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01รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

Corporate Profile

ชื่อ
	 บริษัท	อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	(มหาชน)
ที่อยู่
	 ชั้น	30	อาคารปัญจธานีทาวเวอร์	127/35
	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา
	 กรุงเทพฯ	10120	ประเทศไทย
	 โทรศัพท์	0	2296	1096-7
	 โทรสาร	0	2296	1098
	 เว็บไซต์	:	http://www.rclgroup.com
ประเภทธุรกิจ
	 บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลแบบฟีดเดอร์
	 และการค้าระหว่างประเทศ
จัดตั้ง
	 25	มิถุนายน	2523
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
	 9	ธันวาคม	2531
เป็นบริษัทมหาชน
	 11	มกราคม	2536
เลขทะเบียน
	 0107536000021
ธนาคาร
	 บมจ.ธนาคารยูโอบี	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
	 บมจ.ธนาคารทหารไทย	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
	 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารซิตี้แบงก์	
	 โอเวอร์ซี	ไชนีส	แบงกิ้ง	คอร์ปอเรชั่น
	 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	
	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชี
	 ส�านักงาน	เอ.เอ็ม.ที.	แอสโซซิเอท
	 491/27	อาคารสีลม	พลาซ่า	ถนนสีลม	บางรัก
	 กรุงเทพฯ	10500
	 โทรศัพท์	0	2234	1676,	0	2234	1678
	 โทรสาร	0	2237	2133
นายทะเบียนหุ้น
 หุ้นสามัญ
 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด 
	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 โทรศัพท์	0	2229	2800
	 โทรสาร	0	2654	5427
ทุนจดทะเบียน
	 828,750,000	หุ้น	ราคาหุ้นละ	1.00	บาท
	 มูลค่ารวม	828,750,000	บาท

Name
	 Regional	Container	Lines	Public	Company	Limited
Address
	 30th	Floor	Panjathani	Tower	Building,
	 127/35	Ratchadapisek	Road,	Chongnonsi,
	 Yannawa,	Bangkok	10120,	Thailand
	 Tel	:	66	2296	1096-7
	 Fax	:	66	2296	1098
	 Website	:	http://www.rclgroup.com
Type Of Business
	 Container	Feedering	Services	And	Regional	Trade
	 In	Asia	Pacific	Region
Incorporated
	 June	25,	1980
Set Listing
	 December	9,	1988
Registered As A Public Company
	 January	11,	1993
Registration No.
	 0107536000021
Bankers
	 United	Overseas	Bank	(Thai)	Pcl.,	Krung	Thai	Bank	Pcl.,
	 TMB	Bank	Pcl.,	Siam	Comercial	Bank	Pcl.,	Bangkok	Bank	Pcl.,	
	 Citibank,	Oversea	Chinese	Banking	Corporation,	
	 Kasikorn	Bank	Pcl.,	Export-Import	Bank	of	Thailand
Auditors
	 A.M.T.	&	Associates
	 491/27	Silom	Plaza,	Silom	Road,	Bangruk,	Bangkok	10500
	 Tel	:	66	2234	1676,	66	2234	1678
	 Fax	:	66	2237	2133
REGISTRARS 
 ORDINARY SHARES
 Thailand	Securities	Depository	Company	Limited
	 62	The	Stock	Exchange	of	Thailand	Building
	 Ratchadapisek	Road,	Klongtoey,	Bangkok	10110	
	 Tel	:	66	2229	2800
	 Fax	:	66	2654	5427
Registered Capital
	 828,750,000	Shares	Par	Baht	1.00	Each,
	 Amounting	Baht	828,750,000

ข้อมูลจำ�เพ�ะของบริษัทฯ
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)02

จุดเด่นทางการเงิน
Financial Hightlights

เฉพาะบริษัท/Company
(‘000 บาท/Baht)

2556 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

% Change

2555 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

% Change

2554 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

% Change
2013 2012 2011

สินทรพัย์ถาวร Fixed Assets 5,392,579 (5) 5,686,525 6 5,357,500 (5)

สินทรพัย์รวม Total Assets 12,616,813 1 12,546,532 (6) 13,369,474 0

หนีส้นิรวม Total Liabilities 3,759,026 (11) 3,401,347 (10) 3,773,882 7

ส่วนของผูถ้อืหุน้ Shareholders' Equities 8,857,787 (3) 9,145,185 (5) 9,595,592 (2)

รายได้จากการเดนิเรอื Freight Income 704,236 0 703,219 (29) 996,412 49

รายได้รวม Total Income 1,104,376 38 800,012 (23) 1,037,518 34

ก�าไรขัน้ต้น 
(จากการเดนิเรอื)

Gross Profit 
(from freight income) (131,609) (2) (129,009) 175 172,314 276

ก�าไรสทุธิ Net Profit 44,074 110 (450,407) (201) (149,885) 59

ก�าไรต่อหุน้(บาท) Earnings Per Share (Baht) -   (100) (0.54) (202) (0.18) 64

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ Debt to Equity Ratio 0.42 0.37 0.39

อัตราส่วนก�าไรสทุธิ
   ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้

Net Profit to 
   Shareholders'Equity 

0.50% -4.93% -1.56%

อัตราส่วนก�าไรสทุธิต่อรายได้รวม Net Profit Margin 3.99% -56.30% -14.45%

ราคาตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) Book Value Per Share (Baht) 10.69 11.03 11.58

Total Revenues (Billion Baht)

Total Assets (Billion Baht)

Company

Company

Group

Group

฿35.0
฿30.0
฿25.0
฿20.0
฿15.0
฿10.0
฿5.0
฿0.0

฿25.0

฿20.0

฿15.0

฿10.0

฿5.0

฿0.0

20092008

20092008

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

20.9

14.8
16.3 15.3 14.0 13.3

19.921.2

26.325.7
27.1

30.7

2.2
1.4

0.8 1.0 0.8 1.1

12.612.513.413.311.911.6
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท/Group
(‘000 บาท/Baht)

2556 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

% Change

2555 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

% Change

2554 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

% Change
2013 2012 2011

สนิทรพัย์ถาวร Fixed Assets 15,206,546 (5) 15,959,413 (9) 17,601,482 (16)

สนิทรพัย์รวม Total Assets 19,923,762 (6) 21,235,299 (19) 26,246,323 2

หนีส้นิรวม Total Liabilities 10,624,051 1 10,503,058 (22) 13,405,983 7

ส่วนของผูถ้อืหุน้ Shareholders' Equities 9,299,711 (13) 10,732,242 (16) 12,840,341 (3)

รายได้จากการเดนิเรอื Freight Income 13,111,573 (3) 13,547,880 (1) 13,684,169 (10)

รายได้รวม Total Income 13,314,138 (5) 13,968,815 (8) 15,249,040 (6)

ก�าไรขัน้ต้น 
(จากการเดนิเรอื)

Gross Profit 
(from freight income) 245,840 21 202,734 (137) (552,041) (150)

ก�าไรสทุธิ Net Profit (1,652,934) (14) (1,929,161) 147 (780,634) (268)

ก�าไรต่อหุน้(บาท) Earnings Per Share (Baht) 0.00 (100) (2.33) 147 (0.94) (250)

อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ Debt to Equity Ratio 1.14 0.98 1.04

อตัราส่วนก�าไรสทุธิ
   ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้

Net Profit to 
   Shareholders'Equity 

-17.77% -17.98% -6.08%

อตัราส่วนก�าไรสทุธต่ิอรายได้รวม Net Profit Margin -12.41% -13.81% -5.12%

ราคาตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) Book Value Per Share (Baht) 11.22 12.95 15.49

NET PROFIT (Million baht) 

SHAREHOLDERS’ EQUITY (Billion baht)

Company

Company

Group

Group

฿18.0
฿16.0
฿14.0
฿12.0
฿10.0
฿8.0
฿6.0
฿4.0
฿2.0
฿0.0

2,000.0
1,000.0

0.0
-1,000.0
-2,000.0
-3,000.0
-4,000.0
-5,000.0

20092008

20092008

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

15.7

11.5
13.2 12.8

10.7
9.3

-837.0

-3,785.9

464.7

-780.6
-1,929.2

-1,652.9

8.0 8.1
9.8 9.6 9.1 8.9

817.2

44.3

-370.1 -149.9 -450.4

0.04
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 รายงานฉบับน้ีแสดงภาพรวมของ

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล 

ปัจจุบันธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลถูก

กระทบจากการลงทนุอย่างมหาศาลในเรอื

ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ภายใต้ภาวะการณ์

ที่จ�านวนเรือขนส่งสินค้าที่มีมากเกินกว่า

ความต้องการอยู่แล้ว ซึ่งมีผลท�าให้อัตรา

ค่าระวางและผลตอบแทนการลงทุนลดลง

อย่างต่อเนื่อง

 ปรากฏการณ์นี้มีผลในเชิงลบต่อ

บรษิทัฯ และสายการเดนิเรืออืน่ทัง้หมดใน

ระดับต่างกัน แต่บริษัทฯ น่าจะได้รับ

ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่า เรือที่มีการ

ต่อสร้างใหม่ส่วนใหญ่ มิได้อยู่ในขนาด

บรรทุกระดับเดียวกับกองเรือของบริษัทฯ  

ฉะนั้นในอนาคตน่าจะเป็นผลดีต่อความ

สามารถในการแข่งขนัและผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ธุรกิจการขนส่งทางทะเลใน

ระหว่างภาคพื้นเอเซียก�าลังขยับขยาย

อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มากมายในเส้นทางเดนิเรือและการแข่งขัน

ทางธุรกิจ บริษัทฯ ก�าลังปรับตัวให้เข้ากับ

สภาวะการณ์เหล่านีด้้วยความยดืหยุน่และ

ความทุ่มเท

ดร.จำาลอง อติกุล
ประธานกรรมการ

19 มีนาคม 2557

 รายงานนี้เป็นสารฉบับแรก ตั้งแต่

ผมได้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ  น่า

เสียดายที่สถานการณ์มิได้ดีไปกว่านี้ เพื่อ

จะได้รายงานผลที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จะ

เห็นว่าบริษัทฯ ก็มีพัฒนาการอย่างเป็นรูป

ธรรมในเร่ืองการปรบัปรงุต้นทุนและรายได้

ให้เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน โดย

การปรับรูปแบบบริการท่ีน�าเสนอสู่ตลาด 

การพิจารณาปรับองค์กร การปรับปรุง

ระบบภายในและกระตุ ้นให ้พนักงาน

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนต่างๆ ของบ

ริษัทฯ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

  ผมมีความตั้งใจที่จะให้ความมั่นใจ

แก่ผู้ถือหุ้นผู้ทรงคุณค่าได้เห็นว่า บริษัทฯ 

สามารถพฒันาให้เห็นผลการด�าเนนิงานท่ี

ดีข้ึนในปีต่อๆ ไป คณะผู ้บริหารและ

พนักงานทุกคนได้พยายามอย่างดีที่สุดที่

จะกระตุ้นผลการด�าเนินงานให้เห็นเป็นรูป

ธรรม 

 ผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจ

ในความพยายามท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ 

บริษัทอาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) เพื่อ

การแข่งขันในอนาคต

ขอขอบคุณ
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัทฯ

รองกรรมการผู้จัดการ
(สนับสนุน)

รองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

ภูมิภาค 1

ภูมิภาค 2

ภูมิภาค 3

ภูมิภาค 4

ภูมิภาค 5

วางแผนบริการ

บริหารและจัดการสินค้า

การตลาดและการ SOC

การตลาดและการ COC

รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

จัดการกองเรือ

ปฎิบัติการเรือ

บริหารจัดการตู้สินค้า

ขาย ซื้อเรือและเช่าระวางเรือ

การเงินกลุ่ม

บัญชีกลุ่ม

บริหารกลุ่ม

เลขานุการกลุ่มบริษัทฯ

โลจิสติคส์

ทรัพยากรมนุษย์และ 
สื่อสารองค์กรกลุ่มฯ

สารสนเทศกลุ่ม

พัฒนาธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการ สำานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

การศึกษา
• วุฒิบัตร ซีเนียร์ แคมบริดจ์ ประเทศสิงคโปร์  

และชุงเชง ไฮสคูล ประเทศสิงคโปร์
• สิงคโปร์ โปลีเทคนิค - พ.ร.บ.ขนส่งทางทะเล/  

กฎหมายพาณิชยนาวี
• สมาชิก BIMCO - Chartered Broker

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร กรรมการธนาคารจดทะเบียน 

ในฮ่องกง - MAS Examinations
•	 British Merchant Navy Navigating Officer and  

International Class A Master Mariner

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
•	 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ  

Singapore Shipping Corporation Pte Ltd.
•	 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ  

กลุ่มบริษัท Euro - Asia Realty
•	 กรรมการ Singapore Shipping Association
•	 Deputy Chairman, Singapore Shipping Agents & Brokers 

Association
•	 กรรมการ Free Trade Zone Advisory Committee/ 

Trade Facilitation Advisory Committee of Singapore Trade 
Development Board 

•	 Second Vice-President, Singapore National  
Shipowners’ Association

ตำาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 กรรมการบรษิทั รจิแินล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ากดั 

(บริษัทย่อย)

จำานวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : 77,860
  พ.ศ. 2555 : 77,860

นายกัว เปก ลอง
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และกรรมการ 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2533

ดร.จำาลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2549

การศึกษา
• ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง Cornell University, USA
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Auckland,  

New Zealand
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington,  

New Zealand

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 55/2006 

สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 77/2006 

สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
•	 กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
•	 กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย
•	 กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ สภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 กรรมการ กรรมการบริหารและ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
•	 กรรมการตรวจสอบ  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตำาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร  

บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด

จำานวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : -
  พ.ศ. 2555 : -



07รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

การศึกษา
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท โงวฮก
•	 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
•	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
•	 ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเจ้าของเรือไทย 
•	 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการหอการค้าเยอรมัน - ไทย

จำานวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : 62,073,750
  พ.ศ. 2555 : 62,306,850

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2523

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2541

การศึกษา
• เนติบัณฑิตอังกฤษ ส�านัก Lincoln’s Inn, London
• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
• ปรญิญาตรนีติศิาสตร์ (เกยีรตนิยิมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 30/2003 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร Role of Compensation Committee Program  

รุ่นที่ 9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
•	 หสักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
•	 รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
•	 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
•	 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาก�าหนด 

ค่าตอบแทน และพฒันาบคุลากร บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน)
•	 ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ากัด
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
•	 ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์อยุธยา 

ตำาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  
บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 

•	 ประธานคณะกรรมการจริยธรรม กรมคุมประพฤติ  
กระทรวงยุติธรรม

จำานวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : -
  พ.ศ. 2555 : -



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)08

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการ (กรรมการบริหาร) 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2547

การศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Kiel College ประเทศเยอรมัน

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006 

สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
•	 ที่ปรึกษากลุ่ม บริษัท อาร์ ซี แอล
•	 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Leschaco Pte Ltd.  

ประเทศสิงคโปร์
•	 V.P., Hoechst A.G. ประเทศเยอรมัน
•	 ประสบการณ์ 21 ปี ในบริษัท Hapag - Lloyd 

ตำาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ  

บริษัท พีที เดราห์ อินดาห์ ชิปปิ้ง (บริษัทร่วม)

จำานวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : -
  พ.ศ. 2555 : 200,000

นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2541

การศึกษา
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Syracuse University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)  

รางวัลทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 28/2003 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 39/2012  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
•	 ที่ปรึกษา บมจ. หลักทรัพย์ธนชาต
•	 ผู้อ�านวยการ ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ.ธนาคารธนชาต

ตำาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน) บมจ.อาร์ ซี แอล

จำานวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : 250,000
  พ.ศ. 2555 : 250,000



09รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการ (กรรมการบริหาร)  
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2546

การศึกษา
• ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนานจิง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน

• วุฒิบัตรการจัดการและพัฒนานักบริหาร 
มหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศฮ่องกง

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร Director Accreditation Program  

รุ่นที่ 57/2006 สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
•	 ผู้อ�านวยการอาวุโสสายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

เอเชียเหนือ  
กลุ่ม บริษัท อาร์ ซี แอล

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2553  
กลุ่ม บริษัท อาร์ ซี แอล ก่อนได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีกครั้งในปี 2554

ตำาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล  

เซอร์วิส เอส เอ จ�ากัด (บริษัทย่อย)
•	 กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล  

คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ากัด  
(บริษัทย่อย)

•	 กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล  
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ากัด  
(บริษัทย่อย)

•	 กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล  
เมอร์เชอนส์ มาริไทม์ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

•	 กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล  
เมอร์เชอนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท  
ฟอร์เวอร์ดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)

จำานวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : -
  พ.ศ. 2555 : -

นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่พ.ศ. 2551

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตั้งแต่พ.ศ. 2556

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประวัติการอบรม
•	 หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
•	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
•	 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ. ปตท.
•	 ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ตำาแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
•	 Member Council of Trustees,  

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
•	 ประธานบริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ากัด

จำานวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : -
  พ.ศ. 2555 : -

การศกึษา
• ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ สาขาบญัช ีจาก 

St. Louis University, USA
• ปรญิญาตรกีารบญัช ีสาขาการบญัช ีจาก

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ประวตักิารอบรม
•	 -

ประสบการณ์ทีผ่่านมา
•	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน)  
(ก�ากบัดแูลสาขาธรุกจิต่างประเทศ)

•	 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารเอเชยี จ�ากดั 
(มหาชน)

•	 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารไทยพาณชิย์ 
จ�ากดั (มหาชน)  
(ก�ากบัดแูลฝ่ายการค้าต่างประเทศ)

ตำาแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุนั

•	 กรรมการบรษัิท ไอทีบซี ีบซิเินสคอนซลั
แทนต์กรุป๊ จ�ากดั

•		 สมาชกิกติติมศกัด์ิและกรรมการ 
Commission Banking Technique and 
Practice หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย 
International Chamber of Commerce 
(ICC, Thailand)

จำานวนหุน้ทีถ่อื  พ.ศ. 2556 : -
  พ.ศ. 2555 : -



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)
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8. ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร
 ผู้อำานวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)

2. นายกัว ฮอค เอง
 กรรมการบริหาร

3. นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
 รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน)

4. นายสุเทพ ตระนันทสิน
  รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)

5. นายชาลี ชู
 รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

6. นายพรชัย วิมลรัตน์
 ผู้อำานวยการอาวุโส (โลจิสติคส์)

7. นางสาวลู เยียน ติน
 ผู้อำานวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
 กรรมการผู้จัดการ

คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ



11
รายงานประจำาปี 2556

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 2556

100%

100%

51%

100%

22.22%

100%

100%

100%

100%

 49%

49%

Regional Container
Lines (H.K.) Limited

Regional Container
Lines Shipping Co., Ltd.

Regional Merchants
Maritime Limited

Subsidiary Company
> 50% 

Associated Company
 20% - 50% 

Related Company
< 20% 

RCL Feeders Phils., Inc.

Regional Merchants 
International Freight 
Forwarding Co., Ltd.

RCL Agencies (M)
Sdn. Bhd.

RCL Holdings Ltd.

RCL  Australia Pty Ltd

RCL Shipmanagement
Pte. Ltd.

RCL Services  S.A.

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

Jurong Districentre 
Pte. Ltd.

PT Daerah Indah ShippingRCL Feeder Pte. Ltd.

Regional Container 
Lines

Public Company Limited

100%

80%

80%

51% 49%

51% 49%

51%
49%

15%

27.24%

72.76%

4.28%

RCL Investment Pte. Ltd.

RCL  Logistics Co., Ltd.

Asian  Bulk
Shipping Co., Ltd.

TIPS  Co., Ltd.

NH  Prosperity Co., Ltd.

Regional Container Lines
Public Company Limited

Regional Container 
Lines Pte. Ltd.



