as the parent company, using consistent 

significant accounting policies. 
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d)     The financial statements of overseas subsidiaries are translated into Thai Baht 

at the average exchange rate ruling at 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 are shown under the caption of "Translation 

adjustments" in the shareholders' equity. 

e) Material balances and transactions and investments in the subsidiaries and the 

joint ventures in the Company's accounts, the subsidiaries’ share capital and 

capital of the joint ventures are eliminated from the consolidated financial 

statements. 

f) The financial statements of the overseas subsidiaries for the years ended 31 

December 2009 and 2008 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 33 

million and Baht 29 million or 1% and 1% of the consolidated assets as at 31 

December 2009 and 2008, respectively. 

2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries and joint 

ventures under the cost method, have been prepared solely for the benefit of the 

public. 

3. Adoption of new accounting standards  

 In June 2009, the Federation of Accounting Professions issued Notification No. 

12/2552, assigning new numbers to Thai Accounting Standards that match the 

corresponding International Accounting Standards. The numbers of Thai Accounting 

Standards as referred to in these financial statements reflect such change. 

 The Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 86/2551 and 

16/2552, mandating the use of new accounting standards, financial reporting standard 

and accounting treatment guidance as follows: 
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3.1 Accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment 
guidance which are effective for the current year 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007) 
TAS 36 (revised 2007) Impairment of Assets  
TFRS 5 (revised 2007) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations  
Accounting Treatment Guidance for Leasehold Right 
Accounting Treatment Guidance for Business Combination under Common Control 

These accounting standards, financial reporting standard and accounting treatment 

guidance became effective for the financial statements for fiscal years beginning on or 

after 1 January 2009. The management has assessed the effect of these standards 

and believes that Accounting Treatment Guidance for Business Combination under 

Common Control is not relevant to the business of the Company, while Framework for 

Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2007), TAS 36 (revised 

2007), TFRS 5 (revised 2007) and Accounting Treatment Guidance for Leasehold 

Right do not have any significant impact on the financial statements for the current 

year. 

3.2 Accounting standards which are not effective for the current year 

   Effective date 
TAS 20 Accounting for Government Grants and 

Disclosure of Government Assistance 
1 January 2012 

TAS 24 (revised 2007) Related Party Disclosures  1 January 2011 
TAS 40 Investment Property 1 January 2011 

 However, TAS 24 (revised 2007) and TAS 40 allow early adoption by the entity before 

the effective date. 

 The management of the Company has assessed the effect of these standards and 

believes that TAS 20 is not relevant to the business of the Company, while TAS 24 

(revised 2007) and TAS 40 will not have any significant impact on the financial 

statements for the year in which they are initially applied.  
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4. Significant accounting policies 

4.1 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. 

4.2 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents consist cash in hand 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. 

4.3 Construction contract debtors and allowance for doubtful accounts 

  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 debt aging. 

4.4 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. 



 

 7 

4.5 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. 

4.6 Investments  

  Investments in subsidiaries and joint ventures are accounted for in the separate 

financial statements under the cost method.   

  Investments in 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. 

4.7 Plant and equipment and depreciation 

  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 made with sufficient regularity to ensure that their carrying 

amount does not differ materially from their fair value at the balance sheet date. 

  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. 



 

 8 

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

revalued amounts on the straight-line basis over the following estimated useful lives: 

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 the surplus portion 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. 

4.8 Investments in real estate 

 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. 

4.9  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. 
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4.10 Long-term leases 

  Finance leases 

  Leases of assets 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. 

  Operating leases 

  Leases of assets, which a significant portion of the risks and rewards of ownership are 

not transferred to the lessee, are classified as operating leases. Payments made 

under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to 

the income statements on a straight-line basis over the lease period.  When an 

operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment 

required to be made to the lessor by way of penalty is recognised as an expense in 

the period in which termination takes place. 

4.11 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. 

4.12 Foreign currencies 

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling 

at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign 

currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the balance sheet 

date. 

 Gains and losses on exchange are included in determining income. 
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4.13 Impairment of assets 

 At each reporting date, the Company performs impairment reviews in respect of the 

plant and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an 

asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable 

amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and 

its value in use, is less than the carrying amount. In determining value in use, the 

estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax 

discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and 

the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an 

appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by a 

valuation model that, based on information available, reflects the amount that the 

Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction 

between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.  

 An impairment loss is recognised in the income statement.  However in cases where 

plant was previously revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such 

impairment is recognised in equity up to the amount of the previous revaluation. Any 

excess amount is recognised as an expense in the income statement. 

4.14 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.  

4.15 Income Tax 

 Income tax is provided in the accounts based on taxable profits determined in 

accordance with tax legislation.  
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5. Significant accounting judgments and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted 

accounting principles at times requires management to make subjective judgments 

and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and 

estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. 

Significant judgments and estimates are as follows: 

5.1 Construction contracts 

 The Company recognises construction income by reference to the stage of completion 

of the construction contract activity, when the outcome of a construction contract can 

be estimated reliably. The stage of completion is measured by reference to surveys of 

works and estimates performed by project management. The management is required 

to make judgment and estimates based on past experience and information obtained 

from the project management. 

5.2 Estimated construction project costs 

 The Company estimates costs of construction projects based on details of the 

construction work, taking into account the volume and value of construction materials 

to be used in the project, labour costs and other miscellaneous costs to be incurred to 

complete the construction service, taking into account the direction of the movement in 

these costs. Estimates are reviewed regularly or whenever actual costs differ 

significantly from the figures used in the original estimates. 

5.3 Estimated expenses for construction projects 

 In determining estimated expenses for construction projects, the management is 

required to use judgment and relevant information to estimate losses that may be 

incurred from warranties and claims on the construction contract works. The estimates 

are made through a combination of specific reviews of construction projects, analysis 

of actual claims incurred and historical statistic information, among others.  However, 

the use of different estimates and assumptions could affect the amounts of estimated 

expenses for construction projects. 

5.4 Leases  

 In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance 

lease, the management is required to use judgment regarding whether significant risk 

and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into 

consideration terms and conditions of the arrangement.  
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5.5 Allowance for doubtful accounts 

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgment and estimates based upon, among other things, past collection history, 

aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.  

5.6 Impairment of investments 

 The Company treats other investments as impaired when the management judges 

that there has been a significant or prolonged decline in the fair value below their cost 

or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is 

“significant” or “prolonged” requires judgment. 

5.7 Plant and equipment and depreciation 

 In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and salvage values of the Company’s plant and 

equipment and to review estimate useful lives and salvage values when there are any 

changes.  

 The Company measures buildings at revalued amounts. Such amounts are 

determined by the independent valuer using the market approach. The valuation 

involves certain assumptions and estimates. 

 In addition, the management is required to review plant and equipment for impairment 

on a periodical basis and record impairment losses in the period when it is determined 

that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires 

judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets 

subject to the review. 

5.8 Post-retirement benefits 

 In determining post-retirement benefit costs, the management is required to make 

estimates.  Inherent within these estimates are assumptions as to the length of 

employees services and average remuneration of the employees, among others.  

5.9 Litigation  

 The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s 

management has used judgment to assess of the results of the litigation and believes 

that provisions as recorded as at the balance sheet date is adequate.  
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6. Cash and cash equivalents/Restricted bank deposits  

 Cash and cash equivalents as at 31 December 2009 and 2008 as reflected in the 

balance sheets and statements of cash flows consist of the following: 

(Unit: Baht) 

 

Consolidated                        

financial statements 

Separate                        

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

Cash and deposits at banks 574,664,972 206,997,299 521,674,160 190,693,693 

Fixed deposits at banks 209,529,465 427,953,324 153,679,465 341,909,324 

Deposits at finance companies - 5,600,000 - - 

Total 784,194,437 640,550,623 675,353,625 532,603,017 

Less: Restricted bank deposits  (246,778,529) (282,949,919) (190,928,529) (196,905,919) 

Cash and cash equivalents 537,415,908 357,600,704 484,425,096 335,697,098 

 As at 31 December 2009, the Company and its subsidiaries had pledged their bank 

deposits of approximately Baht 246.8 million (2008: Baht 282.9 million) with banks to 

secure the bank overdrafts and the letters of guarantees issued by the banks on 

behalf of the Group (the Company only: Baht 190.9 million (2008: Baht 196.9 million)). 

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.   

 The balance of construction contract debtors as at 31 December 2009 and 2008 aged 

on the basis of due dates are summarised below. 
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(Unit: Baht) 

 Consolidated                             

financial statements 

Separate                          

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

Age of receivables     

Related parties     

Not yet due 38,850,335 6,407,726 38,850,335 6,407,726 

Past due     

 Not over 1 month 28,957,500 - 28,957,500 - 

 1 - 3 months - 331,000 - 3,541,019 

Total 67,807,835 6,738,726 67,807,835 9,948,745 

Retention payment under construction 

contracts - - 3,089,279 1,972,499 

Construction contract debtors -       

related parties 67,807,835 6,738,726 70,897,114 11,921,244 

Unrelated parties     

Not yet due 83,516,725 309,309,675 83,516,725 306,609,142 

Past due     

 Not over 1 month 199,477,532 63,578,248 199,477,532 63,578,248 

 1 - 3 months 25,001,567 51,711,623 25,001,567 51,711,623 

 3 - 6 months 22,807,080 94,204,479 22,807,080 94,204,479 

 6 - 12 months 1,190,865 32,922,598 1,190,865 32,922,598 

 Over 12 months 214,958,158 93,918,602 214,958,158 93,918,602 

Total  546,951,927 645,645,225 546,951,927 642,944,692 

Retention payment under construction 

contracts 296,410,138 387,452,734 289,182,183 382,814,864 

Total construction contract debtors - 

unrelated parties 843,362,065 1,033,097,959 836,134,110 1,025,759,556 

Less: Allowance for doubtful accounts (163,066,042) (167,165,464) (163,066,042) (167,165,464) 

Construction contract debtors - 

unrelated parties - net 680,296,023 865,932,495 673,068,068 858,594,092 

     

Construction contract debtors - net 748,103,858 872,671,221 743,965,182 870,515,336 

 The Company has transferred the calling right for the collections from the construction 

contract debtors of certain projects to a bank to secure the credit facilities of the 

Company granted by that bank. 
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8. Other debtors 

  (Unit: Baht) 

 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

Other debtors 42,677,302 31,678,737 42,677,272 31,678,667 

Less:  Allowance for doubtful 

accounts (13,542,848) (13,593,837) (13,542,848) (13,593,837) 