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)12

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ

หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เอง)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ
ดร.จ�าลอง  อติกุล
ประธานกรรมการ

66 - ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง 
Cornell University,USA

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of 
Auckland, New Zealand

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria 
University of Wellington, New 
Zealand

- ไม่มี 2549 - 2556

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการและ
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ

บมจ.อาร์ ซ ีแอล / ขนส่ง
ทางทะเล

นายกัว เปก ลอง
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

81 - วุฒิบัตร ซีเนียร์ แคมบริดจ์ และ 
ชุงเชง ไฮสคูล ประเทศสิงคโปร์

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (IOD)

0.009 เป็นพีช่ายร่วมบิดา
มารดาเดยีวกับนา
ยกัว ฮอค เอง

2548 - 2552
2552 - 2556
2556 - ปัจจุบัน

ประธากรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กิตตมิศกัดิ์

กลุม่บริษัท อาร์ ซ ีแอล / 
ขนส่งทางทะเล

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
(เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทตาม 
ที่ก�าหนดในหนังสือรับรอง)

67 - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวิชา
บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 
Certification Program (IOD)

7.49 ไม่มี 2523 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาร์ ซ ีแอล /  
ขนส่งทางทะเล

นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
กรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน) 
(เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่ 
ก�าหนดในหนังสือรับรอง)

59 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Syracuse 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 
Certification Program (IOD)

0.03 ไม่มี 2541 - พ.ย. 2552

พ.ย. 2552 - ปัจจบุนั

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการรองผู้จัดการ 
(สนับสนุน) 

บมจ.อาร์ ซ ีแอล /  
ขนส่งทางทะเล

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

74 - ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนานจิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (IOD)

- เป็นน้องชายร่วมบดิา
มารดา 
เดยีวกบั 
นายกวั เปก ลอง

2546 - เม.ย. 2553
พ.ค. 2553 - ม.ีค. 2554

เม.ย. 2554 - ปัจจบัุน

กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

กลุม่บริษัท อาร์ ซ ีแอล / 
ขนส่งทางทะเล

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการบริหาร

73 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเคล ประเทศเยอรมัน

- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (IOD)

0.02 ไม่มี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุม่บริษัท อาร์ ซ ีแอล / 
ขนส่งทางทะเล

นายสุเทพ ตระนันทสิน
รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)

61 - ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร “นายเรือ” (เรือเดินต่าง
ประเทศ) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

- ไม่มี 2546 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
(ปฏิบัติการ)

กลุม่บริษัท อาร์ ซ ีแอล / 
ขนส่งทางทะเล

นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

56 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
University of New Jersey 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
National Cheng Kung University 
ประเทศไต้หวัน

- ไม่มี ก.ย. 2551 - ม.ิย. 2554

ก.ค. 2554 - ก.ค. 2555

ส.ค. 2555 - ปัจจบุนั

ผูอ้�านวยการ
(ภมูภิาค 2)
ผูอ้�านวยการอาวโุส 
(ธรุกจิ)
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(ธรุกจิ)

กลุม่บริษัท อาร์ ซ ีแอล / 
ขนส่งทางทะเล

นายพรชยั วมิลรตัน์
ผูอ้�านวยการอาวโุส 
(โลจสิตคิส์)

62 - ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย

- ไม่มี 2547 - 2552

2552 - 2553

2554 - ปัจจุบัน

ผู้อ�านวยการอาวุโส 
(ภูมิภาค)
ผู้อ�านวยการอาวุโส 
(ภูมิภาค 3)
ผู้อ�านวยการอาวุโส 
(โลจิสติคส์)

บมจ.อาร์ ซ ีแอล / ขนส่ง
ทางทะเล

นางสาวลู เยียน ติน
ผู้อ�านวยการอาวุโส
(การเงินกลุ่ม)

53 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญช ี
สมาคมนักบัญชีรับอนุญาต 
ประเทศอังกฤษ

- ไม่มี 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส 
(การเงินกลุ่ม)

กลุม่บริษัท อาร์ ซ ีแอล / 
ขนส่งทางทะเล

ประวัติผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ

หุ้น
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เอง)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ
นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร
ผู้อ�านวยการอาวุโส 
(สารสนเทศกลุ่ม)

43 - ปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 

Electrical Engineer and Computer 
Science University of California

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา  

Electrical Engineer and Computer 
Science University of California

  ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
  Aircraft Maintenance จาก 
  Civil Aviation Training Center 

ประเทศไทย

- ไม่มี ก.ย. 2549 - ม.ิย. 2554

ก.ค. 2554 - ปัจจบัุน

ผู้อ�านวยการ
(สารสนเทศ)
ผู้อ�านวยการอาวุโส 
(สารสนเทศกลุ่ม)

กลุม่บรษิทั อาร์ ซ ีแอล / 
ขนส่งทางทะเล

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
เลขานุการบริษัท

57 - ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การบัญชี  
 University of Illinois  

ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทการบริหารและการจัดการ

ธุรกิจ University of Ohio
- ปริญญาตรีการบริหารและ 

การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- ไม่มี 2550 - ปัจจบัุน

ส.ค. 2556 - ปัจจบัุน

ผู้อ�านวยการ  
(บัญชี และการเงิน)
เลขานุการบริษัทฯ

บมจ.อาร์ ซ ีแอล / ขนส่ง
ทางทะเล

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุด 5 เมษายน 2556
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)14

ชื่อบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร

จ�า
ลอ
ง	
อต
ิกุล

กัว
	เ
ปก
	ล
อง

สุเ
มธ
	ต
ันธ
ุวน
ิตย
์

อม
รศ
ักด
ิ์	น
พ
รัม
ภา

ตว
งร
ัตน
์	ก
ีร์ต
ิบุต
ร

ฮา
ร์ท
วคิ
	ช
ลูส์
	เ
อค
กา
ร์ด

กัว
	ฮ
อค
	เ
อง

วิเ
ศษ
	จ
ูภิบ
าล

อา
ภา
วด
ี	ม
ีคุณ

เอ
ี่ยม

ลู	
เย
ียน
	ต
ิน

สุเ
ทพ
	ต
ระ
นัน
ทส
ิน

พ
รช
ัย	
วิม
ลร
ัตน
์

บัณ
ฑ
ิต	
รุ่ง
เจ
ริญ
พ
ร

ชา
ลี	
ชู

Regional Container Lines Public Company Limited X / // / // // / / / - - - - -

บริษัทย่อย

1.	 RCL	Investment	Pte.	Ltd. - - // - // - - - - // - - - -

2.	 Regional	Container	Lines	Pte.	Ltd. - - // - // - - - - // // - - -

3.	 RCL	Shipmanagement	Pte.	Ltd. - - // - - - - - - - // - - -

4.	 RCL	Holdings	Ltd. - - // - - - - / - - - - - -

5.	 RCL	Services	S.A. - - // - / - / - - - - - - -

6.	 RCL	Feeder	Pte.	Ltd.	 - - - - // - - - - - - - - //

7.	 Regional	Container	Lines	(H.K.)	Limited - / // - / - / - - - - - - -

8.	 Asian	Bulk	Shipping	Co.,	Ltd. - - / - - - - - - - / - - -

9.	 RCL	(Australia)	Pty	Ltd - - / - / - - - - / - - - /

10.	Regional	Container	Lines	Shipping	Co.,	Ltd. - - X - / - / - - - / / - -

11.	 RCL	Logistics	Co.,	Ltd. - - / - - - - - - - / / - -

12.	RCL	Agencies	(M)	Sdn.	Bhd. - - / - / - - - - - - - - /

13.	RCL	Feeders	Phils.,	Inc. - - - - - - - - - / - / - -

14.	Regional	Merchants	Maritime	Limited - - X - / - / - - - / - - -

15.	Regional	Merchants	International	Freight	Forwarding	 
	 Co.,	Ltd.

- - X - / - / - - - / - - -

บริษัทร่วม

1.	 TIPS	Co.,	Ltd. - - / - - - - - - / - - -

2.	 RCL	(Vietnam)	Co.,	Ltd. - - - - / - - - - - - / - /

3.	 PT	Daerah	Indah	Shipping - - - - - X - - - - / - - -

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.	 Jurong	Districentre	Pte.	Ltd. - - - - - - - - - - - - - /

2.	 NH	Prosperity	Co.,	Ltd. - - / - - - - - - - - - - -

Remark	:	X	=	ประธานกรรมการ	/	=	กรรมการ	//	=	กรรมการบริหาร

การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

เรือที่ใช้ด�าเนินงานและเป็นเจ้าของ

Name Flag Year Built Shipyard Deadweight
Designed 

Capacity
Age

Cargo 

Gear
 Anan Bhum Thai 1996  Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 17 2x40
 Bani Bhum Thai 1996  Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 17 2x40
 Chana Bhum S'pore 1996  Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 17 2x40
 Danu Bhum S'pore 1996  Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 17 2x40
 Ganta Bhum S'pore 1995  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 18,196 1,094 18 -
 Hunsa Bhum S'pore 1995  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 18,196 1,094 18 -
 Isara Bhum S'pore 2008  Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd, Japan 12,200 1,088 5 -
 Itha Bhum Thai 1996  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 17 -
 Intra Bhum Thai 2013  Daesun Shibuilding & Engineering Co., Ltd 12,750 958 0 -
 Jitra Bhum S'pore 1997  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 16 -
 Kama Bhum S'pore 1997  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 16 -
 Kiti Bhum S'pore 1997  Miho Shipyard Co., Ltd, Japan 10,908 865 16 2x40
 Lila Bhum S'pore 1997  Miho Shipyard Co., Ltd, Japan 10,908 865 16 2x40
 Mathu Bhum S'pore 1990  Hanjin Shipbuilding Co., Ltd, Korea 15,152 1,036 23 2x40
 Methi Bhum S'pore 2001  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 11,655 928 12 -
 Mitra Bhum S'pore 2007 Jiangsu Eastern Shipyard, China 13,760 1,108 6 -
 Nanta Bhum Thai 1990  Hanjin Shipbuilding Co., Ltd, Korea 15,161 1,036 23 2x40
 Nawata Bhum (Resourceful) S'pore 2008 Jiangsu Eastern Shipyard, China 13,760 1,108 5 -
 Nithi Bhum S'pore 2002  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 11,655 928 11 -
 Ora Bhum S'pore 1997  Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,006 628 16 2x36
 Otana Bhum S'pore 2008 Jiangsu Eastern Heavy Industry, China 13,760 1,022 5 -
 Panja Bhum S'pore 2008 Jiangsu Eastern Heavy Industry, China 13,760 1,022 5 -
 Pira Bhum S'pore 1997  Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 7,988 628 16 2x36
 Racha Bhum S'pore 2008  Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland 38,968 2,732 5 -
 Ratha Bhum Thai 1998  Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,018 628 15 2x36
 Satha Bhum S'pore 2009  Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland 38,968 2,732 4 -
 Siri Bhum Thai 2013  Daesun Shibuilding & Engineering Co., Ltd 12,750 958 0 -
 Supa Bhum Thai 1998  Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,016 628 15 2x36
 Uru Bhum Thai 2005  Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan 31,805 2,598 8 -
 Vira Bhum Thai 2005  Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan 31,805 2,598 8 -
 Wana Bhum Thai 2005  Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan 30,832 2,378 8 -
 Xetha Bhum S'pore 1993  Hanjin Shipbuilding Co., Ltd, Korea 15,301 1,098 20 2x40
 Xutra Bhum Thai 2005  Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan 30,832 2,378 8 -
 Yantra Bhum S'pore 1993  Hanjin Shipbuilding Co., Ltd, Korea 15,346 1,098 20 2x40
 Yossa Bhum S'pore 1994  Imabari Iwagi Shipyard, Japan 15,414 818 19 2x35 

TOTAL OWN CAPACITY 44,096 TEUs
Total 35 vessel with the average age of 13 years

เรือที่เช่ามาด�าเนินงานระยะยาว

Name Flag Year Built Shipyard Deadweight
Designed 

Capacity
Age

Cargo 

Gear
 Anu Bhum Thai 2008  Qingtian Country Jianxing, Wenzhou, China 2,974 189 5 -
 Teera Bhum S'pore 2005  Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China 24,279 1,858 8 -
 Thana Bhum S'pore 2005  Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China 24,279 1,858 8 -
 CS Tina Panama 1995  Volkswerft Stralsund 14,717 1,122 18 -
 Cosco Aden Hong Kong 2012  Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd, China 50,488 4,253 1 -
 Cosco Istanbul Hong Kong 2012  Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd, China 50,488 4,253 1 -
 APL Amman Liberia 2002  Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea 40,995 3,316 11 -
 Tilly Russ Antigua 

Barbuda
2010 Jiangsu Yangzijiang Shipyard - Jiangyin, China 17,142 1,338 3 -

 RHL Conscientia LIBERIA 2012 Shanghai Shipyard - Shanghai, China 58,197 4,664 1 -
 Ratana Thida Thailand 1996 Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan 18,195 1,128 17 -

RCL FLEET CAPACITY 68,075 TEUS

กองเรือ อาร์ ซี แอล 2556
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ก�าเนิด อาร์ ซี แอล
2523 : ก่อตั้งโดย บริษัท โงวฮก จ�ากัด

ปีแห่งการบุกเบิก และก้าวสู่ความเป็นบริษัทของบุคคลทั่วไป
2524 : ซื้อเรือล�าแรกชื่อ เรือศิริภูมิ เพื่อใช้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ 
2531 : เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 55 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท
2536 : แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ�ากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 221 ล้านบาท

การด�าเนินงานระดับภูมิภาค
2532 : จัดตั้งบริษัท อาร์ ซี แอล อินเวสเมนท์ พีทีอี จ�ากัด เพื่อเข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ในกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล  

ในสงิคโปร์ (ต่อมาในปี 2534 ได้ถอืหุน้ร้อยละ 51 ท�าให้บริษทัเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่) เพือ่ขยายเครือข่ายบริการ
เข้าไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 : เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น 84 ล้านบาท

ปีแห่งการขยายธุรกิจและโครงสร้าง 2533 - 2537
 : รับมอบเรือต่อสร้างใหม่รุ่นแรกจ�านวน 2 ล�า คือ เรือมหาภูมิ และเรือนันทภูมิ จากเกาหลี
 : ลงทุนซื้อกิจการร้อยละ 20 ในบริษัท ที ไอ พี เอส จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินกิจการที่ท่าเรือแหลมฉบัง และซื้อ

กิจการร้อยละ 70 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ากัด ในฮ่องกงและบริษัทย่อย
 : ซื้อหุ้นที่เหลือร้อยละ 49 ในกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ในสิงคโปร์ ท�าให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 
 : ซื้อกิจการร้อยละ 20 ในบริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินกิจการลานพักตู้คอนเทนเนอร์

และคลังสินค้าทัณฑ์บน
 : ซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 30 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ากัด และบริษัทย่อย ท�าให้

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 

ปีแห่งการพอกพูนสินทรัพย์ 2538 - 2541
 : รับมอบเรือต่อใหม่จ�านวน 9 ล�าจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์
 : ซื้อที่ดินและอาคารส�านักงานสูง 12 ชั้นในสิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม อาร์ ซี แอล
 : เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 221 ล้านบาท เป็น 663 ล้านบาท 
 : ร่วมลงทุนกับบริษัทมิตซุย โอ.เอส.เค.ไลนส์ จ�ากัด จัดตั้งบริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าประเภทเทกอง

ปีแห่งการเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการ 2543 - 2547
 : เริ่มระบบการให้บริการ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อว่า “ภูมิเน็ต” 
 : ขยายเครือข่ายบริการเข้าไปในเอเชียตะวันตก และตะวันออกกลาง 
 : จัดตั้ง บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ากัด ที่เซี่ยงไฮ้ บริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) จ�ากัด 

และบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (เอ็ม) จ�ากัด ที่มาเลเซีย และ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ากัด 
ที่ประเทศไทย

 : บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ากัด ซึ่งมีส�านักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  
1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�านักงานสาขา 5 แห่ง ที่เมืองซิงเตา เทียนจิน เซียเมิน กวางโจว และ
เซิ่นเจิ้น เพื่อขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนเหนือและตอนใต้

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
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ปีแห่งการลงทุนในสินทรัพย์และบริษัทย่อย 2548 - 2553
 : รับมอบเรือใหม่จ�านวน 13 ล�า จากอู่ต่อเรือในประเทศญี่ปุ่น จีน และโปแลนด์
 : เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟิลส์ อิงค์ ในประเทศฟิลิปปินส์
 : จัดต้ังบรษัิทย่อย รจิิแนล เมอร์เชอนส์ มารไิทม์ จ�ากดั ในประเทศฮ่องกง และ บรษิทั รจิแินล เมอร์เชอนส์ อนิเตอร์

เนชัน่แนล เฟรท ฟอร์เวอร์ดดิง้ จ�ากดั ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยถอืหุน้ร้อยละ 80 ทั้งสองบริษัท 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและบริการโลจิสติคส์ เข้าไปในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ

 : จัดตั้งบริษัทร่วม อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ากัด ประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นร้อยละ 49 เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจและบริการโลจิสติคส์ในอินโดจีน

 : เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ากัด ในฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 เป็น 20 ล้านเหรียญฮ่องกง และเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ากัด 
ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น 5 ล้านบาท

 : ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจตัวแทน
เรือในออสเตรเลีย

 : จัดตั้งบริษัทย่อย อาร์ ซี แอล เกาหลี โดยถือหุ้นร้อยละ 85 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 340 ล้านวอน เป็น 
400 ล้านวอน โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ในปี 2550 เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศเกาหลี

 : จัดตั้งบริษัทร่วม พีที เดราห์ อินดาห์ ชิปปิ้ง โดยถือหุ้นร้อยละ 49 เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศ
อินโดนีเซีย

 : บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ากัด ซึ่งมีส�านักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
1.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�านักงานสาขาที่ 6 ที่เมืองนิงโบ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

 : เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัท อาร์ ซี แอล  
ฟีดเดอร์ พีทีอี ประเทศสิงคโปร์ (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท 
ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ากัด

 : บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ากัด ซึ่งมีส�านักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
1.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�านักงานสาขาที่ 7 ที่เมืองโฟชาน เพื่อขยายการด�าเนินธุรกิจในบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น�้าเพิร์ล สาธารณรัฐประชาชนจีน

 : เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มจากถือหุ้นทางตรงร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล 
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 51.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 : เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก 
12.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 32.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 : เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 663 ล้านบาท เป็น 828.7 ล้านบาท 
 : เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ 

จาก 51.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 91.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อความแข็งแกร่งทางการเงิน 
เพื่อประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ 

 : เพิม่ทนุจดทะเบยีนในบรษิทั อาร์ ซ ี แอล ฟีดเดอร์ พทีอี ี จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก 
32.7 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เป็น 138.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพือ่ประสิทธภิาพการด�าเนนิธรุกจิโดยรวมของกลุม่ฯ 

 : เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) เอสดีเอน บีเอชดี ประเทศมาเลเซีย (ถือหุ้นร้อยละ 
100 โดย บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด) จาก 200,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 500,000 ริงกิต 
มาเลเซีย เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศมาเลเซีย
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ปีแห่งการควบรวมและการพัฒนาระบบ 2554-2557
 : รับมอบเรือศิริภูมิ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 และเรืออินทราภูมิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
 : ได้รบัการต่ออายใุบอนญุาตการลงทนุในประเทศเวยีดนามภายใต้การร่วมทนุกบับริษทัอาร์ ซ ีแอล (เวยีดนาม) จ�ากดั
 : การควบรวมและปรับขนาดองค์กรเพื่อปรุงประสิทธิภาพการบริการด้วยการสลายบริษัทอาร์ ซี แอล (เกาหลี) จ�ากัด 

รวมถึงการยุบสาขาฟรีเมนเทลในปี 2555 และสาขาเสมารังในปี 2556
 : เริ่มติดต้ังระบบ อีซีดีไอเอส ซ่ึงเป็นช่วยให้การเดินเรือในทะเลง่ายขึ้นและพัฒนาด้านความปลอดภัยขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม ปัจจุบันนี้กองเรือของบริษัทอาร์ ซี แอล ได้รับการติดตั้งระบบ อีซีดีไอเอส เสร็จสมบูรณ์แล้ว 27%
 : ประมาณ 27% ของเรือในกลุ่มบริษัท ได้ผ่านการรับรองและได้รับการจัดล�าดับชั้นเอกสารรับรองบี เอ็ม ดับบลิว 

ซึง่เป็นชดุมาตราฐานทางเทคนิคและเป็นข้อก�าหนดส�าหรับการควบคมุและการจดัการน�า้และตะกอนจากอบัเฉาเรอื
 : ก�าหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่ (1) มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�างานเป็นทีม และ  

(5) รับผิดชอบในงาน ซึ่งพยายามผลักดันการประเมิณผลงานของพนักงานโดยอาศัยเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
เป็นหลัก

 : ส่วนโปรแกรมเสริมดอลฟิน อีซี่ โหลดลิสต์ ได้เปิดใช้งานในระบบดอลฟิน แคริเออร์เป็นผลส�าเร็จในปี 2554 ส่วน
โปรแกรมเสริมนี้เปิดใช้งานในกลุ่มอาร์ ซี แอล ทุกประเทศ ช่วยให้การใช้งานระบบง่ายขึ้นและประสานการท�างาน
ร่วมกันของส่วนโปรแกรมอื่นๆ ให้ดีขึ้น เป็นผลให้กลุ่มปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนถ่ายตู้สินค้าได้
รวดเร็วและแม่นย�ายิ้งขึ้น

 : ระบบดอลฟิน เอส เอ พี ซึ่งเป็นระบบทางการเงิน ได้เปิดใช้งานเป็นผลส�าเร็จในปี 2554 และด�าเนินการเพื่อน�า
ระบบไปใช้งานในเครือข่ายของบริษัทเป็นระยะ
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ชื่อบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ ประเทศที่จด

ทะเบียนจัดตั้ง
และดำาเนินการ

กิจกรรมหลัก สถานที่ติดต่อ
2556 2555

Regional Container Lines 
Public Company Limited

- - ไทย ด�าเนินการเดินเรือ, 
เป็นเจ้าของเรือ, กิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวกับการเดินเรือ และ 
ลงทุนในบริษัทอื่น 

30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35 
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa, 
Bangkok, Thailand 
Tel (66) 2296 1096-97  
Fax (66) 2296 1098

RCL Investment Pte Ltd. 100 100 สิงคโปร์ ลงทุนในบริษัทอื่น 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,  
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

RCL Feeder Pte Ltd. 100 100 สิงคโปร์ ลงทุนในบริษัทอื่น ด�าเนินกิจการ
เดินเรือและรับรวบรวมสินค้าจาก
ผู้ส่งออกรายย่อย

11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,  
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

Regional Container Lines 
Pte Ltd.