Other debtors - net 29,134,454 18,084,900 29,134,424 18,084,830 
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9. Investments in subsidiaries  

 Details of investments in subsidiaries as presented in the separate financial statements are as follows: 

  (Unit: Baht) 

  Separate financial statements 

 

Shareholding 

percentage 

Investment value under                  

cost method 

Allowance for impairment of 

investments 

Carrying amounts based on           

cost method - net Dividend received during for year 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

 Percent Percent         

Construction business         

Christiani & Nielsen Construction                 

(Thai) Company Limited 100.0 100.0 32,800,000 1,000,000 (32,232,000) (1,000,000) 568,000 - - - 

Holding companies           

CNT Holdings Limited 100.0 100.0 2,599,999,970 2,599,999,930 (2,503,300,000) (2,503,300,000) 96,699,970 96,699,930 - - 

Indochina Investments Ltd. 90.0 90.0 3,784,320 3,784,320 - - 3,784,320 3,784,320 - 39,970,022 

Harmony Property Group Ltd. 75.0 75.0 5,256,000 5,256,000 - - 5,256,000 5,256,000 - 230,382,768 

Plan administrator           

CN Advisory Company Limited - 100.0 - 1,000,000 - - - 1,000,000 - - 

Total investments in 

subsidiaries   2,641,840,290 2,611,040,250 (2,535,532,000) (2,504,300,000) 106,308,290 106,740,250 - 270,352,790 
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 The Company has pledged the shares of CNT Holdings Limited with a bank to secure 

the credit facilities of the Company granted by that bank. 

 On 19 June 2009, the meeting of the Board of Directors of the Company No. 384 

passed the following resolutions: 

1) Approving the winding up of CN Advisory Co., Ltd., whereby the subsidiary 

deregistered with the Ministry of Commerce on 2 July 2009 and completed its 

liquidation process on 22 September 2009 in which the Company received its 

return on investment of Baht 1.5 million. 

2) Approving the increase of the registered share capital of Christiani & Nielsen 

Construction (Thai) Company Limited of Baht 31.8 million for the purpose of 

solving its debts and also approving the winding up of the subsidiary. The 

subsidiary deregistered with the Ministry of Commerce on 31 July 2009 and is 

presently in the liquidation process.  

 On 7 August 2009, the Extraordinary General Meeting of the shareholders No. 2/2009 

of CN Place Silom Development Co., Ltd., a subsidiary of CNT Holdings Limited, 

passes a special resolution to dissolve the business of the subsidiary. The subsidiary 

deregistered with the Ministry of Commerce on 11 August 2009 and completed its 

liquidation process on 16 October 2009 in which CNT Holdings Limited received its 

return on investment of approximately Baht 0.04 million. 

 In November 2008, the Company invested in Harmony Property Group Limited and 

Indochina Investments Limited, foreign subsidiaries held by CNT Holdings Limited, of 

USD 150,000 and USD 108,000, respectively, as a result of the increase in registered 

capital of those two companies. 

 During 2008, the Company had set additional allowance for impairment loss of 

investment in CNT Holdings Limited of Baht 238.3 million, which was separately 

shown in the separate income statement. 
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10. Investments in joint ventures 

10.1 Detail of investments in joint ventures 

 Investments in joint ventures represent investments in entities which are jointly 

controlled by the Company and other companies.  Details of these investments are as 

follows: 
 (Unit: Baht) 

 Separate financial statements 

Jointly controlled entities Shareholding percentage 

Investment value under 

cost method 

 2009 2008 2009 2008 

 Percent Percent   

Construction business    

NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture - 25.0 - - 

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

Total    1,800,000 1,800,000 

Less: Allowance for impairment of investment   (1,800,000) - 

Investments in joint ventures - net   - 1,800,000 

 Since 2002, the Company had invested Baht 2 million, representing 25% interest of 

NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture, and had received its return on investment during 

the year 2006.  During the current year, the joint venture completed its liquidation 

process from which the Company received its return on investment of approximately 

Baht 0.09 million. 

 During 2009 the Company had set allowance for impairment loss of investment in 

PAN ASIA - CNT Joint venture of Baht 1.8 million, which was separately shown in the 

separate income statement. 

10.2 Summarised financial information of joint ventures  

a) NWR, ITD, CNT & AS Joint Venture 

 The Company’s proportionate shares of the assets of NWR, ITD, CNT & AS 

Joint Venture according to proportion under joint venture agreement are as 

follows: 

(Unit: Million Baht) 

 As at 31 December 

 2009 2008 

Current assets - 1 

Net assets - 1 
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b) PAN ASIA - CNT Joint Venture 

 The Company’s proportionate shares of the assets, liabilities, revenue, and 

expenses of PAN ASIA - CNT Joint Venture according to proportion under joint 

venture agreement are as follows: 

 (Unit: Million Baht) 

 As at 31 December 

 2009 2008 

Current assets 15 32 

Current liabilities (17) (28) 

Net assets (liabilities) (2) 4 

   

 (Unit: Million Baht) 

 

For the years ended                 

31 December 

 2009 2008 

Construction income  14 47 

Cost of construction (12) (43) 

Administrative expenses (8) (2) 

Income (loss) before corporate income tax (6) 2 

Corporate income tax - (1) 

Net income (loss) (6) 1 
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11. Investments in associate and other companies 

 Investments in associate and other companies consist of investments in the ordinary 

shares of the following companies:  

   (Unit: Baht) 

 

Shareholding 

percentage 

Consolidated             

financial statements 

Separate                  

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

 Percent Percent     

Investment in 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 associate - net   - - - - 

Investments in other companies       

Saturn Inc. - 13.11 - 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 0.20 1,000,000 750,000 1,000,000 750,000 

G.E.C. Engineering Co., Ltd. 0.03 - 69,400 - 69,400 - 

Total   4,169,400 6,068,125 1,169,400 850,000 

Less: Allowance for impairment of 

investments   (3,000,000) (3,000,000) - - 

Investments in other companies - net   1,169,400 3,068,125 1,169,400 850,000 

Total investments in associate and 

other companies - net   1,169,400 3,068,125 1,169,400 850,000 

 During 2008, CNT Holdings Limited, a subsidiary of the Company, received a dividend 

of approximately Baht 4.28 million from Saturn Inc., which was presented as revenue 

in the consolidated income statement. During 2009, the subsidiary received its return 

on investment from Saturn Inc. of Baht 2.25 million since this company had liquidated. 
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12. Related party transactions 

 During the years, the Company, its subsidiaries and joint ventures had significant 

business transactions with related parties.  Such transactions, which are summarised 

below, arose in the ordinary course of business and were concluded on commercial 

terms and bases agreed upon between the Company and those related parties. 

 (Unit: Million Baht) 

 

Consolidated 

financial statements 

Separate               

financial statements Transfer pricing and lending policy 

 2009 2008 2009 2008  

Transactions with parent 

company and its affiliated 

companies 

     

Construction income 285.2 151.2 285.2 151.2 Cost plus margin 

Purchases of goods and 

service 

461.4 201.5 461.4 201.5 Cost plus margin 

      

Transactions with the 

subsidiaries 

  

Rental and service income - - - 0.1 Prices agreed between the parties, 

which approximate the market prices 

Interest income - - 0.3 0.8 Interest rate at MOR plus 0.25% per 

annum 

Dividend income - - - 270.4 At the declared rate 

      

Transactions with the joint 

ventures 

     

Service income 2.6 - 14.7 35.3 Cost plus margin 

Operating cost 

reimbursement 

4.4 0.5 5.4 2.9 Cost plus margin 

Interest income - - 0.2 0.1 Interest rate of 3.75% and 7.00% per 

annum (2008: 3.75% per annum) 
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 As at 31 December 2009 and 2008, the balances of the accounts between the 

Company and those related parties are as follows: 

(Unit: Baht) 

 Consolidated                           

financial statements 

Separate                                

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

Construction contract debtors -            

related party     

Parent company and its affiliated companies     

The Crown Property Bureau 57,915,000 331,000 57,915,000 331,000 

Thai Polyethylene Company Limited 9,892,835 6,407,726 9,892,835 6,407,726 

Total 67,807,835 6,738,726 67,807,835 6,738,726 

Joint venture     

PAN ASIA - CNT Joint Venture  - - 3,089,279 5,182,518 

Total - - 3,089,279 5,182,518 

Total construction contract debtors - 

related party 67,807,835 6,,738,726 70,897,114 11,921,244 

     

Amounts due from and loans to                 

related parties     

Amounts due from subsidiaries and           

joint venture     

CNT Holdings Limited - - - 890 

Christiani & Nielsen Construction (Thai) 

Company Limited - - - 20,932,551 

CN Advisory Company Limited - - - 16,050 

PAN ASIA - CNT Joint Venture  6,011,439 1,336,695 8,595,165 3,067,958 

Total 6,011,439 1,336,695 8,595,165 24,017,449 

Less: Allowance for doubtful accounts - - - (20,932,000) 

Total amounts due from the subsidiaries and 

joint venture - net 6,011,439 1,336,695 8,595,165 3,085,449 

Loans to subsidiary and joint venture     

Christiani & Nielsen Construction (Thai) 

Company Limited - - - 10,300,000 

PAN ASIA - CNT Joint Venture  - - 2,700,000 2,700,000 

Total - - 2,700,000 13,000,000 

Less: Allowance for doubtful accounts - - - (10,300,000) 

Total loans to subsidiary and joint venture - 

net - - 2,700,000 2,700,000 

Total amounts due from and loans to 

related parties - net 6,011,439 1,336,695 11,295,165 5,785,449 
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(Unit: Baht) 

 Consolidated                           

financial statements 

Separate                                

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

Amounts due to related party     

Subsidiary company     

CNT Holdings Limited - - 40 - 

Total amounts due to related party - - 40 - 

     

Advances from customers     

Joint venture     

PAN ASIA - CNT Joint Venture  2,462,870 3,533,113 4,477,946 6,711,506 

Total advances from customers - related party 2,462,870 3,533,113 4,477,946 6,711,506 

 During the year ended 31 December 2009, movements of loans to related parties 

were as follows: 

(Unit: Baht) 

 Separate financial statements 

 Balance as at 

1 January Movements during the year 

Balance as at 

31 December 

 2009 Increase Decrease 2009 

Subsidiary and joint venture     

Christiani & Nielsen Construction (Thai) 

Company Limited 10,300,000 - 10,300,000 - 

PAN ASIA - CNT Joint Venture  2,700,000 - - 2,700,000 

Total  13,000,000 - 10,300,000 2,700,000 

 Directors and management’s remuneration 

 During the year ended 31 December 2009, the Company paid salaries, bonus, 

meeting allowances and gratuities to their directors and management totaling 

approximately Baht 25.6 million (2008: Baht 21.2 million). 