100 100 สิงคโปร์ เจ้าของและด�าเนินกิจการเดินเรือ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,  
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

RCL Shipmanagement Pte 
Ltd.

100 100 สิงคโปร์ จัดการกองเรือ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,  
Singapore 089057 
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

RCL Holdings Ltd. 100 100 สิงคโปร์ เจ้าของและด�าเนินกิจการเดินเรือ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,  
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

Regional Container Lines 
(H.K.) Ltd.

100 100 ฮ่องกง ลงทุนในบริษัทอื่น ตัวแทนเดินเรือ
และการให้บริการการขนส่งและ
จัดการเกี่ยวกับสินค้า

11th Fl. No.9 Des Voeux Road West, 
Hong Kong
Tel (852) 2526 3318  
Fax (852) 2537 5463

Regional Container Lines 
Shipping Co., Ltd.

100 100 จีน ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า Room 2601-2603, Harbour Ring Plaza, 
No.18, Xi Zang Middle Road, Shanghai, 
China
Tel (8621) 6132 4500  Fax (8621) 6132 4504

RCL Logistics Co., Ltd. 100 100 ไทย บริการโลจิสติคส์ 13th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/17 
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa, 
Bangkok, Thailand 
Tel (66) 2296 1284-6  Fax (662) 296 1279

RCL Agencies (M) Sdn 
Bhd

100 100 มาเลเซีย ตัวแทนเดินเรือ Suite 6.02, Level 6 IMS 2,
88 Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 
Klang Selangor, Malaysia
Tel (603) 33422722  Fax (603) 33422871

RCL Services S.A. 100 100 ปานามา ด�าเนินกิจการเดินเรือ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,  
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ ประเทศที่จด

ทะเบียนจัดตั้ง
และดำาเนินการ

กิจกรรมหลัก สถานที่ติดต่อ
2556 2555

RCL Feeders Phils., Inc. 100 100 ฟิลิปปินส์ เป็นตัวแทนเรือ 10th Fl, Ayala Life-Fgu Centre
6811 Ayala Avenue, Makati City
Philippines
Tel (632) 815 3187  Fax (632) 815 2102

RCL (Australia) Pty Ltd. 100 100 ออสเตรเลีย เป็นตัวแทนเรือ 1st Fl., 60-64 Bay Street, Ultimo,  
Nsw 2007, Australia
Tel (612) 9219 8700  Fax (612) 9211 5799

Regional Merchants 
International Freight 
Forwarding Co., Ltd

80 80 จีน รับจัดการขนส่งและบริการ 
โลจิสติคส์

Room 15B-6, 14th Floor 
Ningbo China Hong Center,
No.717 Zhongxing Road,  Ningbo, China 
Tel  (86574) 2786 2518 
Fax  (86574) 2786 2525/38

Regional Merchants 
Maritime Limited

80 80 ฮ่องกง ด�าเนินการเดินเรือและ 
บริการโลจิสติคส์

11th Fl. No 9 Des Voeux Road West,  
Hong Kong
Tel (852) 2526 3318 Fax (852) 2537 5463

Asian Bulk Shipping Co., Ltd. 51 51 ไทย ด�าเนินกิจการเดินเรือ 30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35 
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, 
Yannawa, Bangkok, Thailand 
Tel (66) 2296 1096-97  
Fax (66) 2296 1098

RCL (Vietnam) Co., Ltd. 49 49 เวียดนาม เป็นตัวแทนเรือ Room 004-008, 147 Nguyen Tat Thanh 
Street, Dist. 4 Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel (848) 3825 9561
Fax (848) 38255391/ 3825 9560

PT Daerah Indah Shipping 49 49 อินโดนีเซีย ขนส่งทางทะเลและ 
เป็นตัวแทนเรือ

Plaza sentral Building 6th fl.,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47
Jakarta, Indonesia
Tel (62) 21 521 4808 Fax (62) 21 521 4801

TIPS Co., Ltd. 22.22 20 ไทย บริหารท่าเรือ 29th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/34 
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, 
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (66) 2633 5400  
Fax (66) 2633 5444

Jurong Districentre  
Pte Ltd.

15 15 สิงคโปร์ บริการคลังสินค้าและ 
กระจายสินค้า 

No. 3 Pioneer Sector 3 #1M-03 Jurong 
Districentre, Singapore 628342 
Tel (65) 6862 1238  
Fax (65) 6861 8248

NH Prosperity Co., Ltd. 4.28 4.28 ไทย บริหารลานพักตู้คอนเทนเนอร์ 
และคลังสินค้า 

106 Moo 6 Bangkok-Chonburi Intercity 
Motorway, Tubyao, Ladkrabang, Bangkok, 
Thailand
Tel (66) 2737 4561-9  Fax (66)  2737 4551-2
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COUNTRY CITY COMPANY TELEPHONE FAX
AUSTRALIA Brisbane RCL (Australia) Pty Ltd (617) 3835 6888 (617) 3832 0199

Melbourne RCL (Australia) Pty Ltd (613) 9613 1800 (613) 9613 1888
Sydney RCL (Australia) Pty Ltd (612)  9219 8700 (612) 9211 5799

BANGLADESH Chittagong Integrated Transportation Services Limited (ITSL) (880)  31 713 147 (880) 31 710 847
CAMBODIA Phnom Phen Feeder Shipping Agency Co., Ltd. (85523) 880 241/ 242 (85523) 885 706 / 607
CHINA Fangcheng China Ocean Shipping Agency Fangcheng (86770) 2822556 (86770) 6102204

Foshan Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86757) 2661 2918 (86757) 2661 1803
Guangzhou Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8620) 8363 3236 (8620) 8363 4004
Hangzhou Regional Merchants International Freight 

Forwarding Co., Ltd.
(86571) 8577 9601 (86571) 8577 9616

Ningbo Regional Merchants International Freight 
Forwarding Co., Ltd.

(86574) 2786 2533 (86574) 2786 2525

Ningbo Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86574) 2787 2828 (86574) 2787 2808
Qingdao Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86532) 8668 5577 (86532) 8668 1966
Shanghai Regional Merchants International Freight 

Forwarding Co., Ltd.
(8621) 6132 4650 (8621) 5385 2808

Shanghai Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8621) 6132 4500 (8621) 6132 4504
Shenzhen Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86755) 2518 1150 (86755) 2518 1572
Tianjin Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8622) 6032 8670-3 (8622) 6032 8691-2
Xiamen Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86592) 239 8011 (86592) 239 8001-2

HONG KONG Hong Kong Regional Container Lines (H.K.) Limited (852) 2526 3318 (852) 2537 5463
INDIA Bangalore/Chennai/Hyderabad/Vizag Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd. 91 891 4546 444 91 891 4546 455

Mumbai Maritime Services Pvt. Ltd. (9122) 3252 1596 (9122) 6555 0847
Pipavav Maritime Services Pvt. Ltd. (91 2794) 286186 (91 2794) 286186
Kolkata Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd. (9133) 3052 7058 (9133) 3052 7064
Jaipur Maritime Services Pvt. Ltd. (91 141) 5103797 (91 141) 5102797
Baroda Maritime Services Pvt. Ltd. (91 265) 2323503 (91 265) 2323504
Ahmedabad Maritime Services Pvt. Ltd. (91 79) 27541191 / 92 (91 79) 27541193
Ludhiana Maritime Services Pvt. Ltd. (91 161) 5016989 (91 161) 5017226
JNPT Maritime Services Pvt. Ltd. (9122) 2747 0548 / 98 (9122) 2747 0626
Delhi Maritime Services Pvt. Ltd. (9111) 46603800 (9111) 46603859

INDONESIA Jakarta PT Bhum Mulia Prima (6221) 521 4808 (6221) 521 4801-2
Medan/Belawan PT Bintika Bangunusa (6261) 845 5883 (6261) 846 2909
Surabaya PT Bhum Mulia Prima (6231) 534 3998 (6231) 534 3993

IRAN Bandar Abbas Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd. (0098 761) 2250311-20 (0098 761) 2250318
Tehran Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd. (0098 21) 22225303 (0098 21) 22270638

JAPAN Kobe Mitsui Soko Co., Ltd. (8178) 232 2285 (8178) 232 2352
Nagoya (Chubu Branch) Mitsui Soko Co., Ltd. (8152) 972 0633 (8152) 972 0646
Tokyo Mitsui Soko Co., Ltd. (813) 6400 8181 (813) 6880 9904
Yokohama Mitsui Soko Co., Ltd. (8145) 201 6902 (8145) 201 3039

KOREA Pusan Chun Jee Shipping Co., Ltd (8251) 468 2937 (8251) 468 6791
Seoul Chun Jee Shipping Co., Ltd (822) 3455 1606 (822) 3455 1600

KUWAIT Safat Al Kazemi International General Trading & (965) 2573 3870-2 (965) 2573 3864
Contracting Group Co. WLL.

MALAYSIA Singapore Geniki Shipping Pte Ltd (as agens for Regional 
Container Lines in 

(65) 6327 1788 (65) 6327 1588

East Malasia)
Bintulu Trans East Shipping Sdn Bhd (60) 86 317298 (60) 86 333525
Kuching Trans East Shipping Sdn Bhd (60) 82 489779 (60) 82 483135
Kota Kinabalu Trans East Shipping Sdn Bhd (60) 88 253566 (60) 88 262566 
Johore Bahru/Pasir Gudang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (607) 255 2388 (607) 254 1288
Penang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (604) 370 2666 (604) 370 2233
Port Klang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (603) 334 22722 (603) 334 22871
Kuantan Liraship Agency Sdn. Bhd. (09) 566 8936 (09) 566 9711

MYANMAR Yan Gon Tangent Marine Services Company Limited (951) 901 0256 (951) 397 960
PAKISTAN Karachi United Marine Agencies (Pvt.) Ltd. (9221) 111 111 862 (9221) 231 0443
PHILIPPINES Cebu C.F. Sharp Shipping Agencies, Inc. (6332) 255 0001 (6332) 255 1695

Manila RCL Feeders Phils., Inc. (632) 815 3187 (632) 815 2102
SAUDI ARABIA Dammam Gulf Shipping Co., Ltd. (9663) 835 2777 (9663) 835 5365
SINGAPORE Singapore RCL Feeder Pte. Ltd. (65) 6220 0388 (65) 6229 2071
SRI LANKA Colombo Delmege Forsyth & Co. (Shipping) Ltd. (9411) 772 9563 (9411) 772 9556
TAIWAN Taipei Grand Maritime Transport Ltd. (8862) 2547 1786 (8862) 2547 3063

TWTXG Grand Maritime Transport Ltd. (Taichung Office) (8864) 2327 0593 (8864) 2327 0573
THAILAND Bangkok (Head Office) Regional Container Lines Public Co., Ltd. (662) 296 1096-7 (662) 296 1098

Bangkok (Agent) Ngow Hock Co., Ltd. (662) 295 3737 (662) 296 1525
Laem Chabang Ngow Hock Agency Co., Ltd. (6638) 330 727-9 (6638) 330 730
Songkhla Songkhla Shipping Agency Co., Ltd. (6674) 245 574 (6674) 232 345

UNITED ARAB EMIRATES Dubai Peninsula Shipping Company LLC. (9714) 355 3100 (9714) 355 6806
VIETNAM Ho Chi Minh RCL (Vietnam) Co., Ltd. (848) 3825 9561 (848) 3825 9560

Hai Phong Vinatrans Haiphong (8431) 3629 139 (8431) 3629 442

ส�านักงานและตัวแทน อาร์ ซี แอล ในต่างประเทศ
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 กลุ่มอาร์ ซี แอล (“กลุ่มฯ”) มุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นน�าของภูมิภาคที่มี
ฐานสนิทรพัย์ประกอบการทีม่ัน่คง โดยจะเน้นการให้บรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้าและการด�าเนนิงานทีส่อดคล้อง
กับจดุประสงค์ของผูถ้อืหุน้ ด้วยความอตุสาหะทัง้ของฝ่ายบริหารและพนกังาน นอกจากการพฒันาสมรรถนะองค์กรด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนในทรัพยากรแล้ว ในปี 2554 กลุ่มฯ ได้ก�าหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่ (1)  
มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�างานเป็นทีม และ (5) รับผิดชอบในงาน เพื่อให้ขับเคลื่อนการท�างานให้บรรลุ
พันธกิจที่ตั้งไว้ 
 กลุ่มฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่จะวิวัฒน์องค์กรให้เป็น “ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และ บริการ
โลจิสติคส์ชั้นน�าในภูมิภาคเอเซียที่ได้รับความเชื่อถือในด้านประสิทธิภาพของการด�าเนินงานและคุณภาพของการให้บริการ 
อันเป็นผลมาจากพนักงานที่มุ่งมั่นท�างานด้วยใจและความคิดสร้างสรรค์”

เป้าหมายขององค์กร 
 กลุม่ฯ มเีป้าหมายทีจ่ะด�ารงความเป็นผูน้�าในหมูผู่ใ้ห้บรกิารขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ทางทะเลชัน้น�าของโลก โดยมุง่เน้นการ
ด�าเนนิธรุกจิภายในภมูภิาคเอเชยี เครอืข่ายภมูศิาสตร์หลกัในการให้บรกิารครอบคลมุภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงเหนอื เอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ คาบสมทุรเอเชยีใต้ ตะวนัออกกลาง และออสเตรเลยี 

ความสำาเร็จ 
 ปัจจุบัน กลุ่มฯ อยู่อันดับที่ 31 ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลระดับโลก และอยู่ในระดับต้นๆ ของกลุ่มผู้ให้บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลในภูมิภาคที่จัดอันดับโดยสื่อพิมพ์ชั้นน�าของอุตสาหกรรมประเภทนี้ 
  ปัจจัยหลักต่อไปนี้น�าความส�าเร็จมาสู่กลุ่มฯ ทั้งในการด�าเนินงานและผลประกอบการ 

� ด�ารงฐานะผู้น�าในการให้บริการระดับภูมิภาค

� เสริมสร้างการยอมรับในภูมิภาคที่กลุ่มฯ ให้บริการ 

� ฐานลูกค้าที่หลากหลายและมั่นคง 

� มีหน่วยงานภายในที่มุ่งมั่นในการให้บริการ และใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

� ผู้บริหาร พนักงาน และลูกเรือ มีทักษะความสามารถและตั้งใจท�างาน

� การวางกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจทั้ง Shipper Owned Container หรือ SOC และ Carrier Owned Container 
หรือ COC

� มีเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิผล

1. การประกอบธุรกิจ
 อาร์ ซี แอล เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย 
ก่อตั้งในปี 2523 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 
2531 กลุ่ม ฯ ด�าเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ (1) Shipper Owned Container (SOC) หรือตู้สินค้าของเรือ
เดินสมุทรข้ามทวีป (2) Carrier Owned Container (COC) หรือตู้สินค้าของกลุ่ม ฯ ที่ให้บริการภายในภูมิภาค และ (3) การ
ให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย 
 ปัจจุบันกลุ่มฯ เป็นเจ้าของและประกอบการเดินเรือคอนเทนเนอร์ 45 ล�า โดยมีขนาดระวางเรือระหว่าง 200 ทีอียู ถึง 
4600 ทีอียู ซึ่งเป็นขนาดระวางเรือที่เหมาะกับการให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในระดับภูมิภาค ในปี 2556 กลุ่มฯ 
เป็นเจ้าของและให้บริการตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉลี่ยประมาณ 71,000 ทีอียู เพื่อให้บริการในสายธุรกิจ COC และมีเครือข่าย
ส�านักงาน 64 แห่งทั่วภูมิภาค ทั้งที่เป็นส�านักงานของกลุ่มฯ เองและส�านักงานตัวแทน เพื่อให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า
 กลุม่ฯ เป็นทีย่อมรบัจากลกูค้าและผูป้ระกอบการทัว่ไปในอตุสาหกรรม ในฐานะผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ทาง
ทะเลชั้นแนวหน้าทั้งในสายธุรกิจ SOC (ข้ามทวีป) และในสายธุรกิจ COC (ภายในภูมิภาค)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ประเภทของธุรกิจ
 ธุรกิจประเภท SOC ให้บริการขนส่งในเส้นทางระหว่างเมืองท่าหลักที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้ากับเมืองท่าย่อย
ทั้งต้นทางและปลายทางที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ในธุรกิจประเภท SOC นั้น กลุ่มฯ จัดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ลูกค้า
ที่มีตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สายการเดินเรือหลักหรือ Main Line Operator ที่ท�าหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างทวีป 
ผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่มีเรือเป็นของตนเอง หรือ NVOCC ผู้ประกอบการขนส่งถังบรรจุเคมีภัณฑ์ (ISO tank) และเจ้าของ
ตู้สินค้า โดยกลุ่มฯ เป็นผู้ขนส่งตู้สินค้าเหล่านี้ระหว่างท่าเรือในเมืองท่าต่างๆ ในภูมิภาค 
 ส�าหรับ Main Line Operator แล้ว จ�าเป็นต้องมีผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์ที่ช่วยให้บริการขนส่งตู้สินค้าโดยรับตู้
สินค้าจากเมืองท่าใกล้เคียงมาส่งที่เรือใหญ่ และในขณะเดียวกันก็รับตู้สินค้าจากเรือใหญ่กลับไปส่งยังเมืองท่าเล็กๆ เหล่านั้น 
การที ่Main Line Operator นยิมใช้เรอืเดนิสมทุรทีม่รีะวางขนาดใหญ่ขึน้ในการให้บรกิารขนส่งสนิค้าในเส้นทางการค้าระหว่าง
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตก การขนถ่ายสินค้าโดยกองเรือฟีดเดอร์จากเมืองท่าในละแวกใกล้เคียงสู่เรือใหญ่ให้เต็มล�าเรือ
ได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ อยู่หน้าท่าเรือมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
 ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภท Main Line Operator โดยเสนอบริการที่มี
ความถี่เที่ยวการเดินเรือสูงเพื่อรับส่งสินค้าระหว่าง “เมืองท่าหลัก” และ “ท่าเรืออื่นๆ” ในภูมิภาค จึงถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญ
ของกลุ่มฯ ในธุรกิจประเภท SOC ในปัจจุบันกลุ่มฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแบบฟีดเดอร์แก่เมืองท่าหลักต่างๆ ในภูมิภาค เช่น 
สิงคโปร์ ฮ่องกง และดูไบ
 นอกจากธุรกิจประเภท SOC แล้ว กลุ่มฯ ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ กว่า 71,000 ทีอียู แก่ผู้น�าเข้าและผู้ส่ง
ออกสินค้าโดยตรง ในเส้นทางเดินเรือที่กลุ่มฯ ด�าเนินงานอยู่ นับจากช่วงต้นทศวรรษที่แล้ว ธุรกิจประเภท COC เติบโตอย่าง
มั่นคงในสัดส่วนที่สูงเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี
 สายงานหลักที่สาม คือการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สายงานนี้เติบโต
อย่างต่อเน่ือง เป็นธรุกจิที่ให้บรกิารตัง้แต่การด�าเนนิพธิศีลุกากรและขนส่งสนิค้าภายในประเทศไปสูก่ารรบัจดัการด้านโลจิสติ
คส์ ซึ่งรวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ตลอดจนการจัดการและบริหาร “โซ่อุปทาน” หรือ 
Supply Chain ในประเทศต่างๆ กลุ่มฯ ออกแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการในการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร

ยอดขนส่งตู้สินค้า 
 ปี 2556 ยงัคงเป็นปีทีท้่าทายส�าหรบัอตุสาหกรรมการขนส่งสนิค้าทางทะเล เนือ่งจากสายการเดนิเรอืยงัต้องรบัมอืก�าลงั
ขนส่งที่เติบโตอย่างมาก นับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อสายเรือทั้งหลายพยายามลดต้นทุนให้ต�่าด้วยการลดต้นทุนต่อ
หน่วย การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนี่เองที่ส่งผลต่ออุปสงค์ที่ซบเซาของอัตราค่าระวางตลอดปี 2556
 ยอดขนส่งรวมของธุรกิจประเภท COC และประเภท SOC ลดลงร้อยละ 6.5 ในขณะที่อัตราการใช้ก�าลังบรรทุกยังคง
เป็นร้อยละ115 เท่ากับในปี 2555 

การเติบโตในระหว ่างป ี  2552-2556 2552 2553 2554 2555 2556

ปริมาณการขนส่งโดยรวม (ทีอียู) 2,365,455 2,521,696 2,338,756 2,233,642 2,088,872
เพิ่มขึ้น (%) -18.40% 6.60% -7.30% -4.50% -6.50%
ประเภท COC (ทีอียู) 1,258,953 1,347,426 1,219,633 1,114,414 1,057,348
เพิ่มขึ้น (%) -9.10% 7.00% -9.50% -8.60% -5.10%
ประเภท SOC (ทีอียู) 1,106,502 1,174,270 1,119,123 1,119,228 1,031,524
เพิ่มขึ้น (%) -27.00% 6.10% -4.70% 0.01% -7.84%
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การขนส่งตู้สินค้าจ�าแนกตามแหล่ง
 ส�าหรบัธุรกจิประเภท SOC การขนส่งสนิค้าระหว่างเมอืงท่าหลกัของภมูภิาค ยงัคงกระจกุตวัอยูแ่ถบเมอืงท่าศนูย์กลาง 
อันได้แก่ สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยกองเรือฟีดเดอร์ท�าการขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าใกล้เคียงสู่เมืองท่าศูนย์กลางเหล่านี้ 
นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าต่างๆ ทั่วทั้งห้าภูมิภาคในเครือข่ายการให้บริการ แผนภูมิต่อไปนี้ (Figure 
1) แสดงปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของธุรกิจประเภท SOC แยกตามเมืองท่าต้นทาง

 ส�าหรับธุรกิจประเภท COC ประเทศที่มีปริมาณสินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ไทย และอินเดีย มีปริมาณ
รวมกันร้อยละ 61 ของปริมาณขนส่งทั้งหมด ตามแผนภูมิด้านล่าง (Figure 2)
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 ก�าลังบรรทุก เครือข่ายการให้บริการ และการจัดสรรก�าลังล�าเลียงของกองเรือ
 ในปี 2556 กลุ่มฯ มีกองเรือคอนเทนเนอร์ประจ�าการ 45 ล�า ในจ�านวนเรือทั้ง 45 ล�านั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 35 ล�า 
ส่วนอีก 10 ล�าเป็นเรือที่กลุ่มฯ ได้ท�าสัญญาชาร์เตอร์ โดยมีระยะเวลาของสัญญาต่างกันออกไป 
 ในปี 2556 นี ้กลุม่ฯ ยงัคงตัง้ใจรกัษาสมดลุย์ในการเสรมิระวางโดยใช้กลยทุธการบรหิารก�าลงัล�าเลยีงโดยใช้เรอืท่ีบริษัท
เป็นเจ้าของและการท�าสญัญาชาร์เตอร์เรอืเข้ามาเสริมก�าลังบรรทกุ ความยืดหยุ่นน้ีท�าให้กลุ่มฯ ได้ประโยชน์จากการลดต้นทนุ
ต่อหน่วยและยังคงตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มช่องทางธุรกิจได้
 อัตราการใช้ก�าลังบรรทุก (Utilization) ของกลุ่มฯ โดยเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 115 ซึ่งเท่ากันกับในปี 2554 ทั้งนี้
เป็นผลจากการพิจารณาปรับลดบริการที่ท�าก�าไรน้อยกว่าลง
กองเรือ และการจัดสรรก�าลังล�าเลียงของกองเรือ

2556 2555
กองเรือ

 (กำาลังบรรทุก)
จำานวนเรือ กำาลัง

บรรทุก
(ที (ทีอียู )

ร ้อยละ จำานวนเรือ กำาลัง
บรรทุก

(ที (ทีอียู )

ร ้อยละ

เรือที่กลุ่มฯเป็นเจ้าของ 35 44,056 64% 33 42,140 68%
เรือชาร์เตอร์ 10 23,930 35% 9 19,090 31%
ซื้อระวาง 898 1% 510 1%
จ�านวนเรือที่ประจ�าการ 45 68,884 100% 42 61,740 100%

 กลุ่มฯ จัดสรรก�าลังล�าเลียงทั้งภายในและระหว่าง 5 ภาคบริการ และบริหารก�าลังล�าเลียงให้มีความคล่องตัว โดยการ
ท�าสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�าลังล�าเลียงบ้าง ซื้อระวางบ้าง รวมทั้งการจัดสรรเรือขนาดต่างๆ ในแต่ละเส้นทางและ
ปรับการให้บริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

 เส้นทางเดินเรือของกลุ่มฯ มีเครือข่ายการให้บริการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าหลักจากประเทศต่างๆ ในระหว่างภูมิภาค
เอเชียเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ
ออสเตรเลีย 
 นอกจากนี ้กลุม่ฯ ยงัให้บรกิารขนส่งสนิค้าในเส้นทางรองภายในและระหว่างภมิูภาคเหล่านีเ้พือ่เสริมเส้นทางหลกั ทัง้นี้ 
กลุ่มฯ ให้บริการทั้งสิ้นรวม 27 เส้นทาง ทั้งเส้นทางของกลุ่มฯ เองและเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร รวมทั้ง
การแลกระวางระหว่างกัน
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No. VESSEL ROTATION FREQUENCY

สภาวะอุตสาหกรรม
 ความพยายามทีจ่ะปรบัอตัราให้กลบัสูส่ภาพปกติในภาคหลักยังไม่ประสบความส�าเร็จนักเม่ือเทยีบกบัภาวะก�าลังบรรทกุ
ล้นตลาดที่ด�าเนินไปทั่วโลก ตลาดการขนส่งระวางตู้คอนเทนเนอร์ยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันตลอดปี 2556 นี้
 ดชันค่ีาระวางเฉลีย่ของประเทศจนี (CCFI) แสดงค่าระวางเฉลีย่ ที ่1,082 จดุในปี 2556 ลดลงจากในปี 2555 ร้อยละ 7.6

Source : Chineseshipping Net

เส้นทางเดินเรือหลักและความถี่ของการให้บริการ ณ เดือนธันวาคม 2556
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 ปัจจยัหลกั 2 ประการต่อความส�าเรจ็ในการปรบัขึน้ค่าระวาง ได้แก่ การปรบัก�าลงับรรทกุส่วนเกนิจากเส้นทางเอเซยี
ตะวนัออกไกล ไปยโุรป ( ลดก�าลงับรรทกุร้อยละ 14 ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2554 – มนีาคม 2555 ) และความพยายามอย่าง
ไม่ลดละของบรรดาสายการเดนิเรอืในการปรบัอตัราค่าระวางหลงัจากได้รบัความเดอืดร้อนจากค่าระวางทีอ่่อนตวัลงในปี 2554 
 อย่างไรกต็าม สถานการณ์การแข่งขนัทีก่ดดนัอตัราค่าระวางได้เกดิขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปีท่ามกลางวกิฤตหนี้ในกลุม่
ประเทศยุโรป และการอ่อนตวัของค่าเงนิรปีูอินเดยีซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่ออตัราค่าระวางของกลุม่ฯ ส�าหรบัการให้บริการใน
เส้นทางหลกัระหว่างซกีโลกตะวนัออก-ตะวนัตก ตลาดขนส่งตูส้นิค้าทางทะเลจงึมคีวามผนัผวนในปี 2555 
 ภาวะก�าลงับรรทกุล้นตลาดยงัคงส่งผลกระทบซึง่ไม่น่าอภริมย์ต่ออตุสาหกรรมการเดนิเรอืตลอดปี 2556 ณ เดอืนธนัวาคม 
สิน้ปี 2556 สถติกิองเรอืขนส่งสนิค้าโลกได้ทบุสถติ ิปรมิาณเรอืทัง้สิน้ 5,043 ล�า และมอีตัราระวางถงึ 17 ล้าน ท ีอ ีย ูนบัเป็น
อตัราเตบิโตขึน้จากในปี 2555 ถงึร้อยละ 5.7 ในทางกลบักนั อปุสงค์ต่อบรกิารกลบัมเีพยีงร้อยละ 2 เมือ่เทยีบกบัในปี 2555 ซึง่
มอีตัราอปุสงค์ต่อบรกิารถงึร้อยละ 3.7
 แนวโน้มก�าลงักองเรอืทัว่โลกส�าหรบัเรอืคอนเทนเนอร์ขนาดต่างๆ แสดงไว้ดงันี้

 ที่มา : วารสาร Containerisation International ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 แนวโน้มของธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเล
 International Monetary Fund ( IMF) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกจะเตบิโตจากร้อยละ 3 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.7 
ในปี 2557 และเป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2558 

2012 2013
Projections
2014 2015

GDP Growh ** World 3.1 3.0 3.7 3.9
United States 2.8 1.9 2.8 3.0
Euro Area -0.7 -0.4 1.0 1.4
Developing Asia 6.4 6.5 6.7 6.8
China 7.7 7.7 7.5 7.3
Asean 5 6.2 5.0 5.1 5.6
India 3.2 4.4 5.4 6.4

World Trade Volume ** (goods and services) 2.7 2.7 4.5 5.2
หมายเหตุ ** ตัวเลขแสดงอัตราเปรียบเทียบเป็นร้อยละ

Asean 5 : ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

ที่มา : รายงาน World Economic Outlook ของ IMF ฉบับเดือนมกราคม 2557

 ในฝั่งอุตสาหกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ มีการคาดการณ์อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 ถึงร้อยละ 4.4 



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)28

 

 

 ที่มา: Alphaliner
 ในฝั่งของอุปทาน มีการคาดการลดลงในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.3 
 ผู้ให้บริการเจ้าหลัก ในสายแลกเปลี่ยนตู้ขนส่งสินค้าได้คาดว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนทางเทคโนโลยี ในแง่ของ
การใช้ประโยชน์ของขนาดเรือให้สูงสุด ข้อจ�ากัดต่างๆ เกี่ยวกับขนาดของตลาดและโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือจะบรรเทา
ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจในปี 2557 และปีต่อๆ ไป 
 แม้ว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์และอุปทานจะลดลง ตลาดก็ยังคาดว่าจะยังคงมีสภาวะการให้บริการล้นตลาด สาย
เรือต่างๆ จะยังคงหวังให้อัตราค่าขนถ่ายสินค้าสูงขึ้นในปี 2557 การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสายเรือหลักๆ  
ทั่วโลก ที่เริ่มมาตั้งแต่ในปี 2556 จะเริ่มฉายแววแห่งการประสบความส�าเร็จอย่างพอประมาณ

2. โครงสร้างรายได้ในปี 2556
 รายได้หลักของกลุ่มฯ มาจากค่าระวาง (Freight Income) ที่มีการตั้งราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และรับช�าระเป็น
เงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นตามมูลค่าเทียบเท่า รายได้จากค่าระวางมาจากการประกอบการขนส่งในสายงาน
ธุรกิจหลักสองประเภท คือ SOC และ COC
  รายได้จากกิจกรรมหลักทั้งสองประเภทอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุลที่สร้างความมั่นใจว่า
กลุ่มฯ ใช้ประโยชน์สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจ COC พึ่งพาเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจ SOC อิงกระแสการ
ค้าโลกจากปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของสายการเดินเรือหลัก (MLOs) ที่ผูกอยู่กับการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวัน
ตก 
 อปุสงค์ทีซ่บเซาในตลาดสหรฐัอเมรกิาและยโุรป ก�าลังบรรทกุส่วนเกนิซึง่กดดนัอตัราค่าระวางในตลาดขนส่งสินค้าทางทะเล 
ประกอบกับต้นทุนน�้ามันที่สูงขึ้นอย่างมาก ปี 2556 จึงไม่ใช่ปีที่สดใสของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล สภาพ
อุตสาหกรรมโดยรวมไม่สดใสและมีความไม่แน่นอนสูง
  กลุ่มฯ ตกอยู่ในสถานการณ์กดดันเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น ต้องเผชิญสิ่งท้าทายได้แก่ อุปสงค์อ่อนตัว ก�าลัง
บรรทุกล้นตลาด อัตราค่าระวางลดลง และต้นทุนน�้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น
รายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 
 ในปี 2556 ธุรกิจ COC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 51 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้าโดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วน
รายได้ร้อยละ 45 ของรายได้จากการเดินเรือ ส่วน ธุรกิจ SOC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 49 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้า
โดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 55 ของรายได้จากการเดินเรือ
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์ 

รายได ้จากการขนส่งทางทะเล 
2556

ร ้อยละ

2556

ร ้อยละ

2556

ร ้อยละ

2556

ร ้อยละ

2556

ร ้อยละล ้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ล้าน
บาท

ประเทศไทย 922 7.03 987 7.29 1,238 9.05 893 5.87 1,487 10.38

ประเทศสิงคโปร์ 13,500 102.96 14,426 106.48 15,186 110.98 16,212 106.53 16,044 112.03

ประเทศฮ่องกง 413 3.15 413 3.05 485 3.54 479 3.15 307 2.14

ประเทศจีน

(รายการตัดบัญชี) -1,723 -13.14 -2,278 -16.81 -3,225 -23.57 -2,366 -15.55 -3,517 -24.56

รวมรายได้จากการขนส่งทางทะเล 13,112 100 13,548 100 13,684 100 15,218 100 14,321 100
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได ้จากการขนส่งทางทะเล 2556 2555 2554 2553 2552

 Regional Container Lines Public Company 
Limited 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
705 703 996 669 1,296

บริษัทย่อยที่ด�าเนินงานในประเทศสิงคโปร์ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Regional Container Lines Pte. Ltd. 45.3 48.4 69.2 46.5 60.2
RCL Feeder Pte. Ltd. 382.6 407.4 420.0 458 401.8
บริษัทย่อยที่ด�าเนินงานในประเทศฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง

Regional Container Lines (H.K.) Limited 25.6 20.8 18.1 18.3 16.9

3. การให้บริการโลจิสติคส์ 
 จากทีเ่หน็ ปี 2556 นบัเป็นปีทีย่ากล�าบากของบรษิทัอาร์ ซ ีแอล โลจสิตกิส์ของกลุม่ฯ นบัเป็นครัง้แรกทีบ่รษิทัฯ ประสบ
ภาวะขาดทนุ ตัง้แต่บรษิทัฯ ได้ก่อตัง้ขึน้เมือ่ 12 ปีทีแ่ล้ว ทัง้นีเ้นือ่งจากขนาดของธรุกจิทีป่รับลดต�า่ลงรวมถงึจากการทีบ่รษิทัฯ 
เสียลูกค้าบางส่วนไป
 เช่นเดียวกันกับธุรกิจหลักของกลุ่มฯ เช่นธุรกิจเดินเรือ การให้บริการโลจิสติกส์ก็ประสบความท้าทายทั้งจากปัจจัยการ
ปรบัลดของปรมิาณธรุกจิน�าเข้า/ส่งออก และจากปัจจยัการแข่งขนัทีด่เุดอืดระหว่างผูใ้ห้บรกิารเจ้าอืน่ๆ ผลประกอบการท่ีโดด
เด่นของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นผลพวงมาจากการน�าเข้าสินค้า ดังนั้นมูลค่ารายรับที่เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับปริมาณการส่งออก
ทั้งจากสายฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคู่สัญญาบริการโลจิสติกส์ โดยทั้งนี้คู่สัญญาบริการโลจิสติกส์ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของ 
บริษัทฯ
 นอกจากสภาวะตลาดแล้ว อัตราหมุนเวียนพนักงานที่สูงอย่างไม่คาดคิด โดยเฉพาะพนักงานซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้าราย
หลักของบริษัทฯ ก็ส่งผลต่อการประกอบการของบริษัทฯอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
 ถึงกระนั้นบริษัทฯ ก็ยังคงรักษาธุรกิจใหม่หลัก 2 ธุรกิจไว้ได้ เพื่อเป็นการชดเชยฐานลูกค้าเก่ามิให้สูญเสียไปมากนัก 
ธุรกิจแรกคือการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาบริหารคลังสินค้าหลายแห่งนอกเขตกรุงเทพฯ อีก
ธุรกิจหนึงคือการบริหารระบบการบรรทุกสินค้าให้กับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบรายใหญ่ให้กับธุรกิจโรงแรม กิจกรรมธุรกิจท่ี
แตกต่างกันสองอย่างนี ้ได้เพิม่คณุค่าและเสรมิความรูท้างธรุกจิใหม่ๆ ให้กบับรษิทัฯเป็นอย่างยิง่ อนัเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะพฒันา
และขยายธุรกิจให้งอกเงยยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 ในมุมของเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ (e-filing system) ตามที่ได้เคยตั้ง
เป้าหมายไว้ เพือ่สนบัสนนุการใช้งานของลกูค้ารายหลกัของบรษิทัฯ ในการจดัเกบ็และส�ารองเอกสารข้อมลู ระบบการใช้งาน
ใหม่นี้ยังท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่และท�ารายการที่ต้องการได้ทันทีทันใดอีกด้วย
 แม้ว่าบริษัทฯ จะประสบกับเงื่อนไขของความยุ่งยากดังกล่าวแล้ว แต่อุปสรรคทั้งหลายก็ไม่สามารถขัดขวางความ
พยายามและเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะเติบโตขึ้นต่อไปได้เลย ด้วยธุรกิจใหม่ที่มั่นคงในปี 2556 บริษัทฯ ได้เรียนรู้วิธีที่จะ
ข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤติและบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทอาร์ ซี แอล โล
จิสติกส์จะกลับมารุ่งเรืองได้ดังเดิมในเวลาอันใกล้นี้

4. สรุปพัฒนาการที่สำาคัญในรอบปี 2556
 4.1ข้อมูลพนักงาน 
  ก) พนักงาน

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามประเทศ

Thailand 215 203

Singapore 180 179

China 172 191

Hong Kong 44 45
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31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