 Guarantee obligations with related parties 

 The Company has outstanding guarantee obligations with its related parties, as 

described in Note 16. 
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13. Plant and equipment 

 (Unit: Baht) 

 Consolidated financial statements 

 

Revaluation 

basis Cost basis  

  Construction     

 

Buildings on 

leasehold 

machinery 

and 

Furniture, 

fixtures and  Motor  

 land equipment equipment vehicles Total 

Cost/Revalued amount       

As at 31 December 2008 72,989,282 600,296,302 81,140,408 106,919,137 861,345,129 

Additions 3,105,742 127,949,256 653,370 1,071,000 132,779,368 

Disposals  - (22,020,072) (143,272) (382,611) (22,545,955) 

As at 31 December 2009 76,095,024 706,225,486 81,650,506 107,607,526 971,578,542 

Accumulated depreciation       

As at 31 December 2008 53,484,257 458,462,444 59,496,918 82,607,575 654,051,194 

Depreciation for the year (on cost) 1,250,545 43,044,446 8,560,159 5,164,544 58,019,694 

Depreciation on revalued portion 783,898 - - - 783,898 

Depreciation on disposals  - (16,839,724) (113,423) (246,608) (17,199,755) 

As at 31 December 2009 55,518,700 484,667,166 67,943,654 87,525,511 695,655,031 

Allowance for impairment loss       

As at 31 December 2008 - 20,803,495 4,690,302 21,000 25,514,797 

As at 31 December 2009 - 20,803,495 4,690,302 21,000 25,514,797 

Net book value       

As at 31 December 2008 19,505,025 121,030,363 16,953,188 24,290,562 181,779,138 

As at 31 December 2009 20,576,324 200,754,825 9,016,550 20,061,015 250,408,714 

Depreciation for the year       

2008 (Baht 39 million included in cost of construction, and the balance in administrative expenses) 44,362,227 

2009 (Baht 54 million included in cost of construction, and the balance in administrative expenses) 58,019,694 
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 (Unit: Baht) 

 Separate financial statements 

 

Revaluation 

basis Cost basis  

  Construction     

 

Buildings on 

leasehold 

machinery 

and 

Furniture, 

fixtures and  Motor  

 land equipment equipment vehicles Total 

Cost/Revalued amount       

As at 31 December 2008 72,989,282 600,245,189 81,135,408 106,919,137 861,289,016 

Additions 3,105,742 127,949,256 653,370 1,071,000 132,779,368 

Disposals  - (22,020,072) (143,272) (382,611) (22,545,955) 

As at 31 December 2009 76,095,024 706,174,373 81,645,506 107,607,526 971,522,429 

Accumulated depreciation       

As at 31 December 2008 53,484,257 458,462,444 59,491,919 82,607,575 654,046,195 

Depreciation for the year (on cost) 1,250,545 43,033,921 8,560,159 5,164,544 58,009,169 

Depreciation on revalued portion 783,898 - - - 783,898 

Depreciation on disposals  - (16,839,724) (113,423) (246,608) (17,199,755) 

As at 31 December 2009 55,518,700 484,656,641 67,938,655 87,525,511 695,639,507 

Allowance for impairment loss       

As at 31 December 2008 - 20,803,495 4,690,302 21,000 25,514,797 

As at 31 December 2009 - 20,803,495 4,690,302 21,000 25,514,797 

Net book value       

As at 31 December 2008 19,505,025 120,979,250 16,953,187 24,290,562 181,728,024 

As at 31 December 2009 20,576,324 200,714,237 9,016,549 20,061,015 250,368,125 

Depreciation for the year       

2008 (Baht 39 million included in cost of construction, and the balance in administrative expenses) 44,362,227 

2009 (Baht 54 million included in cost of construction, and the balance in administrative expenses) 58,009,169 

 As at 31 December 2009, the Company had construction  machinery and equipment 

and motor vehicles under finance lease agreements with net book value amounting to 

Baht 101 million (2008: Baht 21.8 million). 

 As at 31 December 2009, certain plant and equipment items have been fully 

depreciated but are still in use. The original cost of those assets amounted to 

approximately Baht 597 million (2008: Baht 577 million). 
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 Since 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. 

 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) 
 2009 2008 

Original cost 59,578,205 56,472,463 
Surplus from revaluation 16,516,819 16,516,819 

Revalued amount 76,095,024 72,989,282 

   
Accumulated depreciation on original cost 46,432,090 45,181,545 
Accumulated depreciation on surplus from revaluation 9,086,610 8,302,712 

Accumulated depreciation on revalued amount 55,518,700 53,484,257 

   

Net book value 20,576,324 19,505,025 

 In October 2006, the Federation of Accounting Professions issued Notification No. 

25/2549 allowing entities which carry their property, plant and equipment at revalued 

amounts to calculate depreciation to be charged to the income statements based on 

the historical costs of the assets instead of on the revalued amounts. The Company 

has decided to follow the notification. 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 

 2009 2008 2009 2008 

Net income (Million Baht) 152.21 3.11 158.31 66.38 

Basic earnings per share (Baht per share) 0.39 0.01 0.39 0.17 
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14. Net assets of discontinued operation units 

 (Unit: Baht) 

 

Consolidated                          

financial statements 

 2009 2008 
Total assets 17,206,713 18,034,859 
Total liabilities - (48,476) 
Net assets 17,206,713 17,986,383 

 The net assets of discontinued operation units represent the net assets of Harmony 

Property Group Limited. 

15. Investments in real estate 

 Investments in real estate consist of investments in the following assets: 

(Unit: Baht) 

 

Consolidated                         

financial statements 

Separate                         

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

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 (9,605,414) (13,090,414) (9,605,414) (13,090,414) 

Investments in real estate - net 106,716,000 103,231,000 106,716,000 103,231,000 

 The Company has mortgaged its 3 plots of land of Baht 14.6 million (2008: Baht 14.6 

million) with a bank to secure the bank overdrafts and loans granted by that bank. 

16. 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.  The reserve was estimated at the 

rate of 3% of guarantee obligations and payables claimed, which included guarantee 

payables of 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 creditors, 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. 
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 During the year 2004 until 2006, as ordered by the Comptroller of Bankruptcy, the 

Company was forgiven certain liabilities of approximately Baht 24 million and repaid 

the debts of totaling approximately Baht 19 million, and there were outstanding 

estimated liabilities of Baht 69 million as at 31 December 2009 and 2008 (3% of of 

both specified and non-specified value of letters of guarantees in respect of 

performance bonds for the construction projects of the overseas subsidiary 

companies, bank guarantees of approximately Baht 1,121 million issued by the banks 

on behalf of the Group, and 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). 

 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. 

17. Bank overdrafts and short-term bank loans 

(Unit: Baht) 

 

Interest rate  

Consolidated                      

financial statements 

Separate                      

financial statements 

 (percent per 

annum) 

2009 2008 2009 2008 

Bank overdrafts MOR - 2,847,170 - 2,847,170 

Short-term bank loans 7.25 - 41,293,921 - 41,293,921 

Total  - 44,141,091 - 44,141,091 

 The Company’s bank overdraft and short-term bank loan facilities 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. 

18. Liabilities under hire-purchase and finance lease agreements 

 (Unit: Baht) 

 

Consolidated                       
financial statements 

Separate                         
financial  statements 

 2009 2008 2009 2008 
Liabilities under hire-purchase and 

finance lease agreements 86,403,471 16,427,361 86,403,471 16,427,361 

Less: Deferred interest expenses (7,620,435) (1,608,655) (7,620,435) (1,608,655) 

 78,783,036 14,818,706 78,783,036 14,818,706 

Less: Portion due within one year (33,169,337) (7,687,914) (33,169,337) (7,687,914) 

Liabilities under hire-purchase and 
finance lease agreements - net of 
current portion 45,613,699 7,130,792 45,613,699 7,130,792 
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 The Company entered into hire-purchase and finance lease agreements with leasing 

companies for lease of vehicles and machine for use in its operations, whereby it is 

committed to pay rental on a monthly basis.  The terms of the agreements are 

generally 4 years. 

 As at 31 December 2009, future minimum lease payments required under the hire-

purchase and finance lease agreements were as follows: 
(Unit: Million Baht) 

 

Less than          

1 year 

1 - 2 

years Total 

Future minimum lease payments 37.5 48.9 86.4 

Less: Deferred interest expenses (4.3) (3.3) (7.6) 

Present value of future minimum lease payments 33.2 45.6 78.8 

19. Share capital 

 (Unit: Baht) 

 2009 2008 

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 

20. 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. 

21. Own shares held by the subsidiary 

 Own shares held by the subsidiary represent 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 to determine the net equity 

attributable to the Company’s shareholders. 
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22. Expenses by nature 

Significant expenses by nature are as follows: 

  (Unit: Baht) 

 

Consolidated  

financial statements 

Separate  

financial statements 

 2009 2008 2009 2008 

Subcontractor costs 1,851,297,157 1,636,535,236 1,842,667,920 1,616,203,840 

Construction material costs 982,648,380 1,733,820,195 980,529,991 1,718,884,077 

Salary and wages and other           

employee benefits 881,028,272 878,743,839 880,694,607 878,003,775 

Depreciation  58,019,694 44,362,227 58,009,169 44,362,227 

Impairment loss of investments - - 1,800,000 238,300,000 

Bad debts and doubtful debts 6,461,808 62,628,181 432,040 63,410,181 

23. Corporate income tax 

 The Company is not liable to corporate income tax for the years 2009 and 2008 as 

expenses which were allowed for tax computation purpose in 2009 exceed income for 

the year, and there was tax loss brought forward in 2008. 

24. 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) 

 2009 2008 

Weighted average number of ordinary shares                              

(separate financial statements) 401,161,682 401,161,682 

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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25. Dividend paid 

(Unit: Baht) 

Dividends Approved by Total dividends 

Dividend per 

share Payment date 

  

Consolidated 

financial 

statements 

Separate 

financial 

statements   

Year 2009      

Dividends on 

2008 income 

Annual General Meeting of 

the shareholders No. 76 

on 30 April 2009 31,007,769 32,091,966 0.08 20 May 2009 

Total dividends 

paid for 2009 

 

31,007,769 32,091,966 0.08  

      

Year 2008      

Dividends on 

2007 income 

Annual General Meeting of 

the shareholders No. 75 

on 10 April 2008 38,759,711 40,114,957 0.10 9 May 2008 

Total dividends 

paid for 2008 

 

38,759,711 40,114,957 0.10  

26. Supplementary information of the construction contracts 

 The total construction costs after being adjusted realised gains or losses of the 

construction contracts up to 31 December 2009 were approximately Baht 10,901 

million (the Company only: Baht 10,883 million). The Company and the joint ventures 

had already billed for the contract in progress to project owners of approximately Baht 

10,446 million (the Company only: Baht 10,374 million). 

27. 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 2009, the Company contributed Baht 11.5 million (2008: Baht 11.0 million) to the 

fund. 
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28. Financial information by segment  

 The Company’s, its subsidiaries’ and joint ventures’ operations involve virtually a 

single industry segment, i.e. construction business, which is carried on both in 

Thailand and foreign countries.  

 Geographical segment information of the Company, its subsidiaries and joint ventures 

for the years ended 31 December 2009 and 2008 was as follows:  

(Unit: Million Baht) 

 

Consolidated financial statements                                                     
for the years ended 31 December 

  
Other 

countries in  Total 

 Thailand Asia Eliminated 2009 2008 

Revenue from external customers 4,343 - - 4,343 5,012 
Inter-segment revenue 15 - (12) 3 - 

Total revenues 4,358 - (12) 4,346 5,012 

Segment operating income 319 - (1) 318 241 
Results of discontinued  

operation units - (3) 3 - (36) 
Unallocated income and 

expenses:      
 Other income    30 60 
 Administrative expenses    (164) (231) 
   Management benefit expenses    (25) (21) 
 Finance cost    (6) (8) 
 Corporate income tax    - (1) 

Net income    153 4 

 
(Unit: Million Baht) 

 Consolidated as at 31 December  

  
Other 

countries in  Total 

 Thailand Asia Eliminated 2009 2008 

Construction contract debtors - net 751 - (3) 748 873 
Construction contracts in 

progress 521 - (6) 515 906 
Plant and equipment - net 250 - - 250 182 

Other assets  5,888 45 (4,323) 1,610 1,377 

Total assets 7,410 45 (4,332) 3,123 3,338 

 Transfer prices between business segments are set out in Note 12. 
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29. Commitments 

29.1 As at 31 December 2009, the Company had commitments in respect of subcontractor 
agreements payable in the future of approximately Baht 847 million. 

29.2 As at 31 December 2009, the Company had operating lease commitments 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 10 years from 15 June 2009 
to 14 June 2019. The future rental payable under this lease agreement is 
approximately Baht 146.2 million as follows: 

 
Payable within: 

Million Baht 

Less than 1 year 10.0 
1 to 5 years 75.0 
More than 5 years 61.2 

 146.2 

b) Commitments mainly under lease agreements for lease of vehicles of 
approximately Baht 7.3 Million.  

30. Contingent liabilities 

 As at 31 December 2009, 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 contractual 
payments, performance bonds and finance facilities of approximately Baht 162 
million (2008: Baht 50 million).   

b) The Company had outstanding bank guarantees of approximately Baht 1,492 
million (2008: Baht 2,181 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) 

 2009 2008 

Type of guarantee   

Contractual performance 614 727 

Advances 693 685 

Project tender 19 188 

Payment due to creditors 23 217 

Retention 143 364 

 1,492 2,181 
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c) 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 received 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. 

31. Financial instruments 

31.1 Financial risk management 

 The Company’s and the subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai 

Accounting Standard No. 32 “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.  
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 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 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 

amount of receivables less allowance for doubtful accounts as stated in the balance 

sheet. 

 Interest rate risk 

 The Company’s and the subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to 

its cash at banks, bank overdrafts and short-term bank loans.  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 2009 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 Floating Non-   

 

Within          

1 year 1-5 years 

interest 

rate 

interest 

bearing Total Interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 

Financial assets       

Cash and cash equivalents 13 - 522 2 537 0.05 - 1.15 

Construction contract debtors - - - 748 748 - 

Restricted bank deposits  150 47 50 - 247 0.25 - 2.75 

Net assets of discontinued 

operation units 17 - - - 17 0.06 - 0.15 

 180 47 572 750 1,549  

       

Financial liabilities       

Accounts payable and 

accrued construction costs - - - 766 766 - 

Liabilities under hire-

purchase and financial 

lease agreements - 79 - - 79 3.64 - 8.50 

 - 79 - 766 845  
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 Separate financial statements 

 Fixed interest rates Floating Non-   

 

Within              

1 year 1-5 years 

interest 

rate 

interest 

bearing Total Interest rate 

 (Million Baht) (% p.a.) 

Financial assets       

Cash and cash equivalents 13 - 469 2 484 0.125 - 1.125 

Construction contract debtors  - - - 744 744 - 

Restricted bank deposits  94 47 50 - 191 0.25 - 2.75 

Loans to related parties - 3 - - 3 7.00 

 107 50 519 746 1,422  

       

Financial liabilities       

Accounts payable and 

accrued construction costs - - - 766 766 - 

Liabilities under hire-

purchase and financial 

lease agreements - 79 - - 79 3.64 - 8.50 

 - 79 - 766 845  

 Foreign currency risk 

 The Company’s and the subsidiaries’ exposure to foreign currency risk arises mainly 

from investments and service payment transactions that are denominated in foreign 

currencies, which are currently not hedged by any derivative financial instruments.  

However, the balances of financial assets and liabilities denominated in foreign 

currencies are not significant, the foreign currency risk is expected to be minimal. 

31.2 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.  
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32. Capital management 

 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has 

an appropriate financial structure and preserves the ability to continue its business as 

a going concern.  

 According to the balance sheet as at 31 December 2009, the Group's debt-to-equity 

ratio was 1.76:1 (2008: 2.30:1) and the Company's was 1.78:1 (2008: 2.34:1). 

33. Subsequent event 

 On 2 March 2010, the meeting of the Board of Directors of the Company No. 387 

passed a resolution approving the payment of dividend from the 2009 income to the 

Company's shareholders at Baht 0.20 per share or a total dividend of Baht 80.23 

million.  

 The payment of dividend will later be proposed for approval in the Annual General 

Meeting of the Company's shareholders. 

34. Reclassification 

 Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2008 

have been reclassified to conform to the current year classification but with no effect to 

previously reported net income or shareholders' equity.  The reclassifications are as 

follows: 

(Unit: Baht) 

 Consolidated                       

financial statements 

Separate                      

financial statements 

 As 

reclassified 

As previously 

reported 

As 

reclassified 

As previously 

reported 

Balance sheets      

Construction contract debtors - related 

parties 6,738,726 - 11,921,244 5,182,518 

Construction contract debtors - unrelated 

parties - net 865,932,495 872,671,221 858,594,092 865,332,818 

Other current assets - other debtors - net 18,084,900 - 18,084,830 - 

Other current assets - others 20,534,596 38,619,496 18,832,792 36,917,622 
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(Unit: Baht) 

 Consolidated                       

financial statements 

Separate                      

financial statements 

 As 

reclassified 

As previously 

reported 

As 

reclassified 

As previously 

reported 

Income statements     

Bad debt recovery and reversal of 

allowance for doubtful accounts 51,500 - 51,500 - 

Other income - others 2,062,264 2,113,764 2,122,264 2,173,764 

Cost of construction 4,770,872,647 4,731,804,010 4,761,264,219 4,722,195,582 

Administrative expenses 168,459,354 184,318,356 167,362,566 183,221,568 

Depreciation - 44,362,227 - 44,362,227 

Management benefit expenses 21,152,592 - 21,152,592 - 

35. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Board of Directors of the 

Company on 2 March 2010. 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2552 / 22 

ขอมูลอ่ืนๆ  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ดําเนินกิจการรับเหมากอสรางและงานบริหารการกอสรางในประเทศ ไดแกงานวิศวกรรมโยธา 
งานโครงสราง งานกอสรางอาคาร ติดตั้งงานระบบ รวมถึงงานท่ีตองใชความชํานาญหรือความเช่ียวชาญ
เปนพิเศษ ซ่ึงในบางกรณีบริษัทฯ จําเปนตองหาพันธมิตรทางธุรกิจการกอสรางเพ่ือรวมกันดําเนินการใน
รูปแบบของกิจการรวมคา 
 
บริษัทยอยของบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการลงทุนในหุน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ซ่ึงปจจุบันมิไดมีการดําเนินโครงการใดๆ นอกจากนั้น ยังไดรวมกับบริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด 
(มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอเอส แอสโซซิเอท เอนยิ
เนียริ่ง (1964) จํากัด ในรูปของกิจการรวมคาช่ือ กิจการรวมคาเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตยีน ีและ เอ. 
เอส. รวมคา ในสัดสวนเทากัน คือรอยละ 25 ของเงินลงทุนท้ังหมด เพ่ือรวมกันกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย
ระยะท่ี 4 ของกรุงเทพมหานคร ปจจุบันไดดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวแลวเสร็จ ในระหวางป
ปจจุบัน เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ เอส รวมคา ไดเลิกกิจการและชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว  
 
นอกจากนี้ในระหวางปปจจุบัน บริษัท ซีเอ็น เพลส สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด และ บริษัท ซีเอ็น แอดไว
ซอรี่ จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีกับกระทรวงพาณิชยเสร็จส้ินแลว 
 
ในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดทําสัญญารวมคากับบริษัท แพน เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน 
(ไทยแลนด) จํากัด ภายใตกิจการท่ีควบคุมรวมกันช่ือ แพน เอเซีย-ซีเอ็นที รวมคา เพ่ือกอสรางโรงงานป
โตรเคมี เอชเอ็มซี-พีดีเอช (สวนงานโยธา) โดยบริษัทฯ ลงทุนในอัตรารอยละ 45 
 
รายไดหลักของบรษิัทฯ คือรายไดจากงานกอสรางท่ีบรษิัทฯ เปนผูดําเนินการ โดยไดแสดงรายไดตาม
ลักษณะการประกอบธุรกจิไวดงันี ้
รายไดจากการกอสราง        ลานบาท 