Australia 23 22

Malaysia 55 50

Indonesia 74 55

Philippines 36 33

Vietnam 37 36

Cambodia 15 16

India 1 1

รวมทั้งสิ้น 852 831

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามหน้าที่

บริหาร 8 8

ธุรกิจ 67 59

สนับสนุน 261 257

ตัวแทน 384 394

ปฏิบัติการ 74 70

โลจิสติกส์ 58 43

รวมทั้งสิ้น 852 831

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 831 คน ทั้งนี้เป็นจ�านวนพนักงานประจ�าใน 5 ภูมิภาค ไม่
รวมพนักงานชั่วคราวและสัญญาจัดจ้างอื่นๆ มีจ�านวนลดลง 2.46% เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนพนักงานในกลุ่มบริษัท
ในปีก่อนหน้า ซึ่งมีจ�านวนพนักงาน 852 คน อันมีสาเหตุจากการปรับโครงสร้างและโอนย้ายพนักงานระหว่างเมืองใน
ประเทศจีน และการเลิกจ้างพนักงานในส�านักงานเสมารัง ประเทศอินโดนีเซีย
 ในปี 2556 กลุม่ฯ มพีนกังานในสายธรุกจิจ�านวน 59 คน (ปี 2555: 67 คน) เทยีบเท่าร้อยละ 7.1 ของกลุ่มพนกังาน 
กลุ่มฯ ยังมีพนักงานในสายปฏิบัติการจ�านวน 70 คน (ปี 2555 : 74 คน) และมีพนักงานในส่วนโลจิสติกส์ จ�านวน 43 
คน (ปี 2555 : 58 คน) รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานตัวแทนภายในเครือข่ายจ�านวน 394 คน (ปี 2555 : 
384 คน)
 ยังคงมีพนักงานในระดับบริหาร ในฝ่ายสนับสนุน และพนักงานที่ปฏิบัติงานหลักในฝ่ายบริหารและฝ่ายองค์กรใน
กรุงเทพฯ สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง อีกเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 265 คน 
 ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในส่วนของเงินเดือน มีมูลค่า 23.7 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงใน
สัดส่วนร้อยละ 7.42 จากของปีก่อนหน้า ซึ่งมีมูลค่า 25.6 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ อันเป็นผลมาจากจ�านวนพนักงาน
ที่ลดลง

 ข) คุณค่าองค์กร
 กลุ่มยังคงตั้งมั่นในคุณค่าองค์กร ทั้ง 5 ข้อ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ อันได้แก่ (1) มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) 
ใส่ใจลูกค้า (4) ท�างานเป็นทีม และ (5) รับผิดชอบในงาน คุณค่าองค์กรนี้สิ่งที่ก�าหนดวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งยังเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการท�างานให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ต่อลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
 4.2  งานภูมิภาค 

ก)	 ส�านักงานตามเขตภูมิศาสตร์ 
ส�าหรับปี 2556 นี้ กลุ่มฯ ยังคงรักษาปริมาณส�านักงานตามเขตภูมิศาสตร์ไว้ดังเดิม 
ข) การปรับบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ
 ในปี 2556 กลุ่มฯ ได้ปรับบริการ 2 อย่าง เพื่อให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการตลาดที่เปลี่ยนไป นั่นคือ
การปรบัค่าลดลงของอตัราแลกเปลีย่น รปีู ของอนิเดยี - กลุ่มฯ ได้ลดการมีส่วนร่วมในการให้บริการจากฝ่ังตะวนัออกไกล

ถึงอินเดีย ทั้งนี้โดยเปลี่ยนจากการให้บริการแบบคู้ค้าร่วม เป็นการซื้อบริการในอัตราที่ก�าหนดไว้แทน
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กลุ่มฯ ได้ปรับเพิ่มบริการจากประเทศจีน ไปยังกลุ่มอินโดจีน เพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดในภาคนี้ 
 4.3 เทคโนโลยีธุรกิจ (Biz -Technology)
  ในปี 2556 กลุม่ฯ ได้พฒันาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมุง่เน้นให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการให้ความส�าคัญ
กับต้นทุนค่าปฏิบัติการ ซึ่งได้ส่งผลในภาพรวมให้มีความโปร่งใสและเที่ยงตรงแม่นย�ายิ่งขึ้น ทั้งน้ีโดยการอนุญาตให้หน่วย
ธุรกิจต่างๆ มีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายที่แต่ละหน่วยต้องการได้ 
  โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�าคัญในปี 2556 มีดังนี้ คือ
  Dolphin SAP Agency Rollout - Indonesia & China : เปิดใช้งานระบบการเงิน โดยขยายไปสู่ส�านักงานตัวแทน
ในประเทศอนิโดนเีซยีและ ประเทศจนี ซึง่การเปิดใช้ระบบดงักล่าวประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีโดยมหีน่วยงานโครงการ SAP 
ท�างานร่วมกับส�านักงานตัวแทนทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิด 
  Terminal and Depot Storage System Enhancement : มีการพัฒนาระบบการค�านวณค่ากองเก็บตู้สินค้าที่ท่าเรือ
และลานวางตู้สินค้า โดยออกแบบให้มีความโปร่งใสขึ้นและถูกต้องแม่นย�าขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งข้อมูลในส่วนของต้นทุน
และตู้สินค้า
  Slot Management System : เป็นโมดูลที่พัฒนาเชิงบูรณาการ ออกแบบโดยอิงกับกระบวนงานทางธุรกิจที่ได้
ปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถรองรบังานปฏบิตักิารประจ�าวนัตามสัญญาซือ้-ขายหรือแลกระวาง การค�านวนค่า
ระวางเรียกเก็บและการวางใบแจ้งหนี้ การน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในงานดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารสัญญา
ซื้อ-ขาย หรือแลกระวาง การค�านวณค่าระวางที่ถูกต้องและโปร่งใสทั้งในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า
  Agency Commissions : โมดูลนี้ได้ผ่านการออกแบบโดยปรับปรุงจากระบบเดิมที่มีอยู่ ให้มีพัฒนาการอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งในกระบวนการและความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงแม่นย�าในการค�านวนและการ
จัดเก็บส่วนแบ่งค่าบริการที่กลุ่มฯ เรียกเก็บจากตัวแทนต่างๆ ในเครือข่าย 
 ในปี 2557 นัน้ นกัวเิคราะห์และนกัส�ารวจการตลาดต่างคาดการณ์ว่าจะเป็นปีทีอ่ตุสาหกรรมเดนิเรอืได้ฟ้ืนตวั ซึง่ทิศทาง
ของกลุ่มฯ ก็ยังคงให้ความส�าคัญกับการปรับลดต้นทุนและเพิ่มรายรับให้สูงสุด ดังน้ันแนวคิดหลักทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับปี 2557 จึงเป็นการผลักดันการเพิ่มรายรับให้กับกลุ่มฯ ผ่านทางการพัฒนาความแม่นย�าในการจัดเก็บราย
ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจ
 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ เป็นโครงการหลักประจ�าปี 2557 ของกลุ่มฯ
 RCL eServices : ช่วงปลายปี 2556 กลุ่มฯ ได้เริ่มวางระบบชุดโปรแกรมเสริม ส�าหรับลูกค้าผ่านทาง RCL eService 
(www.rclgroup.com) และจะทยอยวางชุดโปรแกรมเสริมอื่นๆ ต่อไปตลอดปี 2557 โดยบริการนี้จะเป็นการกระตุ้นชื่อเสียง
ของกลุม่ฯ ให้แข็งแกร่งข้ึนในด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การใช้งานหลกัของระบบนีป้ระกอบด้วยการจองบรกิาร การสัง่งานบรกิาร
ขนส่งสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของกลุ่มฯ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการต่างๆ ได้เอง 
นอกเหนือจากการติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แบบเดิมๆ 
  Centralized Recovery : เป็นระบบที่ควบรวมการค�านวณรายได้ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังและในขณะที่กระบวนการสั่ง
การบริการขนส่งก�าลังด�าเนินไป ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พนักงานให้ค�านวณรายได้เอง โดยรับข้อมูลจากหน่วย
ธรุกจิต่างๆ ซึง่มแีนวโน้มท่ีจะเกิดความผดิพลาดได้ง่ายกว่า อนึง่ยงัช่วยประบปรงุระบบโดยรวมให้เกดิความแม่นย�าและโปร่งใส
ขึ้นในกระบวนการด้วย
  Business Intelligence : ในปี 2557 นี้ กลุ่มฯ มีแผนงานที่จะเปิดใช้งานระบบหลักที่ช่วยในการตัดสินใจโดยให้
ข้อมูลในเชิงลึก รวมทั้งการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานที่เฉียบคม และการแสดงรายงานผลที่หลากหลาย ระบบ
รายงานเชิงวิเคราะห์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของระดับบริหาร และเพื่อสร้างฐานข้อมูล
เชิงประวัติ กลุ่มฯ มีความตั้งใจจะใช้ระบบนี้เป็นดังเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจในปีต่อๆ ไป

 4.4  งานจัดการกองเรือ
1) การจัดการฝึกอบรมภายในซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
  การฝึกอบรมเป็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการจัดล�าดับ

ความส�าคัญไว้เป็นอันดับต้นๆ และด้วยแนวคิดนี้ การจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกเรือในเรื่องดังต่อไปนี้ จึงเป็น
บทบาทที่ส�าคัญยิ่ง
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 - กลุ่มลูกเรือจากชาติต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 - ความช�านาญงานทางด้านเทคโลโลยีและวิศวกรรม
 - ความรู้ด้านกฏบัตร ข้อบังคับที่เข้มงวดทั้งหลายของนานาประเทศ
 - ความรู้ด้านยุทธวิธีทางธุงกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
  ดังน้ันการให้ความรู้แก่เหล่าลูกเรือของกลุ่มฯ จึงยังคงเป็นสิ่งส�าคัญ ทั้งนี้เพื่อรักษาและพัฒนาศักยภาพ

ของกองเรือ อาร์ ซี แอลสืบต่อไป กลุ่มฯให้คุณค่ากับมาตรฐานของลูกเรือที่จะต่อกรกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
พร้อมๆ กับการป้องกันอุบัติเหตุและการก่อให้เกิดมลพิษทางทะเล

 ตลอดปี 2556 กลุ่มฯ ได้ให้ความส�าคัญสูงสุด ในการจัดการฝึกอบรมลูกเรือในเรื่องต่อไปนี้
 - การพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
 - การพฒันาความเข้าใจและให้ความร่วมมอืปฏบิตัติามกฏบตัร ข้อบงัคบัทีเ่ข้มงวดต่างๆ ของทัง้ในประเทศ 

 และต่างประเทศ 
 - การพัฒนาการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 - การพัฒนาวัฒนธรรมการท�างานภายในกลุ่มฯ
 - การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลให้หมดสิ้นไป
  ทั้งนี้กลุ่มฯ มีความมั่นใจว่าการจัดฝึกอบรมเหล่านี้ จะส่งผลให้การคมนาคมขนส่งทางทะเลของกลุ่มฯ  

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะน�ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มฯ 
2) การริเริ่มโครงการเรือสีเขียว
  ประเดน็เกีย่วกบัการตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัของส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรมเดนิเรือก�าลังได้รับความใส่ใจ

มากขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มฯ มีพันธกิจต่อการเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม อันรวมถึงการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของ
การท่า และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน�้า
และอากาศ กฏข้อบังคับเหล่าน้ี ยังรวมถึงการก�าจัดของเสียที่เกิดจากน�้ามันและความพร้อมรับมือในกรณีที่
เกิดน�้ามันรั่วซึมและเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

  เรือของกลุ่มฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับต่างๆ ในเรื่องการยึดถือข้อก�าหนดที่
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้อเรียกร้องของหน่วยงานย่อยต่างๆ ส�าหรับ
มลพิษทางอากาศ กองเรือของกลุ่มฯ ได้จัดให้มีการวัดค่าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการ
วางแผนการบรหิารการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธภิาพ นอกจากน้ี กลุ่มฯ ยังน�าระบบการขบัเคล่ือนเคร่ืองยนต์
โดยการเผาไหม้ช้ามาใช้อีกด้วย ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. แผนงานในอนาคต
 ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2557 สะท้อนการเติบโตที่เข้มแข็งกว่าปี 2556 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.7 ช่องว่าง
ระหว่างการเติบโตของอัตราก�าลังและอุปสงค์ที่มีต่อบริการที่ลดลงจะส่งให้อัตราก�าลังน่ิงขึ้นและฟื้นคืนสู่สภาพปกติในครึ่งปี
หลังของปี 2557 สืบเนื่องไปจนถึงปี 2558
 ในขณะทีก่ารค้าและสภาวะอตุสาหกรรมดขีึน้ก�าลังเป็นทีค่าดหวงั กลุ่มกยั็งคงตรวจตราเง่ือนไขการค้าและให้ความสนใจ
กับการพัฒนาการบริหารต้นทุนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้โดยการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการภายในที่มีประสิทธิภาพ
และการประสานก�าลังกับพันธมิตรที่เลือกสรรแล้ว
 การประสานก�าลงักบัพนัธมติรน้ัน รวมถงึการควบรวมในภาคพืน้เอเซยี ผ่านทางพนัธมิตรเพือ่ให้เกดิการใช้ต้นทนุอย่าง
เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายพื้นที่ครอบคลุมทางการตลาดด้วย
 ส�าหรับพันธมิตรที่เข้าร่วมให้บริการรายใหม่ๆ ยังคงอยู่ในภาคพื้นแถบจีน และอินโดจีน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
อย่างเต็มที่ในด้านการค้าระหว่างประเทศและเพื่อรองรับอัตราการเติบโตของอุปสงค์ในส่วนนี้
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 ในปี 2555 คณะจัดการกลุ่มฯ ได้ใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงที่ด�าเนินการครอบคลุมทั้งแนวตั้ง (ตั้งแต่ระดับบริหารลง
ไปถึงระดับปฏิบัติ) และแนวขวาง (สายงานหลักและสายงานสนับสนุน) โดยจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน) เป็นประธาน รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)  
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ) ผู้อ�านวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม) และ ผู้อ�านวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม) ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและบรรดาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสายงานของตน คณะกรรมการย่อยชุดนี้ได้
ระบุความเสี่ยงส�าคัญ 3 ด้านที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงานของกลุ่มฯ อันได้แก่

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด
 ในฐานะที่กลุ่มฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งประเภทกองเรือฟีดเดอร์ ที่ขนส่ง
สนิค้าระหว่างเมอืงท่าย่อยในภมูภิาคกบัเมอืงท่าหลกัทีเ่ป็นศนูย์กลางการขนถ่ายสินค้าของภมูภิาคให้แก่สายการเดนิเรอืหลกัๆ 
ของโลก และให้บริการสายการเดินเรือประเภทประจ�าเส้นทางที่ให้บริการโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ เอง ความส�าเร็จ
ทางธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มฯ จึงขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของปริมาณการค้าระหว่างประเทศและปริมาณการค้าใน

ภูมิภาค การถดถอยของเศรษฐกิจมหภาคและการลดลงของกิจกรรมการค้าในเมืองท่าต่างๆ ที่กลุ่มฯ ประกอบการอยู่ย่อมมี
ผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าและกดดันอัตราค่าระวางให้ลดลง
 ทางกลุ่มฯ ได้ท�างานอย่างหนักที่จะรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าการด�าเนินมาตรการต่างๆ ของกลุ่มฯ อาจกระท�าได้เพียงในขอบเขตที่จ�ากัด
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�า่และตลาดการค้ามคีวามผนัผวน กลุม่ฯ คงแสวงหาช่องทางทีจ่ะปรบัปรงุและรกัษาส่วนแบ่งตลาด
ที่มี รวมทั้งโอกาสการค้าในตลาดใหม่ๆ กลุ่มฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 การแข่งขันด้านอัตราค่าระวาง 
 สภาวะตลาดการค้าที่ซบเซา และจ�านวนเรือที่มีมากกว่าปริมาณสินค้าจากการที่สายเรือใหญ่ต่างๆ ได้เข้ามาแข่งขันใน
ภมูภิาคน้ี ท�าให้การแข่งขนัด้านอตัราค่าระวางกลายเป็นปัจจยัเส่ียงส�าคญัประการหนึง่ส�าหรับธรุกจิการขนส่งสินค้าทางทะเล 
อตัราค่าระวางได้รบัผลกระทบโดยตรงจากปัจจยัต่างๆ เช่น อตัราเตบิโตของการค้าโลก การขาดสมดลุการค้าทางด้านอปุสงค์
และอุปทานในภาคส่งออกและน�าเข้าในแต่ละประเทศ ซึ่งกลุ่มฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ กลุ่มฯ ได้ก�าหนด
นโยบายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว 
 1.3 ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน 
 สภาวะตลาดที่ไม่ปกติ อันได้แก่ การลดลงอย่างมากของกิจกรรมการค้าโลกและในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้ความต้องการ
และปริมาณขนส่งสินค้าลดลง อย่างรุนแรง การขาดสมดุลของปริมาณสินค้าในภาคส่งออกและน�าเข้าในแต่ละประเทศก็เป็น
ความเสี่ยงของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ในสภาพแวดล้อมที่ไม่อ�านวยเมื่อตลาดการขนส่งขาดสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทาน ประกอบกับมีก�าลังขนส่งส่วนเกินในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจ�าต้องปรับลดอัตราค่าระวาง และ
เผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการสายการเดินเรือหลักและในกลุ่มผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์ 
ทั้งหมดน้ีได้บีบให้ผู้ประกอบการจ�าต้องรับอัตราก�าไรที่ต�่าลง นอกจากการแข่งขันทางด้านอัตราค่าระวางที่ต�่าแล้ว กลุ่มฯ 
จ�าเป็นต้องบริหารความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของตู้สินค้าตามเมืองท่าในเครือข่ายบริการ ให้มีต้นทุนท�าการที่ต�่า
สุด 
 กลุม่ฯ ตระหนกัถงึความท้าทายเหล่านี ้และได้ด�าเนนิมาตรการหลายประการเพือ่ลดความเสีย่ง การตดิตามและควบคุม
ต้นทนุค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดยงัคงเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะสร้างความม่ันใจว่ากลุ่มฯ สามารถสร้างผลก�าไร และฐานการประกอบ
การที่มั่นคงส�าหรับการขยายงานในอนาคต

ปัจจัยความเสี่ยง
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 1.4 ความเสี่ยงเรื่องราคาน�้ามัน 
 ความผนัผวนของราคาน�้ามนัเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเล เนือ่งจากน�า้มันเชือ้
เพลิงเป็นต้นทุนการด�าเนินงานที่มีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการขนส่งโดยรวม ราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนด�าเนินงาน ดังนั้น กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเล จึงใช้วิธีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มตามการปรับขึ้นของ
ราคาน�้ามัน (Bunker Surcharge) จากลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนด�าเนินงานของผู้ประกอบการ อย่างไรก็
ดี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน�้ามันเพิ่มจ�าต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วยเช่นกัน 
 ในส่วนของราคาน�้ามัน ทางกลุ่มฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการท�าสัญญาซื้อน�้ามันไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่ไม่เกินกว่า
ที่ได้ก�าหนดในนโยบายของกลุ่มฯ นโยบายการซ้ือน�้ามันล่วงหน้าผสมผสานกับการซื้อน�้ามัน ณ ราคาตลาดปัจจุบันท�าให้
ต้นทุนราคาน�้ามันของกลุ่มฯ ลดความผันผวนลง
 ในปี 2556 กลุ่มฯ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

• ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ SOC โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและให้บริการร่วมกันกับสายการเดินเรือหลัก (MLOs) 
เพื่อยังไว้ซึ่งการด�าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ในภาคการเดินเรือ

• เพ่ือเป็นการปรับตัวเข้ากับสภาวะการที่จ�านวนเรือขนส่งสินค้ามีมากเกินกว่าความต้องการของตลาด กลุ่มฯ  
ได้ร่วมมือกับสหภาพกิจการการเดินเรือต่างๆ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่ว
ถึงมากยิ่งขึ้น โดยที่ยังสามารถควบคุมราคาค่าระวางต่อหน่วยให้อยู่ในระดับต�่าได้