ช่ือบริษัท สัดสวนการถือ
หุน (รอยละ) 

2552 % 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  4,344.09 99.28 
บจ. คริสเตียนีและนีลเส็นคอนสตรัคช่ัน (ไทย) 100.0 - - 
กิจการรวมคาเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียน ีและ เอ. เอส. รวมคา 
กิจการรวมคา แพน เอเซีย – ซีเอ็นที 

- 
45.0 

- 
13.64 

- 
0.31 

รายการตัดบัญชีและปรับปรุง  (12.0) (0.27) 
รวมรายไดจากการกอสราง  4,345.73 99.32 
 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป 2552 / 23 

รายไดอื่น          
ช่ือบริษัท %การถือหุน 2552 % 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  31.04 0.71 
บจ. คริสเตียนีและนีลเส็นคอนสตรัคช่ัน (ไทย) 100.0 3.15 0.07 
บจ. ซีเอน็ที โฮลด้ิงสและบรษิัทยอย 
บจ. ซี เอ็น แอดไวซอรี ่
บจ. อินโดไชนา อินเวสเมนท 

100.0 
- 

100.0 

0.54 
- 

1.17 

0.01 
- 

0.03 
กิจการรวมคาเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี 
   และ เอ. เอส. รวมคา 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจการรวมคา แพน เอเซีย – ซีเอ็นที 45.0 0.02 0.00 
รายการตัดบัญชีและปรับปรุง  (6.14) (0.14) 
รวมรายไดอื่น  29.78 0.68 
รวมรายไดท้ังหมด  4,375.51 100 
 
กลุมบริษัท มีรายไดในปท่ีผานมาประกอบดวยรายไดจากการกอสรางและรายไดอ่ืน รายละเอียดรายได
จําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร ดูไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28 การเสนอขอมูลทาง
การเงินจําแนกตามสวนงาน สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ในปท่ีผานมาความไมแนนอนทางการเมือง วิกฤตการณทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา และการ
ระงับโครงการกอสรางในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นับเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรม
การกอสราง ภาคเอกชนขาดความเช่ือม่ันทําใหชะลอการลงทุนในการกอสรางโครงการใหมๆ การลงทุน
ในโครงการขนาดใหญของภาครัฐ โดยเฉพาะงบประมาณโครงการไทยเขมแข็ง ท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดทันในป 2552 เนื่องจากตองรอขั้นตอนการจัดทําและอนุมัติงบประมาณ สงผลใหอุตสาหกรรมกอสราง
โดยรวมมีอัตราการขยายตัวลดลง  
 
ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมยังคงมีอยูสูง การแขงขันในดานราคายังมีอยูอยางตอเนื่อง สาเหตจุากการ
ชะลอการลงทุนท้ังของภาคเอกชน และภาครัฐ  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคัดเลือกงานท่ีจะเขารวมประมูล โดยเนนกลุมธุรกิจเฉพาะท่ียังคงมีศักยภาพท่ีจะ
เติบโตในอนาคต เชน ธุรกิจการคาสงและคาปลีกสมัยใหม ท่ีอาศัยความรวดเร็วในการกอสรางและการ
เปดใชงาน ซ่ึงบริษัทฯ มีบุคลากรและความพรอมท่ีจะดําเนินการในการกอสรางท่ีมีขอจํากัดเชนนี้ ธุรกิจ
การทองเท่ียว หนวยงานการศึกษา การกอสรางโรงแรม รีสอรท ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดเฉพาะ
อยางยิ่งเมืองทองเท่ียวเชน เกาะสมุย ภูเก็ต พัทยา และงานภาครัฐโดยเฉพาะจากงบประมาณโครงการไทย
เขมแข็ง  
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คูแขงขันในธุรกิจรับเหมากอสราง 
บริษัทฯ เปนหนึ่งในบริษัทรับเหมากอสรางช้ันนําของประเทศ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทฯ มีความพรอมท้ังในดานบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรและประสบการณท่ีจะทํางาน
กอสรางไดทุกประเภทและในทุกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
 
บริษัทฯ เนนประมูลและรับงานในภาคธุรกิจท่ียังมีการแขงขันนอย เนื่องจากมีผูรับเหมานอยรายท่ี 
มีความสามารถและความพรอมในการทํางานในดานนี ้อาทิเชน 
 

งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของรัฐบาล บริษัทฯ ไดขึ้นทะเบียนเปนผูรับเหมาช้ันพิเศษของกรม
ทางหลวง และเปนผูรับเหมาช้ันหนึ่งของหนวยงานราชการอ่ืน เชน กรมชลประทาน กรมทาง
หลวงชนบท กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถรับงานกอสรางของหนวยงานเหลานี้ไดทุกขนาดและ
ไมจํากัดวงเงิน บริษัทฯ ไดติดตามศึกษาโครงการรถไฟฟาหลายเสนทางท่ีมีแนวโนมจะเริ่มตน
ประมูลกอสรางในไมชานี้ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มเจรจาเพ่ือหาพันธมิตรท้ังในประเทศและบริษัท
ตางชาต ิเพ่ือเตรียมพรอมในการเขารวมประมูลโครงการเหลานี้ในอนาคต 

 
อุตสาหกรรมการเกษตร บริษัทฯ เปนผูเช่ียวชาญในการกอสรางไซโลคอนกรีตโดยใชระบบ Slip 
Form ซ่ึงเปนงานท่ีตองการผูท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณสูงและมีผูรับเหมานอยราย 
ท่ีสามารถรับงานประเภทนี้ 

 
อุตสาหกรรมพลังงานและน้ํามัน  
บริษัทฯ ไดเขาประมูลงานและรับงานท้ังภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในกลุมปโตรเคมิคัล 
และกาซธรรมชาติในประเทศ  มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว  การลงทุนในงานกอสราง
อุตสาหกรรมปโตรเคมีนี้เปนโครงการใหญท่ีใชเวลากอสรางนาน การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
ยังคงมีตอเนื่องอีก 1-2 ปขางหนา งานกอสรางในกลุมนี้ยังมีการแขงขันนอย เนื่องจากบริษัทท่ี
จะทํางานลักษณะนี้ไดมักเปนบริษัทขามชาติท่ีมีประสบการณพิเศษเฉพาะทางและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย อีกท้ังยังตองมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และตองมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเปน
พิเศษ ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือสําหรับงานลักษณะนี้ ท้ังยังเตรียมหา
พันธมิตรตางชาติเพ่ือการลงทุนรวมกันในแบบท้ัง Consortium หรือ Joint Venture เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการแขงขันในตลาดใหสูงขึ้น ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินงานกอสรางในหลาย
โครงการใหกับกลุม ปตท. (มหาชน) และยังคงมีโครงการท่ีกําลังดําเนินการกอสรางในปจจุบัน 
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ภาคธุรกิจเอกชน บริษัทฯ มีทีมงานท่ีเช่ียวชาญในการกอสรางอาคารตางๆ ท่ีตองการคุณภาพและ
ความรวดเร็วในการกอสรางเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปไดอยางรวดเร็วและทันเวลาตอความ
ตองการของลูกคา เชน โรงแรมระดับ 5 ดาว  หางสรรพสินคา Hypermarket เปนตน 

 
ภาคธุรกิจทางการศึกษา ท้ังของรัฐ และเอกชน ท่ียังคงมีการลงทุนอยางตอเนื่อง 

 
ปจจัยความเสี่ยง 
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงท้ังภายนอกและภายใน ซ่ึงฝายบริหารไดติดตาม
และหามาตรการในการรับมือกับความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของบรษิทัฯ  โดย
ในปท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบในการบริหารจัดการเรื่องความเส่ียงท้ังองคกร โดยไดจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัท  ภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดเริ่มตนดําเนินการภายใตกรอบและแผนงาน 
 
ปจจัยความเส่ียงในรอบปท่ีผานมาพอสรุปไดดังตอไปนี ้
 
ภาวะการแขงขันทางดานราคาในการเขารวมประมูลงาน 
ปท่ีผานมาภาวะการแขงขันทางดานราคาในการเขารวมประมูลงานกอสรางอยูในระดับสูงและมีผูรับเหมา
ขนาดกลางเขามาประมูลงานแขงขันกับบริษัทฯ มากขึ้น จึงทําใหการแขงขันในดานราคาสูง  ราคาท่ี
ประมูลงานไดคอนขางต่ํา  ผูบริหารจึงมีนโยบายและมาตราการตางๆ เพ่ือลดตนทุนในการทํางานของ
บริษัทฯ โดยใหมีแผนก Cost Engineering เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมคาใชจาย นอกจากนี้ ผูบริหารยังไดจัดทํา 
Strategic Market Segment เพ่ือกําหนดแนวทางการประมูลงานของบริษัทฯใหชัดเจน  
 
ภาวะการขาดแคลนแรงงาน 
บริษัทฯ อาจจะประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีตองใชความ
ชํานาญเปนพิเศษ เชน งานในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี และการขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตอง
ใชฝมือและความประณีต นอกจากนี้ในบางพ้ืนท่ีมีการจางแรงงานในอัตราท่ีสูงกวาการจางแรงงานปกติ 
เพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยการวาง
แผนการวาจางแรงงานใหเหมาะสมกับการดําเนินการกอสรางโครงการตางๆ ของบริษัทฯ การจายคาแรง
ท่ีเหมาะสมตามภาวะตลาด การฝกอบรมและใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากรในระดับตางๆ ทําใหระยะเวลาท่ีผานมาบริษัทฯ ไมประสบปญหาการ 
ขาดแคลนแรงงาน  
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เหตุการณท่ีไมสามารถคาดการณได 
เนื่องจากบางโครงการมีระยะเวลาในการคิดราคาเพ่ือประมูล หรือเตรียมการกอนการดําเนินการคอนขาง
นอย ทําใหเกิดขอจํากัดในการเตรียมตัวหรือการปองกันสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมาย 
ถึงแมวาในขั้นตอนการคํานวณราคา บริษัทฯ ไดเผ่ือคาใชจายเพ่ิมเติมไวบางแลวก็ตาม แตบางกรณีก็ไม
เพียงพอทําใหเกิดตนทุนการกอสรางท่ีสูงขึ้น โดยไมสามารถคาดการณได 
 