• จดัสรรมาตรการรองรบั เพือ่บรรเทาภาวะอตัราเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมเพิม่และค่าเสยีเวลาและเสยีโอกาสของเรือ 
(DND) ที่เพิ่มขึ้น

• วางแผนเส้นทางการเดินทางทั้งระยะกลางและระยะยาว เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในฤดูกาลที่ความ
ต้องการของตลาดต�่า

2.  ความเสี่ยงทางการเงิน
 2.1 ความเสี่ยงเรื่องอัตราค่าเงิน 
 รายได้ของกลุ่มฯ ผูกอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ผ่านกลไกการก�าหนดอัตราค่าระวาง เป็นจ�านวนเงินในสกุลเงิน
เหรยีญสหรฐัฯ ในขณะทีร่ายได้จากการเดนิเรอืเรยีกเกบ็ในสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ หรอืในสกลุเงนิท้องถิน่ของเมอืงท่าขนถ่าย
สินค้าตามจ�านวนเทียบเท่าของอัตราค่าระวางที่ก�าหนดไว้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ต้นทุนด�าเนินการส่วนใหญ่จ่ายเป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่าหลัก (เช่น สกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์) สินทรัพย์หลักขอ
งกลุ่มฯ คือ เรือคอนเทนเนอร์ การซื้อขายเรือสินค้าประเภทนี้ต่างกระท�าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ เงินกู้ส่วนใหญ่
ของกลุ่มฯ ที่ใช้สนับสนุนการจัดซื้อเรือสินค้าและสินทรัพย์ถาวร ก็เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน 
 ดังนั้น ความผันผวนของค่าเงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่กลุ่มฯ ได้จากการด�าเนินงานแม้ว่าความผันผวน
ดังกล่าวอาจส่งผลด้านการแปลงค่าในทางบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มฯ จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นเงินบาทของไทย 
ทั้งนี้เป็นเพราะกิจการของกลุ่มฯ มีลักษณะของการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตัวอยู่แล้ว 
 2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
 โดยลกัษณะของการประกอบธรุกิจ กลุม่ฯ มหีน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิกูย้มืระยะยาวซึง่ใช้สนบัสนนุการซือ้เรอืสนิค้า จงึอาจประสบ
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด เพือ่ป้องกนัและบรรเทาความเสีย่งบางส่วนจากการเปลีย่นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อเงินกู้ยืมระยะยาว ทางกลุ่มฯ บริหารต้นทุนดอกเบี้ยโดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่และแบบลอยตัว 
 ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มฯ มีเงินกู้โดยรวม ทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 6.6 พันล้านบาท  
ซึ่งประมาณร้อยละ 88.4 ของจ�านวนเงินกู้ยืมดังกล่าว เป็นเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นการปรับเพิ่มของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ที่ใช้เป็นอัตราอ้างอิงส�าหรับการค�านวณอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจะส่งผลให้กลุ่มฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
เพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมเหล่านั้น 



35รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

 2.3 ความเสี่ยงทางด้านมูลค่าเรือ 
 เรือเป็นสินทรัพย์หลักของกลุ่มฯ ที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ มูลค่าของเรือจะปรับตัวไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก ใน
ภาวะที่เศรษฐกิจโลกสดใส หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน มูลค่าของเรือก็จะปรับตัวสูงขึ้น ใน
ทางตรงกันข้าม ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย มูลค่าเรือก็จะลดต�่าลง นโยบายหลักของกลุ่มฯ คือการรักษาอายุของกองเรือให้
อยู่ในสัดส่วนที่มีอายุน้อย เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม /บ�ารุงรักษา
เรืออยู่ในอัตราที่ต�่า แม้ว่าจะมีสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว แต่ราคาเรือยังได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วนเกิน
แม้ว่าจะมีการปลดระวางเรอื, การเลือ่นเวลาต่อสร้าง หรือยกเลิกสัญญาต่อสร้างกต็าม ยงัต้องใช้เวลาอกีระยะหนึง่กว่าทีร่าคา
เรือจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ 
 2.4 ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน
 วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการชนส่งทางทะเล 
และการจัดหาแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศไทย และได้รับความสนับสนุน
เป็นอย่างดี จากสถาบันการเงิน

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการกองเรือ

 การบรหิารความเสีย่งได้จัดท�าขึน้ด้วยกระบวนการทีเ่ป็นระบบและมีขัน้ตอน โดยมีวตัถปุระสงค์ทีจ่ะเพิม่มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการเดินเรือรวมถึงการรักษาชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัดการประเมินความ
เสี่ยงในแต่ละเรื่องและการจัดการที่เหมาะสมกับความเส่ียงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ การ
บริหารความเสี่ยงเป็นการเตือนล่วงหน้าให้ผู้ปฏิบัติงานบนเรือใช้มาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการท�างาน
 ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนั้น ทางกลุ่มฯ ได้จัดท�าคู่มือเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เรียกว่า “Code of Safe Working Practices for Merchant Seaman” ทางกลุ่มฯ ประเมิน
และระบุความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานบนเรือและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ได้มีการก�าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและ
มีการทบทวนกระบวนงานที่ใช้อยู่ มีการฝึกอบรมภายในส�าหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือและบนฝั่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน การประเมินความเสี่ยงในทุกจุดบนเรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท�างานประจ�า และงานเฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การประเมินความเสี่ยงในงานประจ�ามักจะเป็นเรื่องการเตรียมการ
และแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากกจิกรรมประจ�าวนั ส่วนการประเมนิความเสีย่งในงานเฉพาะกจิมกัเกีย่วกบัสถานการณ์ฉกุเฉิน งาน
ซ่อมแซมเร่งด่วนและงานบ�ารุงรักษาในระหว่างเรือประจ�าการ
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 บริษัท อาร์ ซีแอล ด�าเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ Shipper Owned Container (SOC) Carrier 
Owned Container (COC) และการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่าย ที่ครอบคลุมเส้นทางหลัก
ทั้งในเอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ คาบสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย 

ผลการดำาเนินงาน
 ธรุกจิขนส่งตูส้นิค้าทางทะเลต้องเผชญิกบัสถานการณ์ทีค่วามต้องการขนส่งสินค้าชะลอตวัในขณะทีก่�าลังขนส่งล้นตลาด
ในปี 2556 ราคาน�า้มนัในช่วงต้นปีพุง่สงูขึน้ในขณะทีอ่ตัราค่าระวางปรับตวัอ่อนลง ในช่วงต้นปีตลาดอ่อนตวัหลังวนัหยดุตรษุ
จีนส่งผลอัตราค่าระวางปรับลดลงเป็นอย่างมาก
 สภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอัตราค่าระวางที่ยังคงปรับลดลงในครึ่งปีหลังของปี 2556 ซึ่งยังไม่แสดงให้เห็นถึงแนว
โน้มของการฟ้ืนตวัในอนาคตอันใกล้น้ี ธรุกจิขนส่งตูส้นิค้าทางทะเลในปี 2556 จงึเผชญิกบัสถานการณ์โลกที่ไม่มีความแน่นอน 
ความไม่สมดลุของอปุสงค์-อปุทาน ราคาน�้ามนัทีผ่ันผวน อตัราคา่ระวางทีล่ดลงโดยไม่สามารถปรบัขึน้ได้มากนกัแม้ว่าจะใช้
กลยุทธ์ลดก�าลังบรรทุกแล้วก็ตาม 
 ในปี 2556 ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท SOC อยู่ที่จ�านวน 1.03 ล้าน ทีอียู ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2555 ส่วนยอด
ขนส่งของธรุกจิประเภท COC ลดลงประมาณร้อยละ 5 ทีจ่�านวน 1.06 ล้านทอียีเูทยีบยอดขนส่งในปี 2555 ยอดขนส่งตูสิ้นค้า
รวมของกลุ่มฯ ลดลงร้อยละ 6 ที่จ�านวน 2.09 ล้านทีอียู ในขณะที่อัตราการใช้ก�าลังบรรทุก ในปี 2556 เท่ากับ ร้อยละ 115 
ซึ่งเท่ากับปี 2555 
 ยอดขนส่งตู้สินค้ารวมของกลุ่มฯ ที่ลดลงในปี 2556 ท�าให้รายได้จากการเดินเรือของกลุ่มฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า ที่
จ�านวน 13,199 ล้านบาทเทียบกับรายได้จ�านวน 13,671 ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากยอดขนส่งตู้สินค้าลดลงในปี 2556 
กลุ่มฯ มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 5 ที่จ�านวน 13,314 ล้านบาท ในปี 2556 เทียบกับรายได้รวมที่จ�านวน 13,969 ล้านบาท 
ในปี 2555  
  ในปี 2556 ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบปีต่อปี แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากรายได้และ
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินบาทท�าให้เกิดก�าไรทางบัญชีจากการแปลงค่า
รายรับ ส�าหรับปี 2556 กลุ่มฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�านวน 58.3 ล้านบาทเทียบกับผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จ�านวน 46.7 ล้านบาท ในปี 2555

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

Capacity Utilization Total Liftings
‘000 TEUs Yoy       6.4%

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

104%

2,365
113%

2,522
114% 2,339115% 2,233115%

2,089
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อัตราค่าระวาง 
 ในอตุสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ความผนัผวนของอตัราค่าระวางเป็นผลจากอปุสงค์ทางธรุกจิและอปุทานของก�าลงั
บรรทุก นอกจากนีอ้ตัราค่าระวางในเส้นทางเดนิเรอืแต่ละสายภายในภมูภิาคเอเชยีกย็งัขึน้กบัเป้าหมายธรุกจิของสายการเดิน
เรือแต่ละสาย สายการเดินเรือมีมุมมองด้านการค้าที่ต่างกัน ขึ้นกับเหตุผลทางธุรกิจของตน สายการเดินเรือบางสายจะให้
ความใส่ใจกับเส้นทางระหว่างสองท่าเรือเป็นส�าคัญ สายการเดินเรืออื่นอาจมองเป็นเรื่องรอง และสายเดินเรือบางสายอาจใช้
เส้นทางดงักล่าวส�าหรบัปรบัก�าลงับรรทกุและลดจ�านวนตูเ้ปล่า ต่างมุมมองย่อมมีผลต่อการก�าหนดอตัราค่าระวางทีแ่ตกต่าง
กัน 
 นอกจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์ - อุปทาน การก�าหนดอัตราค่าระวางเป็นไปตามหลัก economies of scale การคาด
การณ์สภาวะของตลาด และกลยทุธ์ในการบรหิารก�าลงับรรทกุของสายการเดนิเรอืขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่การกระจาย
เรือเข้ามาในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ประกอบกับการน�าเรือต่อสร้างใหม่เข้าประจ�าการ

ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2556 จ�านวน 2,088,872 ทีอียู

การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2555 จ�านวน  2,233,642 ทีอียู

ภาพรวมของธุรกิจ SOC และ COC

SOC Liftings COC Liftings
‘000 TEUs‘000 TEUs

Yoy       5.1%Yoy      7.8%

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1,106
1,2591,174

1,348

1,119
1,220

1,119 1,1141,032 1,057
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 สถานการณ์ก�าลังบรรทุกล้นตลาดที่ยาวนานได้กดดันอัตราค่าระวางแม้ว่าสายเรือขนาดใหญ่จะร่วมมือกันเพื่อขึ้นปรับอัตรา
ค่าระวาง แต่เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ไม่เอื้อให้ปรับขึ้นอัตราค่าระวาง ทั้งนี้ ปี 2556 นับเป็นปีที่สามที่ไม่มีช่วงการ
ขนส่งที่คึกคักที่สุดของธุรกิจขนส่งทางทะเล 

ความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ

 อัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ ส�าหรับ ในปี 2556 อยู่ที่ 205 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู เทียบกับ 195 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อทีอียู ในปี 2555

ความสามารถในการสร้างกำาไร
 เหรียญสหรัฐฯ ต ่อทีอียู  ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย 176 190 191 195 205
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย 172 162 182 174 200
 ก�าไรขั้นต้น 2% 15% 5% 11% 2%

 ในปี 2556 ก�าไรขั้นต้นต่อทีอียูอยู่ที่ร้อยละ 2 ลดลงจากปี 2555 ซึ่งกลุ่มฯ ท�าก�าไรขั้นต้นต่อทีอียูอยู่ที่ร้อยละ 11 ใน
ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2556 ตลาดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่อ่อนตัวลง ท�าให้เกิดขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 2 และต่อมาตลาดปรับ
ตัวดีขึ้นจนในไตรมาสที่สี่มีก�าไรขั้นต้นร้อยละ 5

 เหรียญสหรัฐฯ ต ่อทีอียู ไตรมาส
ที1่/2556

ไตรมาส
ที่2/2556

 ไตรมาส
ที่3/2556

 ไตรมาส
ที่4/2556

ป ี
2556

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย 186 202 210 219 205
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย 191 197 205 208 200
 ก�าไรขั้นต้น -2% 2% 3% 5% 2%

 ต้นทุนการเดินเรือลดลงจาก 13.35 พันล้านบาท ในปี 2555 เป็น 12.87 พันล้านบาท ในปี 2556 ตามยอดขนส่ง 
ตู้สินค้าที่ลดลง 
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 ในปี 2556 กลุม่ฯ มผีลขาดทนุสทุธส่ิวนทีเ่ป็นผู้ถอืหุน้บริษทัใหญ่ 1,653 ล้านบาท เทยีบกบัผลขาดทนุสุทธ ิ1,929 ล้านบาท 
ในปี 2555 
 กลุ่มฯ ขาดทุน 1.99 บาทต่อหุ้น ในปี 2556 เทียบกับผลขาดทุน 2.33 บาทต่อหุ้นในปี 2555

ฐานะการเงิน
 สนิทรพัย์รวมลดลงร้อยละ 6 ทีจ่�านวน 19.9 พนัล้านบาท ส่วนของผู้ถอืหุน้ลดลงร้อยละ 13 ที ่จ�านวน 9.3 พนัล้านบาท 
 กระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นที่ 788 ล้านบาท เทียบกับ กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 724 ล้านบาท 
ในปีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 กลุ่มฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 1.8 พันล้านบาท ลดลงจาก 
ปี 2555 ซึ่งมีจ�านวน 2.1 พันล้านบาท
 ในปี 2556 EBITDA (กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินการก่อนหักค่าใช้จ่ายประเภท ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สินและค่าตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน) มีจ�านวน 700.8 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA จ�านวน 852.7 ล้านบาท  
ในปี 2555

การคำานวณ EBITDA 2556 2555

ก�าไร (ขาดทุน)ก่อนหักภาษี  (1,651.1)  (1,909.3)
บวก: การด้อยค่าของสินทรัพย์  877.4  1,096.6 
หัก: ก�าไรจากการเพิ่มค่าของสินทรัพย์  -  - 
ลบ: การปรับปรุงค่าเผื่อ/ ค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

  มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์  (1.8)  (3.1)
ลบ: ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์  -  - 
บวก:ดอกเบี้ยจ่าย  170.5  303.2 
EBIT  (605.0)  (512.6)
บวก: ค่าตัดจ�าหน่าย  78.2  90.3 
บวก: ค่าเสื่อมราคา  1,227.6  1,275.0 
EBITDA  700.8  852.7

 ในปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมีความผันผวนเม่ือเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการ
ก�าหนดอตัราค่าระวางท่ีต้ังราคาในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ และเรยีกเกบ็ในสกลุเงนิท้องถิน่ทีม่มีลูค่าเทยีบเท่ากบัอตัราค่าระวาง
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นั้น การด�ารงสมดุลในตัวเองระหว่างสกุลเงินของรายได้ (ซึ่งอิงอยู่กับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ) กับ
สกุลเงินของภาระหนี้ จึงถือเป็นกลไกส�าคัญส�าหรับการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มฯ เงินกู้ยืมส่วนใหญ่
ของกลุ่มฯ จึงมักกู้ยืมในสกุลเงินของรายได้ นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น การท�าสัญญาซื้อขาย
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (swap and forward contracts) เพือ่เป็นการลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
การด�าเนินการเหล่านีแ้สดงให้เหน็ว่าทางกลุม่ฯ มนีโยบายการบรหิารและปกป้องความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นทีร่ดักมุและ
อนุรักษ์นิยม 
 ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าจ�านวน 1.8 พันล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556 ลดลง
จาก จ�านวน 2.1 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า เหลือ 2.0 พันล้านบาทในปี 2556 จ�านวนเงินสดและลูกหนี้การค้ามีจ�านวนรวม 
3.7 พันล้านบาท หรือร้อยละ 84.40 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด 
 สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดลดลงจากจ�านวน 4.9 พันล้านในปี 2555 เหลือจ�านวน 4.4 พันล้านบาทในปี 2556 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอัตราร้อยละ 77.89 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการส่วนใหญ่เป็นเรือเดินสมุทรและ 
ตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมูลค่า 15 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

โครงสร้างเงินทุน
 ภาระหนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ เป็นหนี้ระยะยาว ณ สิ้นปี 2556 หนี้สินทั้งหมดมีจ�านวน 10.5 พันล้านบาทซึ่งใกล้เคียง
กับปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 13 จาก 10.7 พันล้านบาทในปี 2555 เป็น 9.3 พันล้านบาทในปี 2556 สัดส่วนหนี้
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.98 ต่อ 1 ในปี 2555 เป็น 1.14 ต่อ 1 ในปี 2556
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โครงสร้างการถือหุ้น
จ�านวนผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 เม.ย. 56

รายชื่อผู ้ถือหุ ้น จำานวนหุ ้น สัดส ่วน (%)
1. กลุ่มบริษัท โงวฮก จ�ากัด 387,770,337 46.79%
2. กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์ 71,642,775 8.64%
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 51,772,950 6.25%
4. บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ�ากัด 20,000,000 2.41%
5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 12,750,000 1.54%
6. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 12,558,300 1.52%
7. นายธีระชัย กีรติเตชากร 11,329,800 1.37%
8. บริษัทภูริมาศ นาวี จ�ากัด 11,019,260 1.33%
9. นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์ 9,876,200 1.19%
10. ส�านักงานประกันสังคม 9,219,650 1.11%

หมายเหตุ 
1. กลุ่มบริษัทโงวฮก ประกอบด้วย 4 บริษัทดังต่อไปนี้

จำานวนหุ ้น  สัดส ่วนการถือหุ ้น ดำาเนินธุรกิจ
บริษัท โงวฮก จ�ากัด  208,812,500 25.20 % เป็นตัวแทนเรือ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด 153,311,587 18.50 % ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ากัด 24,426,250 2.95 % เป็นตัวแทนเรือ
บริษัท สินธนโชติ จ�ากัด 1,220,000 0.15 % บริการกองเก็บตู้สินค้า

2. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โงวฮก จ�ากัด มีดังนี้
จำานวนหุ ้น  สัดส ่วนการถือหุ ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข 26,197 26.20 %
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์ 24,938 24.94 %
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ากัด 12,973 12.97 %
กลุ่มตระกูลโสธิกุล 11,855 11.86 %
กลุ่มตระกูลบูลกุล 6,462 6.46 %

(จ�านวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โงวฮก จ�ากัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 200 บาท)
3. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด มีดังนี้

จำานวนหุ ้น  สัดส ่วนการถือหุ ้น
กลุ่มตระกูลบุลสุข 261,970 26.20 %
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์ 249,380 24.94 %
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ากัด 129,730 12.97 %
กลุ่มตระกูลโสธิกุล 118,550 11.86 %
กลุ่มตระกูลบูลกุล 64,620 6.46 %

(จ�านวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด เท่ากับ 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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4. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ากัด มีดังนี้
จำานวนหุ ้น  สัดส ่วนการถือหุ ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข 26,197 26.20 %
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์ 24,938 24.94 %
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ากัด 12,973 12.97 %
กลุ่มตระกูลโสธิกุล 11,855 11.86 %
กลุ่มตระกูลบูลกุล 6,462 6.46 %

(จ�านวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ากัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท)
5. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 3 รายแรกของบริษัท สินธนโชติ จ�ากัด มีดังนี้

จำานวนหุ ้น  สัดส ่วนการถือหุ ้น
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จ�ากัด 4,245 49.94 %
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด 2,126 25.01 %
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ากัด 2,125 25.00 %

(จ�านวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท สินธนโชติ จ�ากัด เท่ากับ 8,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 10,000 บาท)

การจัดการ
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 9 คน ดังนี้

นายกัว เปก ลอง ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายจ�าลอง อติกุล ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายกัว ฮอค เอง กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ

  นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นเลขานุการบริษัท (คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2556  
เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็น เลขานุการบริษัท แทน นายชาติชาย สุวรรณเสวก  
มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 )
 ทั้งน้ี กรรมการที่มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และ นางสาว ตวงรัตน์ กีร์ติบุตร  
รวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สรุปโดยย่อ ดังนี้

(ก) ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข) มีหน้าที่ก�าหนดกรอบนโยบายและและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�าเนินกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

(ค) มีอ�านาจหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการชุดต่างๆ 
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  การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระท�าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดงัต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บคุคลซ่ึงได้รบัคะแนนสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูท้ี่ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวนกรรมการ

จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ ต้องพ้นจากต�าแหน่ง กรรมการ
ทีพ้่นจากต�าแหน่งสามารถได้รบัเลอืกให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งอกีก็ได้ อนึง่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจมมีติให้กรรมการคนใดออก
จากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดค�านยิามส�าหรบั “กรรมการอสิระ” ไว้ (โปรดดรูายงานการก�ากบัดแูลกจิการ หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ) และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้อย 3 คน
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ

นายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ  จูภิบาล กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม กรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปี มขีอบเขตและอ�านาจหน้าทีต่ามกฎบตัร กล่าวคอื 
สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สอบทานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 
ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนัให้มคีวามถกูต้องครบถ้วน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท�ารายงานประจ�าไตรมาสเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งจัดท�ารายงานแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน
ประจ�าปี โดย โดยนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม กรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
  นอกเหนอืจากอ�านาจหน้าท่ีตามกฎบัตรข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัมอบหมายเพิม่เตมิจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

 3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอสิระ และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร อย่างน้อย  
3 คน สงูสดุไม่เกนิ 4 คน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชดุปัจจบุนั ประกอบด้วย กรรมการอสิระ 3 คน คอื

นายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายวิเศษ  จูภิบาล กรรมการสรรหาฯ
นางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม กรรมการสรรหาฯ

  คณะกรรมการสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขตและอ�านาจหน้าที่โดยสังเขปดังนี้ 
ก) ด้านการสรรหา : เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางในการคดัเลอืกกรรมการบรษิทัฯ อนกุรรมการชดุต่างๆ และ

ผู้บริหารระดับสูง ด�าเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอหลักเกณฑ์
และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้จัดการใหญ่ 

ข) ด้านการก�าหนดค่าตอบแทน : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
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 4. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และ 
ผู้บริหารระดับสูง จ�านวน 8 คน ดังนี้

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ
นายกัว ฮอค เอง กรรมการบริหาร
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร กรรมการและรองผู้จัดการ (สนับสนุน)
นายสุเทพ ตระนันทสิน รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นายพรชัย วิมลรัตน์ ผู้อ�านวยการอาวุโส (โลจิสติคส์)
นางสาวลู เยียน ติน ผู้อ�านวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)
ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร ผู้อ�านวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)

คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ มีอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(ก) ด�าเนินนโยบายและกลยุทธ์การด�าเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดแผนธุรกิจ/กลยุทธ์ทาง 

การตลาด/เส้นทางบริการและการจัดสรรก�าลังล�าเลียงของกองเรือ
(ข) ก�าหนดแผนงานเกี่ยวกับการลงทุน / ระดมทุน / การซื้อเรือ / การท�าสัญญาชาร์เตอร์เรือ
(ค) อนุมัติงบประมาณประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ 
(ง) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 
(จ) ใช้ประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมในลักษณะที่สรรสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(ฉ) ด�าเนนิการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตดิตามดแูลผลการด�าเนนิงานของกลุม่บริษัทฯ 

ทั้งทางด้านการเงิน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และคู่แข่งทางธุรกิจ กับให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของผู้จัดการใหญ่

(ช) คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
และภักดีต่อองค์กร

  คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของ
แต่ละสายงาน ดังนี้

นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร กรรมการและรองผู้จัดการ (สนับสนุน) เป็นประธาน
นายสุเทพ ตระนันทสิน รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวลู เยียน ติน ผู้อ�านวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)
ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร ผู้อ�านวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)

  คณะกรรมการชดุย่อยข้างต้นจะประชมุอย่างสม�า่เสมอและรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมประจ�าไตรมาสเพื่อพิจารณาต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เป็นครัง้คราว เมือ่เหน็ว่าบรษิทัฯ มกี�าไรพอสมควร 
พอที่จะท�าเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรับบริษทัจดทะเบยีน แบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ดงันี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ด�ารงรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการอย่างเพียงพอ รวมทั้งส่ง
เสริมการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความเป็นธรรมในการ
ปกป้องผลประโยชน์และสทิธ ิการรบัข้อมลูข่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารผ่านการประชมุ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
 ปกติแล้ว บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นปีละหน่ึงคร้ังภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบ
ริษัทฯ และได้ก�าหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับตั้งแต่การก�าหนดวันประชุม วันก�าหนดราย
ชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม วันปิดสมุดทะเบียน การแจ้งวาระการประชุม และการจัดส่งเอกสาร จนถึงการลงประกาศค�า

บอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 วัน ต่อเนื่อง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

 ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
• ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ เชญิผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามัญประจ�าปี และเสนอชือ่บคุคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่
รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนปฏบิตับินเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อน
การประชุม 
 บรษิทัฯ จัดส่งค�าบอกกล่าวเรยีกประชมุ ให้ผูถ้อืหุน้ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย์ ก่อน
การประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม) 
 ในค�าบอกกล่าวเรียกประชุม จะมีข้อมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม CD-ROM รายงานประจ�าปี หนังสือ
มอบฉันทะ (แบบ ก. / ข. /และ ค.) รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งใน 3 คนที่บริษัทฯ ก�าหนด เข้าประชุมและลงมติแทนได้ 
บริษัทฯ น�าเสนอ ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
อย่างเพียงพอและเท่าเทียมในการพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออก
จากต�าแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมค�าบอกกล่าว
เรียกประชุม
 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ค�าบอกกล่าวเรียกประชุมและข้อมูลประกอบวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com อย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�า
ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ จดับคุลากรอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใช้โปรแกรมการลงทะเบยีนทีมี่ประสิทธภิาพ 
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม 
 กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษัทฯ 
ด�าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงล�าดับตามวาระที่ระบุไว้ในค�าบอกกล่าว โดยไม่มีการเพิ่มวาระจร 
 ผูถ้ือหุน้ทกุรายทัง้รายใหญ่และรายย่อยสามารถลงคะแนนเสยีงได้อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มรีายใดรายหนึง่ถกูจ�ากดั
สทิธ ิบรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะ บริษทัฯ จดัสรรเวลาให้ผู้ถอืหุน้ซกัถามอย่าง
เต็มที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจและรายการต่างๆ ในงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ 

รายงานการก�ากับดูแลกิจการ
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 บริษัทฯ จัดให้มีและแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับการลงคะแนนเสียง 
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและแสดงผลบนจอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับทราบทันที โดยระบุจ�านวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระบริษัทฯ ได้จัดให้ 
ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นรายบุคคล

• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ จัดท�าและน�าส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก�าหนด (ภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจ
สอบ/อ้างอิงได้
 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ เคารพสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม
ทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 บริษัทฯ จัดท�าแนวปฏิบัติในเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลภายใน เวียนให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ 
กรรมการบริษัทฯทุกคน และผู้บริหารกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารให้ความส�าคญัต่อการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง ไร้อคติ 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ในเรือ่ง “การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั” โดยผ่านกระบวนการอนมุตัทิี่โปร่งใส โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมกา
รบริษัทฯ จะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและแสดงความเห็นก่อน และในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกประเภทและทุกขนาดได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี 
หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการบริษัทฯ ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และก�ากับให้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงานและสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบ
ริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ ข้อก�าหนดของกฎหมาย ปกป้องสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งได้แก่
 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความเติบโตของมูลค่า
บริษัทฯ ในระยะยาวและรายได้ที่งดงามอย่างต่อเนื่อง
 ลูกค้า: ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• เว็บไซต์ของบริษัทฯ (ที่ http://www.rclgroup.com) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองท่า รายละเอียดกองเรือ ตาราง
เดินเรือในเครือข่าย ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการส่งสินค้า ตรวจสอบวันที่เรือออกและ
เรือเข้าเทียบท่า และสถานะตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง
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•	 สอบถามข้อมูลข้างต้น	รวมทั้งค่าระวางเรือและรายละเอียดอื่นๆ	จากตัวแทนในเมืองท่าที่ลูกค้าใช้บริการ
•	 บริษัทฯ	มีตัวแทน	ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือและตัวแทนแต่งตั้ง	ในเมืองท่าทุกแห่งที่เรือของบริษัทฯ	เข้าเทียบท่า	

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
	 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญากู้ยืมที่กระท�าไว้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด และรายงาน

ผลการประกอบการอย่างสม�่าเสมอ 
 สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ : บรษัิทฯ ด�าเนินนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย

ในประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ คู่ค้า และลูกค้าที่ใช้

บริการ

 พนักงาน : บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดีร่วมกันโดยก�าหนดค่านิยมองค์กร 5 ข้อให้

พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการท�างาน ดังนี้

1.	 มีคุณธรรม
2.	 มุ่งผลลัพธ์
3.	 ใส่ใจลูกค้า	(ทั้งภายนอกและภายในองค์กร)
4.	 ท�างานเป็นทีม
5.	 รับผิดชอบในงาน

	 เพื่อยกระดับการท�างานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	ก�าหนดจริยธรรมธุรกิจไว้	11	ข้อ	ดังนี้	
1.		 รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	เป็นธรรมต่อผู้

ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2.		 ประสานความร่วมมอืกบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย	ในการให้บริการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพเพือ่ประโยชน์สูงสดุของลกูค้า
3.		 ปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ	อย่างคุ้มค่า
4.		 พัฒนาระบบการท�างานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน	(Check	and	Balance)
5.		 ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 รักษาความลับของลูกค้า	 โดยไม่น�าไปแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6.	 ปฏิบัติต่อคู่ค้า	และเจ้าหนี้	ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ	มีร่วมกัน
7.		 แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี	ไม่ท�าลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8.		 ปฏบิติังานด้วยความมุง่มัน่	เสนอแนะความคดิเหน็ทีม่ปีระโยชน์ต่อบรษิทัฯ	ด้วยความรูค้วามสามารถ	ประสบการณ์	

และการตัดสินใจที่เป็นอิสระอย่างมืออาชีพ	รวมทั้งใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานเพื่อความ
ก้าวหน้าของตนเองและประโยชน์ขององค์กร

9.		 สร้างบรรยากาศทีด่ีในการปฏบิตังิานด้วยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัอย่างตรงไปตรงมา	แก้ปัญหาทีเ่กดิ
ขึ้นโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้าน	และปราศจากการเมืองในองค์กร	

10.	 ปฏบิตัติามกฎระเบียบระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิบริษทัฯ	เช่น	กฎระเบยีบในการเดนิเรือระหว่างประเทศ	
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม

11.		 สร้างความเป็นเลิศให้	อาร์	ซี	แอล	ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์	และให้บริการโล
จิสติคส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค

	 	นอกจาก	จริยธรรมธุรกิจ	ข้างต้น	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี	(Employee	Code	of	Conduct)	
ส�าหรับพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ	
	 บริษัทฯ	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน	หลักสูตรอบรมภายนอกตามสถาบัน
ต่างๆทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทัฯ	หมุนเวยีนต�าแหน่งงานเพือ่เพิม่ทกัษะ
และโอกาสก้าวหน้า	 เลื่อนต�าแหน่งและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามระดับความรู้ความสามารถ	 ความรับผิดชอบและผล
การปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการท�างานของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ตลอดจนการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
	 ในส่วนของสวสัดกิารพนกังาน	บรษิทัฯ	จดัให้มกีารประกนัอบุตัเิหตแุละการประกนัสุขภาพให้พนกังานทกุคน	พจิารณา
ให้เงินรางวัลประจ�าปีตามผลงาน	และให้รางวัลการท�างานนานแก่พนักงานทุกระดับ	
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
	 บริษัทฯ	มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ	ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลในการด�าเนินงาน	อย่างถูก
ต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ�าปี	โดยได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อรายงานทางการเงิน	รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดพิมพ์ในรายงานประจ�าปี
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปอย่างถกูต้องครบถ้วน	และโปร่งใส	
ตลอดจนข้อมูลที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 นอกจากการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว	 ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว	 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	http://www.rclgroup.com	 อีกทางหนึ่งด้วย	 ทั้งนี้	
นางสาวตวงรัตน์	กีร์ติบุตร	กรรมการรองผู้จัดการ	(	สนับสนุน)	และเจ้าหน้าที่ซึ่งประจ�าอยู่ที่ส�านักงานในกรุงเทพฯ	(นายวีระ
ศักดิ์	วหาวิศาล	หมายเลขโทรศัพท์	(662)	296	1094)	และที่ส�านักงานในสิงคโปร์	(นางสาว	ลู	เยียน	ติน	หมายเลขโทรศัพท์	
(65)	6229	2089)	 เป็นผู้ให้ค�าอธิบายและให้ข่าวสารเพิ่มเติม	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 เจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ	
ติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ	 และ	/หรือ	 การจัดให้พบผู้บริหารรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการด�าเนินงาน	 ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์จากการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน	ถูกต้อง	เท่าเทียมกัน
บริษัทฯ	 ได้เชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 พบปะผู้บริหารรายไตรมาสและสิ้นปี	 เพื่อชี้แจงภาพรวมธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา	
สถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม	และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ
	 บริษัทฯ	มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 บริษัทฯ	
ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน	ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	น�าข้อมูลภายในขอ
งบริษัทฯ	ไปเปิดเผยโดยมิชอบหรือใช้ประโยชน์ส่วนตน	กรรมการ	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ต้องรายงานการซื้อขายและการ
ถอืครองหลกัทรัพย์ของบรษิทัฯ	ทกุครัง้ทีม่กีารเปล่ียนแปลง	กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ	ทีเ่ข้าถงึข้อมูลภายในทีส่�าคญั
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทฯ	ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้ข้อมูลภายในของบรษัิทฯ	และห้ามบุคคลภายในบรษิทัฯ	ทีท่ราบข้อมลูภายในซึง่ยงัไม่ได้มกีารเผยแพร่สูส่าธารณชน	
ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	บริษัทฯ	เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	รวม
ทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 	

บุคคลที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
•	 ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัท	มหาชน	จ�ากัด
•	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้	(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	20)
•	 ส�าเรจ็การศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป	หรอืส�าเรจ็การศกึษาต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรแีต่มปีระสบการณ์ด้าน

ธุรกิจพาณิชย์นาวี	หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	10	ปี
•	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ	ความรู้	ความช�านาญ	และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง	

การค้าระหว่างประเทศ	การเงนิและการบญัช	ีกฎหมาย	หรอืในสาขาวชิาชพีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจัดการ
องค์กร	โดยประสบความส�าเร็จในต�าแหน่งระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่

•	 มีภาวะผู้น�า	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ
•	 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม	มีประวัติการท�างานที่โปร่งใส
•	 สามารถอุทิศเวลาท�างานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร	
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	 คุณสมบัติข้างต้น	 มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการก�ากับดูแลให้คณะจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ	 ด�าเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ	 บริหารกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและรับผิดชอบต่อ
การตัดสนิใจทางธุรกจิ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้โดยรวมในการบรหิารองค์กร	ได้มกีารแบ่งแยกหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ	กบัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ	คณะกรรมการบรษิทัฯ	มคีวามรบัผดิชอบ
ที่จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความถูกต้อง	ชัดเจน	ตลอดจน
ก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งผ่านระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	โดยด�าเนนิการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอ	

 โครงสร้างคณะกรรมการ
	 ประธานกรรมการ	ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ	(ผู้จัดการบริษัทฯ)
	 หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการ	มีดังนี้	

ก)	 ก�าหนดตารางการประชุมวาระปกติของคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า	และด�าเนนิการประชมุในเรือ่งเกีย่วกบัการก�ากบั
และดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ

ข)	 ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	และซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น

ค)	 ด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	
และสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ	ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

	 ส่วนผู้จัดการบริษัทฯ	(President)	ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้บริหารกิจการของ
บริษัทฯและบริษัทในเครือ	(กลุ่มบริษัท)	มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร	มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน	มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ	เช่น	การอนุมัติ
ซื้อ-ขายสินทรัพย์	การจัดจ้างบริการ	การลงทุน	การร่วมทุน	การท�าสัญญาชาร์เตอร์เรือ	การซื้อ	/เช่าซื้อตู้สินค้า	ค่าใช้จ่าย
ในการเดินเรือ	ฯลฯ	เพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	

•	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	4	คน
•	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	2	คน
•	 กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	3	คน	

	 รวมทั้งสิ้น	9	คน
	 นอกจากการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแล้ว	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดค�านิยามส�าหรับ	
“กรรมการอิสระ”	ตามมาตรฐานของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

•	 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทัฯ	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	หรือนติบิคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

•	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

•	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น	บิดามารดา	
คู่สมรส	พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	

•	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มี	อ�านาจควบคุมของบ
ริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

•	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ใน
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ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง 

 คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ ปรากฎ
ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
 ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจ�าไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีภายนอกจาก ส�านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมร่วมเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็น ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี 
 กรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใน 
ปี 2556 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ป ี สาระสำาคัญของการประชุม

1 26 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจ�าปี 2555
2 12 มีนาคม 2556 พิจารณารายงานการควบคุมภายใน (ฉบับร่าง)
3 7 พฤษภาคม 2556 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2556
4 6 สิงหาคม 2556 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2556
5 29 สิงหาคม 2556 พิจารณาความสมเหตุสมผลของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
6 5 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2556

 โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 4 ครั้ง (ปี 2555: 4 ครั้ง) และมีการประชุม 
อื่นๆ จ�านวน 2 ครั้ง (ปี 2555: 2 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ รายไตรมาส/จำานวนครั้งที่ เข ้า
ประชุม

การประชุมอื่นๆ/จำานวนครั้งที่ เข ้า
ประชุม

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 4/4 2/2 
2. นายวิเศษ จูภิบาล 4/4 2/2
3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์* 1/4 1/2
4.นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม* 3/4 1/2

	 หมายเหตุ*นายเทพ	 รุง่ธนาภริมย์	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบในช่วง	 ม.ค.	2556	-	 เม.ย.	2556	 และนางอาภาวด	ี มคีณุเอีย่ม		

	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบในช่วง	พ.ค.	2556	-	ปัจจุบัน	
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 2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี รายชือ่คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มกีารประชมุจ�านวน 4 ครัง้ โดยมกีรรมการเข้าร่วมประชมุ
ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ จำานวนครั้งที่ เข ้าประชุม

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 4
2. นายวิเศษ จูภิบาล 4
3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์* 1
4. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม* 1
5. นายจ�าลอง อติกุล* 3

 หมายเหตุ*นายเทพ	รุ่งธนาภิรมย์	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	ม.ค.	-	เม.ย.	2556	นางอาภาวดี	มีคุณเอี่ยม	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	พ.ค.	2556	

ถึงปัจจุบัน	นายจ�าลอง	อติกุล	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	ม.ค.	-	12	ส.ค.	2556	และขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการเพียงต�าแหน่งเดียว 