การควบคุมภายใน 
 
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน โดยจัดทําเปนคูมือในการปฏิบัติงาน (Company 
Procedure) ซ่ึงครอบคลุมถึงอํานาจ หนาท่ี และวิธีปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีการตั้งแผนกตรวจสอบ
ภายในทํางานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีปฏิบัติงานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้เพ่ือคอยตรวจสอบและควบคุมใหการดําเนินงานในแผนกตางๆ เปนไป
อยางถูกตอง  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน คือ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน  
 
ปท่ีผานมาไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง โดยรวมกันปรึกษาหารือกับบริษัท
ผูสอบบัญชีจากภายนอก ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาและสอบ
ทานกระบวนการตรวจสอบ เพ่ือใหความเห็นและนําเสนองบการเงินท่ีผานการตรวจสอบ หรือสอบทาน
จากบริษัทผูสอบบัญชี ตอคณะกรรมการของบริษัทฯ  
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมาเพียงพอ
และเหมาะสม ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีมิไดตั้งขอสังเกตอยางใดตอการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ  
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รายการระหวางกัน 
รายการระหวางกัน เปนรายการธุรกิจสําคัญท่ีบริษัทฯ มีกับบริษัทยอยและกิจการรวมคา (ซ่ึงไดตัดออก
จากงบการเงินรวมแลว) รายการธุรกิจดังกลาว เปนไปตามเง่ือนไขและเกณฑท่ีตกลงรวมกันระหวาง
บริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการรวมคา และเปนไปตามปกติธุรกิจ ดังปรากฏในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ 12 ตามรายงานของผูสอบบัญชี 
 
รายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนท่ีถือหุนท้ังทางตรงหรือ 
ทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
รายไดรับจากงานกอสราง 
ในปท่ีผานมา บริษัทฯ มีรายไดรับจากงานกอสราง ท่ีดําเนินการใหกับบริษัทท่ีมีความเกี่ยวโยงกัน
ดังตอไปนี ้
 ผูถือหุน            มูลคางานกอสราง ป 2552 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษตัรยิ  
งานปรับปรุงสถานประกอบการโครงการเทพประทาน 1.03 ลานบาท 
โครงการกอสรางอาคารใหม 4 ช้ัน จํานวน 1 หลัง 197.72 ลานบาท 
งานยายตนไม 0.09 ลานบาท 
บริษัทในเครือผูถือหุน 

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษตัรยิ  
TPE/DEPE#4 Project Civil, Construction work of 35.63 ลานบาท 
Package: Road and Drainage, Pelletizing House, 
Pellet Silo substation and Pipework 
โครงการฟนฟูและพัฒนาโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป 47.81 ลานบาท 
ท่ี 1(ฝาง)สวนงานกอสรางอาคารโรงงานหลวงฯท่ี1(ฝาง) 
และอาคารบริวาร 

     บจก. ทุนลดาวัลย 
งานกอสรางรั้วลอมท่ีดินของสํานักงานทรัพยสินฯ 3.00 ลานบาท 

       
     นโยบายการกําหนดราคาคากอสราง เปนราคาและเง่ือนไขตามปกตธุิรกจิ 
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ซ้ือสินคาและบริการ (ขายสินคา, เจาหนี้การคา) 
ผูถือหุน       มูลคาสินคาและบริการป 2552 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย  4.76 ลานบาท 
บมจ. ปูนซีเมนตไทย และบรษิัทในเครือ 454.69 ลานบาท 
บจ. เทเวศประกนัภัย 1.91 ลานบาท 
บมจ.ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย  3.49 ลานบาท     

 
นโยบายเปนราคาและเง่ือนไขการชําระเงินเปนปกติทางธุรกิจ 

            ป 2552 
ดอกเบีย้รับ 
บมจ.เงินทุน สินอุตสาหกรรม 0.80 ลานบาท     
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย              0.30 ลานบาท     
 
ดอกเบีย้จาย สัญญาเชาการเงิน  
                          ป 2552 
บมจ. ไทยพาณิชยลีสซ่ิง              1.08 ลานบาท     
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินคงเหลือสุทธิ  7.62   ลานบาท นโยบายการกําหนด
ราคาคาเชารายเดือน อัตราดอกเบ้ีย เปนราคาและเง่ือนไขการชําระเงินตามปกติธุรกิจ  
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบการเงิน 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 
บริษัทฯ ไดแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377    นาย
ณรงค พันตาวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตั้งแตป 2541โดยสรุปรายงานไดดังตอไปนี ้
 
ป 2552 ผูสอบบัญชี (นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 บริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงิน ท้ังนี้มิไดตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับป 2551 ของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เนื่องจากงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกนัได
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน โดยผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีบริษัทฯ 
ใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
 
ป 2551 ผูสอบบัญชี (นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 บริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงิน ท้ังนี้มิไดตรวจสอบ
งบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เนื่องจากงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอ่ืนของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน โดยผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีบริษัทฯ ใชและประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
 
ป 2550 ผูสอบบัญชี (นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด) ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงิน ท้ังนี้มิไดตรวจสอบงบการเงิน
ของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เนื่องจากงบการเงินของกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
อ่ืนของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน โดยผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป รวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีบริษัทฯ ใชและประมาณการเกี่ยวกับ
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รายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ี
นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัช ี

 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพย 

 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 25/2549 โดยใหทางเลือก
ในกรณท่ีีกิจการมีการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคํานวณคาเส่ือมราคาท่ีตัดไปสูงบกาํไร
ขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม แทนท่ีจะคํานวณจากราคาท่ีตีใหม ในป 2550 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมิน
ราคาอาคารใหมและเลือกท่ีจะปฏิบัติตามประกาศดังกลาว  

 อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ คํานวณคาเส่ือมราคาท่ีตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม กําไรสุทธิและ
กําไรตอหุนจะเปล่ียนแปลงเปนดังนี้ 

          งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2552 2551 2550         2552       2551     2550  

 กําไรสุทธิ (ลานบาท)                  152.21     3.11     116.51     158.31      66.38     76.98 

       กําไรตอหุน (บาทตอหุน)               0.39      0.01 0.30   0.39       0.17        0.19 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานป 2552 เทียบกับป 2551 
งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม 

 

สินทรัพยรวม 
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2552 จํานวน 3,107 ลานบาท และสินทรัพยรวมของบริษัท
และบริษัทยอย ณ ส้ินป 2552 จํานวน 3,123 ลานบาท ลดลงจากป 2551 เปนจํานวน 207 ลานบาท 
และ 215 ลานบาท เทียบเทารอยละ 6.2 และรอยละ  6.4  ตามลําดับ โดยลดลงเนื่องจากสินทรัพย
หมุนเวียนในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเทากับ 274 ลานบาท และ 250 ลานบาท 
ตามลําดับ และเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยไมหมุนเวียนเทากับ 67 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ 
โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้
 

การลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน 
ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากงานกอสรางลดลงประกอบกับบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหนี้การคาไดมากขึ้น สงผลใหลูกหนี้ตามสัญญากอสรางรวมถึงงานระหวางกอสรางตาม
สัญญา ลดลงท้ังในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเทากับ 509 ลานบาท และ 516 ลานบาท 
ตามลําดับ เงินจายลวงหนาคากอสรางลดลงท้ังในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเทากับ 62 
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ลานบาท และเนื่องจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาไดมากขึ้นสงผลใหเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 149 ลานบาท และ 180 ลานบาทตามลําดับ รวมถึงภาษีเงินได
หัก ณ ท่ีจายเพ่ิมขึ้นท้ังในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเปนจํานวนเทากับ 127 ลานบาท 
นอกจากนี้ บริษัทฯมีลูกหนี้อ่ืนๆรวมถึงสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น ท้ังในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะเปนจํานวนเทากับ 23 ลานบาท 
 

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 
ในป 2552 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินเพ่ือเชารถยนตและเครื่องจักรสําหรับใช
ในการดําเนินกิจการเพ่ิมขึ้นสงผลใหยอดอาคารและอุปกรณ – สุทธิ เพ่ิมขึ้นท้ังในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะเปนจํานวนเทากับ 69 ลานบาท บริษัทฯมียอดลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก
กิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้นท้ังในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเทากับ 6 ลานบาท และ 5 
ลานบาท ตามลําดับ 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการใชลดลงในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเทากับ 6 ลาน
บาท และ 36 ลานบาท ตามลําดับ มูลคาเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันลดลงจํานวน 1.8 
ลานบาทในงบการเงินเฉพาะ เนื่องจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวาราคาทุนในบัญชี 
นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯไดเขารวมลงทุนไดจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระ
บัญชีเรียบรอยแลวสงผลใหยอดเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอ่ืนลดลงในงบการเงินรวม
เทากับ 2 ลานบาท   
 

หนี้สินรวม 
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ ส้ินป 2552 จํานวน 1,988 ลานบาท และหนี้สินรวมของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ณ ส้ินป 2552 จํานวน 1,993 ลานบาท ลดลงจากป 2551 เปนจํานวน 333 ลานบาท 
และ 334 ลานบาท เทียบเทารอยละ 14.3 และรอยละ 14.4 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาไดมากขึ้นสงผลใหเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะส้ันจากธนาคารลดลงท้ังในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเทากับ 44 ลานบาท เจาหนี้
และตนทุนการกอสรางรวมถึงเงินรับลวงหนาจากลูกคาลดลงท้ังในงบการเงินเฉพาะและงบ
การงินรวมเทากับ 317 ลานบาทและ 319 ลานบาท ตามลําดับ  ซ่ึงเปนผลมาจากการลดลงของ
รายไดจากงานกอสรางในป 2552  ยอดประมาณการคาใชจายสําหรับโครงการกอสรางลดลงท้ัง
ในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมเทากับ 22 ลานบาท โดยมีผลมาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารโครงการกอสรางและการเพ่ิมแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือปองกันความเส่ียงจาก
คาใชจายท่ีไมไดคาดการณไว นอกจากนี้ ในป 2552 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๆ ลดลง ท้ังในงบ
การเงินเฉพาะและงบการเงินรวมจํานวน 17 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระหนี้สินท่ีเกิดจาก
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การฟองรองคดีเกี่ยวกับการเขารวมประมูลโครงการกอสรางกับหนวยงานราชการแหงหนึ่งซ่ึงได
บันทึกเปนหนี้สินคางจายไวในป 2551 และเนื่องจาก ในชวงปที่ผานมา บริษัทฯไดเขาทําสัญญา
เชาซ้ือและเชาการเงินเพ่ือเชารถยนตและเครื่องจักรสําหรับใชในการดําเนินกิจการเพ่ิมขึ้นสงผล
ใหเจาหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือและเชาการเงินเพ่ิมขึ้นท้ังในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเปน
จํานวนเทากับ 70 ลานบาท 
 

 สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 1,119 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 
2551 เปนจํานวน 126 ลานบาท เทียบเทารอยละ 12.7 เปนผลมาจากบริษัทฯมีกําไรสุทธิประจําป 
2552 จํานวน 159 ลานบาท รายการตัดจําหนายผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพยจํานวน 1 ลาน
บาท และมีเงินปนผลจายจํานวน 32 ลานบาท  
 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 1,131 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากป 2551 เปนจํานวน 120 ลานบาท เทียบเทารอยละ 11.9 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัท
ยอยมีกําไรสุทธิประจําป 2552 เปนจํานวน 153 ลานบาท รายการตัดจําหนายสวนเกินจากการตี
ราคาสินทรัพยจํานวน 1 ลานบาท เงินปนผลจาย 31 ลานบาท และผลตางจากการแปลงคางบ
การเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 1 ลานบาท   

 

สภาพคลอง 
บริษัทฯ มีสภาพคลองในระดับท่ีนาพอใจมาก  คือมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจํานวน 149 ลาน
บาทในงบการเงินเฉพาะ และ 180 ลานบาทในงบการเงินรวม ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากกระแส
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิเพ่ิมขึ้น  
โดยรวมแลวบริษัทมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงขึ้นมาก โดยในป 2552 อัตราสวนสภาพคลองทาง
การเงินของบริษัทฯ ในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม มีอัตราสวนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับป 
2551 โดยอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.41 เทา และ 1.43 เทา และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุน
เร็วป 2552 เทากับ 0.71 เทา และ 0.75 เทา ซ่ึงดีขึ้นเม่ือเทียบกับป 2551 ซ่ึงมีอัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็วเทากับ 0.58 เทา และ 0.59 เทา อัตราสวนดังกลาว สงผลใหความสามารถในการชําระหนี้
ของบริษัทฯสอดคลองกับนโยบายการจายชําระหนี้ใหแกเจาหนี้  

 

 รายไดรวมและกําไรขั้นตนจากการประกอบการ 
รายไดรวมของบริษัทฯ และรายไดรวมของบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันในป 
2552 จํานวน 4,375 ลานบาท ลดลงจากป 2551 เปนจํานวน 952 ลานบาท และ 697 ลานบาท 
เทียบเทารอยละ 17.9 และรอยละ 13.7 ตามลําดับ รายไดหลักมาจากรายไดจากการรับเหมา
กอสรางซ่ึงมีสัดสวน เทากับรอยละ 99.3 ของรายไดรวมในป 2552 ในงบการเงินเฉพาะและงบ
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การเงินรวม สําหรับป 2551 เทากับรอยละ 93.9 และ รอยละ 98.8 ของรายไดรวมในงบการเงิน
เฉพาะและงบการเงินรวม ตามลําดับ  
 

อยางไรก็ตาม กําไรขั้นตนของป 2552 เพ่ิมขึ้นเทากับ 79 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และ 77 ลานบาท ในงบการเงินรวม หรือเทียบเทารอยละ 13 และรอยละ 12.4 ตามลําดับ ท้ังนี้ 
เนื่องจาก ในป 2552 บริษัทฯ ไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการกอสรางเพ่ือลดตนทุน
การกอสราง รวมถึงการเพ่ิมมาตรการการบริหารความเส่ียงขึ้นในป 2552  ทําใหอัตรากาํไรขัน้ตน
ของบริษัทสูงขึ้นกวาป 2551 โดยในป 2552 อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 7.3 ซ่ึงในป 2551 
อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 4.8 
 

 คาใชจายในการบริหาร 
คาใชจายในการบริหารในป 2552 มีจํานวนเทากับ 182 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะ และ 183 
ลานบาท ในงบการเงินรวม ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับป 2551 เปนจํานวน 10 ลานบาท และ 11 ลาน
บาท เทียบเทารอยละ 5.8  และรอยละ 5.9  เนื่องจากในป 2552 บริษัทฯ มีคาใชจายเกี่ยวกับการ
ประมูลโครงการกอสราง คาท่ีปรึกษาทางการเงินและคาท่ีปรึกษาทางกฏหมายลดลง 
 

คาใชจายอ่ืน ๆ 
คาใชจายอ่ืน ๆ ลดลงจากป 2551 เปนจํานวน 299 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจาก
ในป 2551 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพ่ิมขึ้นทําใหมูลคาเงินลงทุนสุทธิของบริษัท
ยอยมีมูลคาลดลงจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเม่ือเทียบกับมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยนั้น 
บริษัทฯจึงไดพิจารณาตั้งสํารองคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวน 
238 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
เพ่ิมขึ้น จํานวน 63 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมคาใชจายอ่ืนๆ ลดลงเปนจํานวน 56 ลานบาท 
สืบเนื่องจากการลดลงของการตั้งคาเผ่ือหนึ้สงสัยจะสูญ ในป 2552 จํานวน 56 ลานบาท 
 

ตนทุนงานกอสราง 
ตนทุนท่ีสําคัญในงานกอสรางคือ วัสดุกอสราง, ผูรับเหมาชวงและคาแรง ซ่ึงตนทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับสภาวะการตลาด สําหรับตนทุนของบริษัทฯ และของบริษัทฯและบริษัทยอย ในป 2552 
เทากับ 4,074 ลานบาท และ 4,075 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 688 ลานบาท และ 696 
ลานบาท เทียบเทารอยละ 14.4 และรอยละ 14.6 ตามลําดับ ซ่ึงลดลงตามสัดสวนของรายไดจาก
กิจการกอสรางท่ีลดลงประกอบกับบริษัทฯไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการกอสราง
เพ่ือลดตนทุน ตามท่ีกลาวไวแลวขางตน 
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คาใชจายทางการเงิน 
คาใชจายทางการเงินในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวมในป 2552 มีจํานวน 5.6 
ลานบาท และ 5.7 ลานบาท  ลดลงจากป 2551 จํานวน 2.9 ลานบาท และ 3.1 ลานบาท หรือ
เทียบเทารอยละ 33.9 และรอยละ 35.1 เนื่องจากบริษัทฯมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากธนาคารลดลงจํานวน 44 ลานบาท 
 

 ภาษีเงินไดนติบุิคคลสําหรับงวด 
บริษัทฯ ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลในงบการเงินเฉพาะสําหรับป 2552 และ ป 2551 เนื่องจาก
บริษัทฯ  มีคาใชจายท่ีอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวนภาษีป 2552 มากกวากําไรสําหรบัป 
และป 2551 บริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ สําหรับในงบการเงินรวมมียอดภาษี
เงินไดนิตบุิคคลเทากับ 0.2 ลานบาท เกิดจากกิจการท่ีควบคุมรวมกันมีผลกําไรสุทธิทางภาษีในป 
2552 
  
ผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดาํเนินธุรกจิ 
ผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจ ในงบการเงินรวมป 2552 มียอดขาดทุนลดลง
จากป 2551 จํานวน 36 ลานบาท หรือ ลดลง 100.13% ท้ังนี้ เนื่องจากในป 2551 ไดเกิด
วิกฤตการณทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาสงผลใหผลการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจมียอดขาดทุนเปนจํานวนมาก บริษัทฯจึงไดพิจารณาปรับแผนการ
ดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงการลดจํานวนสินทรัพยสุทธิของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจลง 
ทําใหผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจมีผลขาดทุนลดลง 
 
กําไรสุทธิ 
กําไรสุทธิของบริษัทฯในงบการเงินเฉพาะป 2552 แสดงกําไรสุทธิเทากับ 159 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น
เม่ือเทียบกับป 2551 จํานวน 92 ลานบาท โดยมีปจจัยหลักเนื่องจากในป 2552 บริษัทฯไดเพ่ิม
ประสิทธิภาพการควบคุมตนทุนและคาใชจายใหดีขึ้น สงผลใหกําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นจํานวน 79 
ลานบาท คาใชจายในการดําเนินงานรวมถึงคาใชจายทางการเงินลดลงจํานวน 70 ลานบาท และ 
3 ลานบาท ตามลําดับ และเนื่องจากในป 2551 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น
จํานวน 270 ลานบาท และตั้งสํารองคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเปน
จํานวน 238 ลานบาท นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทฯมีรายไดอ่ืนจากรายการโอนกลับเจาหนี้
การคาลดลงจํานวน 26 ลานบาท สงผลใหรายไดอ่ืนๆ ลดลงจํานวน 58 ลานบาท 

 
กําไรสุทธิของบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงินรวมป 2552 แสดง
กําไรสุทธิเทากับ 153 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับป 2551 จํานวน 149 ลานบาท  เนื่องจากในป 
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2552 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นตามสาเหตุท่ีกลาวแลวขางตนจํานวน 77 ลานบาท มีหนี้สูญ
ไดรับคืนจํานวน 11 ลานบาท นอกจากนี ้คาใชจายในการดําเนินงานรวมถึงคาใชจายทางการเงิน
ลดลงจากป 2551 เปนจํานวน  63 ลานบาท และ 3 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบกับในป 2551 ได
เกิดวิกฤตการณทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาสงผลใหผลการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจมียอดขาดทุนเปนจํานวนมาก บริษัทฯ จึงไดพิจารณาปรับแผนการ
ดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงการลดจํานวนสินทรัพยสุทธิของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจลง 
ทําใหผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจมีผลขาดทุนลดลงจากป 2551 จํานวน 36 
ลานบาท อยางไรก็ดีเนื่องจากในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการโอนกลับเจาหนี้การคา เงินปน
ผลรับ และกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลง สงผลใหรายไดอ่ืนๆ ลดลงจํานวน 41 ลานบาท 

คาตอบแทนของผูสอบบญัช ี
คาตอบแทนจากการสอบบญัช ี(audit fee)  
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก 

- ผูสอบบัญชีของบรษิัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม      - บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม    2,280,000    บาท  

2. คาบริการอื่น (non-audit fee) 
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบรกิารอ่ืน ซ่ึงไดแก  การใหบรกิารดานกฎหมายและภาษี   
ใหแก 
- ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม  - บาทและจะต อ ง

จายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียั งใหบริการไมแลว เสร็จในรอบป บัญชี ท่ีผ านมา 
มีจํานวนเงินรวม  -  บาท 

- สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและ 
สํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม   -  บาทและ
จะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีท่ีผานมา 
มีจํานวนเงินรวม - บาท 

 



รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผูบริหารบริษัท 
 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 นายสานติ กระจางเนตร 
ประธานกรรมการ 
 

65 ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตร DAP 

ไมมี ไมมี 15/9/51-ปจจุบัน 
10/4/51-ปจจุบัน 
2542 – 15/6/50 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง  

2 นายประทีป วงศนิรันดร 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

75 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 /  
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
บมจ. อินทรประกันภัย/
ประกันภัย 

3 นายภมรศักด์ิ สุรคุปต /  
กรรมการตรวจสอบ 

64 Diploma in Accountancy 
CPA of Australia 
หลักสูตร DCP 

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

4 นายวินัย วามวาณิชย  
กรรมการตรวจสอบ 
 

68 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 
กรรมการ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย) / รับเหมากอสราง 
บจ.พลังโสภณสอง / พลังงาน 
 
บมจ. ผาแดงอินดัสทร/ีเหมืองแร 
บจ. คอนทิเนนทอล ปโตรเคมี
คอล (ประเทศไทย) / ปโตรเคมี 
 



 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

 

ช่ือ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

 

คุณวุฒิทางการศกึษา 
(2) 

สัดสวนการ 
ถือหุนใน 

บริษัท (%) (3) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร (4) ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

5 นายไมเคิล เดวิด เซลบีย 
กรรมการ 

58 ปริญญาตรี  
International Law & Finance 

ไมมี ไมมี 27/8/51-ปจจุบัน 
10/8/50-27/8/51 
2544-ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 

กรรมการ 
ปะธานกรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 

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

6 พลโทชยุติ สุวรรณมาศ 
กรรมการ 

57 ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแคมเบลล 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทนเนสซีสเตท 

ไมมี ไมมี 10/8/50-ปจจุบัน 
 
2544-ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 

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

7 นายสมชาย จองศิริเลิศ 
กรรมการ 
ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร 
กรรมการผูจัดการ-สายงานกอสราง 
 

51 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
หลักสูตร DAP 

ไมมี ไมมี 13/5/52-ปจจุบัน 
 
10/4/51-ปจจุบัน 
 
2538-ปจจุบัน 

ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร/ 
กรรมการผูจัดการ 
สายงานกอสราง 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 
บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 
บจ. เดอะ เพ็ท / ผลิตภัณฑขวด
พลาสติก 

8 นายดนุช ยนตรรักษ/ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน
และพัฒนาธุรกิจ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
หลักสูตร DAP 

0.13% ไมมี 2540-ปจจุบัน 
1/12/51-ปจจุบัน 

กรรมการ/ 
กรรมการผูจัดการ 
สายงานการเงินและ
พัฒนาธุรกิจ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 

         



  
 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) 

9 นางสาววนาร ีฉินทกานันท 
กรรมการ 

48 ปริญญาตรี นิติศาสตร 
ปริญญาโท รัฐประศาสน-

ศาสตร 

ไมมี ไมมี 12/11/51-ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 
บจ. สยามสินธร / การลงทุน 

10 นายสถาพร เพชรทองคํา 59 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

ปริญญาเอก บริหารการศึกษา 

ไมม ไมมี 13/5/52-ปจจุบัน 
 
2541-2551 

กรรมการ 
 
เลขานุการบริษัท 
และธุรกิจสัมพันธ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 
บมจ. ปูนซิเมนตนครหลวง / ผลิต
และจําหนาย 

11 นายอํานาจ อินทรสุขศร ี
กรรมการ (ลาออก 30/4/52) 

77 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
หลักสูตร DAP 

0.02% 
 

ไมมี 2540-30/4/52 กรรมการ บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 

12 นายสุรศักด์ิ โอสถานุเคราะห 42 ปริญญาตร ีการบัญชี, 
นิติศาสตร 

ปริญญาโท การเงิน 

ไมมี ไมมี 1/12/52-ปจจุบัน 
 
2547-2552 

ผูชวยประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 
บริษัทยอย บมจ. แนเชอรัลปารค/
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

13 นางจไุรรัตน ศุขสวสัด์ิ ณ  
อยุธยา / ผูอาํนวยการฝาย- 
สายงานการเงินและธุรการ 
 

55 ปริญญาตรี / บัญชี 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
หลักสูตร DCP 44/2001 

CSP 28/2008 

0.09% ไมมี 2544-12/11/51 
2544–ปจจุบัน 

กรรมการ  
ผูอํานวยการฝาย 
สายงานการเงินและ
ธุรการ 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 

14 นายณรงค ภาคยทองสุข/ 
ผูอํานวยการฝาย-สายงาน
เทคนิค/สายงานกอสราง 

74 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

0.13% ไมมี 2549-ปจจุบัน 
 
 

ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานเทคนิค/สาย
งานกอสราง 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 

15 นายเดวดิ ซ ีกรีนแบงค/ 
ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานพาณิชยกรรม 

59 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 

0.10% 
 

ไมมี 2548-ปจจุบัน 
 
 

ผูอํานวยการฝาย- 
สายงานพาณิชยกรรม 

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น 
(ไทย)/รับเหมากอสราง 

 



หมายเหตุ - ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ กําหนดให นายสานต ิกระจางเนตร นายไมเคิล เดวิด เซลบีย และ นายสมชาย จองศิริเลิศ 2 ใน 3 ลงลายมือช่ือรวมกัน  
และประทับตราสําคัญของบรษิัทฯ หรือคนใดคนหนึ่งใน 3 คนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกบั พลโทชยตุิ สุวรรณมาศ หรือ นายดนชุ ยนตรรกัษ  
หรือ นางสาววนาร ีฉินทกานันท และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  
หลักสูตรท่ีผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย  DCP = Director Certificate Programme 
         DAP = Director Accreditation Programme 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัททีเ่กี่ยวของและบริษัทอืน่   

ชื่อผูบริหาร ตําแหนง ชื่อบริษทั 
1.  นายดนุช ยนตรรกัษ กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด  
( เลิกกิจการ 31/7/52) 
บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด 
บริษัท ซีเอ็น เพลซ สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด  
(ชําระบัญชี 16/10/52) 
อินโดไชนา อินเวสเมนท จํากัด 
ฮารโมนี พรอพเพอรตี้ กรุป ลิมิเต็ด 
บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากดั (ชําระบัญชี 22/9/52) 

2. นายสานต ิกระจางเนตร กรรมการ บรษิัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากดั  (ชําระบัญชี 22/9/52) 
3. นายอํานาจ อินทรสุขศร ี
ลาออก 30/4/52 

กรรมการ บรษิัท ซี เอ็น แอดไวซอรี่ จํากดั  (ชําระบัญชี 22/9/52) 

4. นางจุไรรัตน ศุขสวัสดิ์ ณ 
อยุธยา 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด   
(เลิกกิจการ 31/7/52) 
บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส จํากัด 
บริษัท ซีเอ็น เพลซ สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด  
(ชําระบัญชี 16/10/52) 

   อินโดไชนา อินเวสเมนท จํากัด 
ฮารโมนี พรอพเพอรตี้ กรุป ลิมิเต็ด 
บริษัท สหเครื่องจักรกล จํากัด    
( ลาออกเดือนกรกฎาคม 52) 

5. นายณรงค ภาคยทองสุข กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด  
(เลิกกิจการ 31/7/52) 

 
หมายเหตุ 
ผูบริหารทานอ่ืนของบรษิัทฯ ไมไดดํารงตําแหนงในบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของหรือบริษัทอ่ืน 
 



   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลท่ัวไป 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  รับเหมากอสราง 
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000281 
จํานวนหุนท่ีจําหนายแลว หุนสามัญ จํานวน 401,161,682 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 401,161,682 บาท 
ท่ีตั้ง   เลขท่ี 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรงุเทพฯ 10260 
โทรศัพท  (66-2) 398 0158 
โทรสาร   (66-2) 398 9860 
เว็บไซต   www.cn-thai.co.th 
 
ผูสอบบัญชี  นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 
   ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 4377 
   นายณรงค พันตาวงษ 
   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 
   นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล 
   ผูสอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
   บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
   ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
   คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท (66-2) 264 0777 
   โทรสาร (66-2) 264 0789-90 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
   62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   ถนนรัชดาภิเษก 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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ขอมูลบริษัทยอย 
ชื่อ   บริษัท คริสเตยีนแีละนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) จํากดั 
ประเภทธุรกิจ  รับเหมากอสราง 
จํานวนหุนท่ีจําหนายแลว หุนสามัญ จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,000,000 บาท 
ท่ีตั้ง   เลขท่ี 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรงุเทพฯ 10260 
โทรศัพท  (66-2) 398 0158  โทรสาร   (66-2) 398 9860 
   
ชื่อ   บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากดั 
ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในหุน 
จํานวนหุนท่ีจําหนายแลว หุนสามัญ จํานวน 260,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 2,600,000,000 บาท 
ท่ีตั้ง   เลขท่ี 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวง/เขต บางนา กรงุเทพฯ 10260 
โทรศัพท  (66-2) 398 0158  โทรสาร   (66-2) 398 9860 
 
ขอมูลบริษัทยอยและบริษัทอืน่ 
ชื่อ   บริษัท ฮารโมน ีพร็อพเพอรตี ้กรุป 
ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในหุน 
จํานวนหุนท่ีจําหนายแลว หุนสามัญ จํานวน 200,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา   
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ท่ีตั้ง The Creque Building, P.O. Box 116 Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 
โทรศัพท  (66-2) 398 0158  โทรสาร   (66-2) 398 9860 
 
ชื่อ   บริษัท อนิโดไชนา อนิเวสเมนทส จํากดั  
ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในหุน 
จํานวนหุนท่ีจําหนายแลว หุนสามัญ จํานวน 120,000  หุน มูลคาหุนละ 1 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 120,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ท่ีตั้ง Canon’s Court, 22 Victoria Street, P.O. Box HM 1179, Hamilton 

HM12, Bermuda     
โทรศัพท  (66-2) 398 0158  โทรสาร   (66-2) 398 9860  
 
 
 