 3.  คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ 
 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�านวน 3 คน และผู้บริหารระดับสูง จ�านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 
8 คน มีรายชื่อ อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประชุม
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าที่ก�าหนด พิจารณา และให้ความเห็นชอบ ตามแต่กรณี ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
และนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ตามแผนงานและงบประมาณที่เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้ 
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่ก�าหนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่ยัง
เป็นแนวทางการก�าหนดเป้าหมายและพนัธกจิของบรษิทัฯ ทีเ่น้น ประโยชน์สงูสดุโดยค�านงึถงึความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้ 
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นกรอบควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินงานภายในของบริษัทฯ ด้วย
 (1) การก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นพฒันาการต่อเนือ่งทีต้่องปรบัปรงุให้เหมาะสมอยูเ่สมอ คณะกรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบที่จะต้องสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
 (2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายเหล่านี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามความจ�าเป็น และในกรอบ
เวลาที่สมควร 
 (3)  คณะกรรมการรวมทัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มุ่งม่ันรักษามาตรฐานในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยน�าหลักคณุธรรม
และจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการก�าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยจะ 

• สรรหาผู้มีความสามารถ คุณวุฒิ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและภาวะผู้น�า เพื่อมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร 
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและด�ารงวาระของกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม จัดการความ
เสีย่งด้วยความระมดัระวงั และด�าเนินงานตามมาตรฐานจรยิธรรมธรุกจิภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมาย รวม
ทั้งปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของบรรดาผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

• หลกีเลีย่งการขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้สิทธเิสมอภาคทีเ่ป็นธรรมต่อผู้ถอืหุน้และผู้มีส่วนได้เสีย บริษทัฯ เลง็
เหน็คณุค่าของความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบริษทัฯ กบัผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนได้เสียฝ่ายต่างๆ รวมถงึลูกค้า พนกังาน และ
สงัคมส่วนรวม รวมทัง้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการส่ือสารทีด่รีะหว่างกนั 

• ส่งเสรมิความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอรวมทัง้สนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิ
การที่สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆ กับความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพ
แวดล้อม

 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลให้การด�าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความจ�าเป็น และให้ความ
ส�าคญัต่อการมีระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ ตลอดจนการก�ากบัดแูลบรหิารความเสีย่ง
ของกลุ่มธุรกิจ และได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้สามารถประเมนิการควบคมุภายในและกระบวนการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ รวมทัง้อนมุตัแิผนงานตรวจ
สอบประจ�าปีและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยมีการจัดท�าก�าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ 
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ ตามความจ�าเป็นทางธุรกิจ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�าหนดวาระ
ที่ชัดเจนและมีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระให้แก่กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างเพียงพอต่อการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
อภิปรายในที่ปะชุม
 บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แล้วเสร็จเสนอ กรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน 
โดยจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมจ�านวน 9 ครั้ง เป็นการประชุมประจ�าไตรมาส 4 ครั้ง และ ประชุม
พิเศษ 5 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
ประจำาไตรมาส ประชุมพิเศษ

จำานวนครั้งที่
เข ้าประชุม

ประชุมผ ่านโทรศัพท์ทาง
ไกล

จำานวนครั้งที่
เข ้าประชุม

ประชุมผ ่าน
โทรศัพท์ทางไกล

นายกัว เปก  ลอง* 2 1 - 3
นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ 4 - 5 -
นายอมรศักดิ์  นพรัมภา 4 - 5 -
นายวิเศษ  จูภิบาล 4 - 5 -
นางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม** 3 - 3 -
นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์** 1 - 2 -
นาย จ�าลอง  อติกุล* 4 - 5 -
นางสาวตวงรัตน์  กีร์ติบุตร 3 - 5 -
นายฮาร์ทวิค  ชูลส์ เอคการ์ด 2 2 1 4
นายกัว ฮอค  เอง 3 1 - 5
หมายเหตุ*	นายกัว	เปก	ลอง	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	ณ	ช่วง	ม.ค.	2556	-	12	ส.ค.	2556	และนายจ�าลอง	อติกุล	ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการในช่วง	13	ส.ค.	2556	-	ปัจจุบัน

**	นายเทพ	รุ่งธนาภิรมย์	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	ม.ค.	-	เม.ย.	2556	นางอาภาวดี	มีคุณเอี่ยม	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	พ.ค.	2556	ถึงปัจจุบัน	

นายจ�าลอง	อติกุล	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	ม.ค.	-	12	ส.ค.	2556	และขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการเพียงต�าแหน่งเดียว	

หมายเหตุ : ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างส�านักงานที่กรุงเทพฯ ส�านักงานที่สิงคโปร์ และส�านักงานที่ฮ่องกง ส�าหรับการประชุมพิเศษ

เพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ด�าเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรม
การบรษิทัฯ โดยใช้แบบประเมนิผลการปฎบิตังิานตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่ทบทวนผลงานและ
ปรับปรุงการท�าหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะ
วิเคราะห์ผลตอบกลับและเสนอความเห็นในเรื่องที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นธรรมและเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้กับองค์กร
 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ การปรับค่าตอบแทนในแต่ละปีจะเชื่อมโยงกับผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และผลงานของผูบ้ริหารรายบคุคล สว่นหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญประจ�าปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้ 
 1. กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้ใช้โครงสร้าง “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ตาม
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปี ครั้งที่ 25 เมื่อ 30 เมษายน 2547 
 2. หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของก�าไร
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการต�าแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” 
 ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจ�านวน 6.2 ล้านบาท อิงจาก 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 10 คน 5.0 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3 คน 0.3 ล้านบาท

 ในปีประกอบการ 2556 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,653 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้รับค่าตอบแทน
มาตรฐานรวม 5,833,333.32 บาท โดยกรรมการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ : 

รายชื่อกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทน

ค่าตอบแทนมาตรฐาน ค่าตอบแทนมาตรฐาน ค่าตอบแทนมาตรฐาน

นายกัว  เปก  ลอง* 769,354.80 - -
นายจ�าลอง  อติกุล* 630,654.20 - 61,559.12
นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ 800,000.00 - -
นายอมรศักดิ์  นพรัมภา 400,000.00 300,000.00 100.000.00
นายวิเศษ  จูภิบาล 400,000.00 300,000.00 100.000.00
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม** 266,666.68 200,000.00 38,440.88
นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์** 133,333.32 100,000.00 33,333.32
น.ส. ตวงรัตน์  กีร์ติบุตร 400,000.00 - -
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด 400,000.00 - -
นายกัว ฮอค เอง 400,000.00 - -

รวม 4,600,000.00 900,000.00 333,333.32

หมายเหตุ	*	นายกัว	เปก	ลอง	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	ณ	ช่วง	ม.ค.	2556	-	12	ส.ค.	2556	และนายจ�าลอง	อติกุล	ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการในช่วง	13	ส.ค.	2556	-	ปัจจุบัน

**	นายเทพ	รุ่งธนาภิรมย์	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	ม.ค.	-	เม.ย.	2556	นางอาภาวดี	มีคุณเอี่ยม	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	พ.ค.	2556	ถึงปัจจุบัน	

นายจ�าลอง	อติกุล	ด�ารงต�าแหน่งในช่วง	ม.ค.	-	12	ส.ค.	2556	และขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการเพียงต�าแหน่งเดียว
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 กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
เติมหรือเบี้ยประชุม 
 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับเดียวกับ
รายที่ 4 ทุกราย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี รวม 8 คน จ�านวน 35,356,926 บาท (เงินเดือน เงินรางวัลประจ�าปี เบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน) 
 ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินสมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งจ่ายให้กับผู้บริหารข้างต้น (เฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับเงิน
สมทบของบริษัทฯ) จ�านวน 570,038 บาท
 หมายเหตุ ผู้บริหารจ�านวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 คน ผู้บริหารของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 2 คน และ 

ผู้บริหารของบริษัทย่อยในประเทศไทยและสิงคโปร์ จ�านวน 4 คน

 ในปี 2556 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้สร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น Director Accreditation Program, Director Certification Program, Chairman, Audit 
Committee Program , Chartered Directors Class จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association)
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1. รายการระหว่างบริษัทอาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

ลำาดับ.
นิติบุคคล/บุคคล 

ท่ีมีรายการระหว ่างกัน
รายการระหว ่างกัน

 มูลค ่ารายการระหว ่างกัน  

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2555 

(ล ้านบาท)

 มูลค ่ารายการระหว ่างกัน 

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2556 

(ล ้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ ์

 งบการเงิน 

เฉพาะ

 งบการเงิน  

รวม

 งบการเงิน 

เฉพาะ

 งบการเงิน  

รวม

1 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด 
- บริษัทย่อย (ด�าเนินธุรกิจการเดินเรือ และ
เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร์)

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด เหมาระวางเรือจาก
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
 - รายได้ค่าเหมาระวางเรือ
 - ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย
 - เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

627.88 
- 

447.26 

-
-
-

343.30
- 

113.60  

- 
- 
- 

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์  
พีทีอี จ�ากัด  
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ 
ท�าสัญญา 

2 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท โงวฮก จ�ากัด - บริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย)
ท�าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน
กรุงเทพฯ
ท�าสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 5 
และ 14 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 1,490  
ตารางเมตร เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของพื้นที่ส�านักงานจาก
บริษัท โงวฮก จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
 - มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
 - เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 - เงินกู้ยืมระยะสั้น

6.43 

300.00 

6.43 

300.00 

6.50

300.00 

6.50 

300.00 

บริษัท โงวฮก จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20 และ 
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด
(มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท โงวฮก จ�ากัด และ 
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ 
ท�าสัญญา 

3 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด - บริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) ท�าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ส�านักงานกรุงเทพฯ

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 13
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 342 ตารางเมตร  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ส�านักงานจาก  
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
 - มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
 - เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.50 
-

1.50 1.50 
-

1.50 

4 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด 
- บริษัทย่อย (ด�าเนินธุรกิจการเดินเรือ 
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
กับ บริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ากัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด  
แลกเปลี่ยนระวางเรือ กับ บริษัท สยามเภตรา 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 - รายได้จากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
 - ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

- 
- 

1.71 
13.16 

- 
- 

- 
25.52 

บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และเป็น
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 28.96 ในบริษัท สยามเภตรา  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด  
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

5 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด 
- บริษัทย่อย (ด�าเนินธุรกิจการเดินเรือ 
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
กับ กลุ่มบริษัท โงวฮก บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

กลุ่มบริษัทโงวฮก ท�าหน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทนเรือให้
กับ บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด โดยมี
 - มูลค่าค่านายหน้าจ่าย 
 - มูลค่าค่าบริการท่าเทียบเรือของกลุ่มบริษัทโงวฮก
ที่กลุ่มบริษัทโงวฮกในฐานะนายหน้าตัวแทนเรือ  
จ่ายแทนในระหว่างปีและมีการช�าระคืนกันในภายหลัง
 - ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

-
-
-
-

-
-
-

98.67 
-

384.83 
-

80.89  

-
-
-
-

-
-
-

118.14 
-

87.02 
-

464.26  

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ในบริษัท 
อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทโงวฮก  
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา :
- ค่านายหน้า : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- ค่าบริการท่าเทียบเรือ : ราคาภาระหน้าท่าหักส่วนลด
ปริมาณ

6 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด
บริษัทย่อย (ด�าเนินธุรกิจการเดินเรือ 
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
กับ บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ากัด 
- บริษัทร่วม (เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม)

บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็น
นายหน้าตัวแทนเรือให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล  
ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด
 - มูลค่าค่านายหน้าจ่าย 
 - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทร่วม
 - ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม

- 
- 
 -

15.90 
- 

8.41

- 
- 
 -

11.83
- 

9.29

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ากัด ถือหุ้น 
ร้อยละ 49 ในบริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ากัด
กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการของ 
บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ากัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

7 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ากัด
บริษัทย่อย (ด�าเนินธุรกิจบริการ 
โลจิสติคส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ในประเทศไทย) กับ กลุ่มบริษัท โงวฮก 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

กลุ่มบริษัท โงวฮก ให้บริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับ 
การขนส่งให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ากัด
 - ค่าบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
 - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

- 
- 

18.86 
- 

- 
- 

34.77
- 

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับ 
ร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ากัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ใน 
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการ กลุ่มบริษัท โงวฮก ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด

รายการระหว่างกัน
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ลำาดับ.
นิติบุคคล/บุคคล 

ท่ีมีรายการระหว ่างกัน
รายการระหว ่างกัน

 มูลค ่ารายการระหว ่างกัน  

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2555 

(ล ้านบาท)

 มูลค ่ารายการระหว ่างกัน 

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2556 

(ล ้านบาท) ลักษณะความสัมพันธ ์

 งบการเงิน 

เฉพาะ

 งบการเงิน  

รวม

 งบการเงิน 

เฉพาะ

 งบการเงิน  

รวม

8 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์  
พีทีอี จ�ากัด  
- บริษัทย่อย (ด�าเนินธุรกิจจัดการกองเรือ 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)

บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จ�ากัด 
ให้บริการ ด้านจัดการกองเรือแก่บริษัท อาร์ ซี แอล 
จ�ากัด (มหาชน)
 - ค่าบริการในการจัดการกองเรือ
 - เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7.13 
486.97 

- 
- 

7.42 
852.51 

- 
- 

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ 
พีทีอี จ�ากัด ด้วย เงื่อนไข/นโยบายราคา  
- ค่าบริการในการจัดการกองเรือ : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการเดินเรือที่บริษัทย่อยจ่าย  
  แทนบริษัท: ตามการจ่ายจริง

9 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ากัด
บริษัทย่อย (ด�าเนินธุรกิจบริการ 
โลจิสติคส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) กับ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง
จ�ากัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) ท�าสัญญาเช่า

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ากัด เช่าพื้นที่ชั้น 13 
อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ พื้นที่ 150 ตารางเมตร
เพื่อเป็นพื้นที่ส�านักงาน จากบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง 
จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
 - มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
 - เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 
-

0.66 
-

- 
-

0.66 
-

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับ 
ร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ากัด
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้น 
ร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นกรรมการ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ากัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ท�าสัญญา

10 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์  
พีทีอี จ�ากัด - บริษัทย่อย (เจ้าของและ
ด�าเนินกิจการเดินเรือจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงค์โปร์)

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ท�าการเพิ่มทุนใน
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จ�ากัด 
 - ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 - รับโอนสิทธิในการต่อสร้างเรือ
 - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน

-
626.90  
626.90 -

-
-  

667.28 -

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับ 
ร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี 
จ�ากัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด 
(มหาชน)  
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ 
พีทีอี จ�ากัด ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตามบัญชี

2. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
      คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการ
ธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นค่าระวางเรอืและค่าบริการทีเ่ป็นธรุกจิทีต่่อเน่ืองกนั ซึง่ส่วนใหญ่แล้วบริษทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั
ย่อยเต็มร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ 
บริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
3. ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกัน
 การอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้ด�าเนินการอนุมัติตามระเบียบ
ปฏิบัติและการบริหารจัดการของคณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
4. นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 บริษทัยึดแนวปฏิบตัิเช่นเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มคีวามขดัแย้ง โดยค�านึงถึงความสมเหตุสมผล 
ราคายุติธรรมของตลาด และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ประกาศและข้อบังคับของส�านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอรายงานต่อท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) พร้อมทั้งงบการเงิน
ของบรษิทัฯ และงบการเงนิรวมซึง่จดัท�าขึน้อย่างถกูต้องและแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นจริง ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ส�าหรับสิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังน

 1. ผลการดำาเนินงาน
 ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลปี 2556 ยังต้องเผชิญความผันผวนสูง ปัจจัยหลักๆ ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจได้แก่ เศรษฐกิจ
การค้าโลกที่ฟื้นตัวช้า ก�าลังการผลิตหรือก�าลังขนส่งล้นตลาดส่งผลกระทบต่อสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ทั้งนี้ เรือทั่วโลก
ได้ปลดประจ�าการ เป็นก�าลังบรรทุกไปแล้วกว่า 460,000 ทีอียู ในปี 2556 และช่วยบรรเทาสถานการณ์อุปทานล้นตลาดลง
ได้บ้าง ราคาน�้ามันเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่การขึ้นอัตราค่าระวางท�าได้ไม่มากนักและถูกกดดันจากสายเรือข้ามทวีปขนาดใหญ่ที่
เข้ามาให้บรกิารแข่งขนัในภมูภิาคเอเซยี กลุม่ฯ จงึประกอบธรุกจิท่ามกลางความท้าทายต่างๆ อย่างเตม็ทีเ่พือ่ให้ได้ผลประกอบ
การที่ดีตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง 
จ�านวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท SOC (คู่ค้ากับสายการเดินเรือข้ามทวีป) รวมทั้งปีมีจ�านวน 1,031,524 ทีอียู ลดลง
ร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า ส่วนจ�านวนระวางบรรทกุของธรุกจิประเภท COC (ตูสิ้นค้าของกลุ่มฯ) รวมทัง้ปีมีจ�านวน 1,057,348 
ทีอียู ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า จ�านวนระวางบรรทุกของธุรกิจทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งปี 2556 มีจ�านวน 2,088,872 ที
อียู ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2555 โดยมีอัตราการใช้ก�าลังบรรทุก (Utilization) ร้อยละ 115 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555 จ�านวน
สนิค้าบรรทุกลดลงส่วนหนึง่มาจากการปรบักลยทุธ์ทีเ่น้นต้นทนุ-ก�าไรต่อทอียี ูมากกว่าจ�านวนตูท้ีร่บัขนส่งและส่วนแบ่งตลาด
 จ�านวนระวางบรรทุกที่ลดลงในปี 2556 ท�าให้กลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือ ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจาก
การขายสินทรัพย์ และ การปรับปรุงการตั้งส�ารองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์ มีจ�านวนรวม 13,159 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งกลุ่มฯ มีรายได้รวม 13,671 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มฯ มีต้นทุนการเดินเรือจ�านวนรวม 12,866 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งกลุ่มฯ มีต้นทุนการเดินเรือจ�านวนรวม 13,345 ล้านบาท ตามจ�านวนระวางบรรทุกที่ลดลง
ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและเข้มงวด 
 ในปี 2556 กลุ่มฯ ได้ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ จ�านวน 95 ล้านบาท จากการขายตู้สินค้าเก่า เทียบกับก�าไรจ�านวน 
292 ล้านบาทในปี 2555 จากการขายตู้สินค้าเก่าและตัดจ�าหน่ายเรือเก่า 1 ล�า 
 กลุ่มฯ มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 58.3 ล้านบาทในปี 2556 เทียบกับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�านวน  
46.7 ล้านบาท ในปี 2555 
กลุ่มฯ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชี จ�านวน 722.1 ล้านบาทในปี 2556 จากมูลค่าเรือที่
ลดลงตามมูลค่าตลาด เทียบกับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ�านวน 749.9 ล้านบาท ในปี 2555 
 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานโดยรวมในปี 2556 กลุม่ฯ มผีลขาดทนุส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ จ�านวน 1,652 ล้านบาท 
เทียบกับผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�านวน 1,929 ล้านบาท ในปี 2555

 2. เงินปันผล 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3 / 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก
ผลประกอบการขาดทุนในปี 2556 โดยจะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายงานของคณะกรรมการ
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 3. กิจกรรมที่สำาคัญระหว่างปี 2556
 3.1 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับมอบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 950 ทีอียู จ�านวน 2 ล�า จากบริษัท แด
ซัน ชิปปิ้ง แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ประเทศเกาหลี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความสนับสนุนด้านเงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทยส�าหรับการซื้อเรือดังกล่าว จ�านวน 13.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อล�า รวมทั้งสิ้น 27.44 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ 70 ของราคาเรือ บริษัทฯ ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เงิน
กู้ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีรวมระยะปลอดการช�าระเงินต้น 1 ปี และแบ่งการช�าระคืนเป็น 16 งวดไตรมาส
  3.2 คณะกรรมการบริษัท ฯ อนุมัติให้ บริษัทฯ ท�ารายการเกี่ยวโยงกัน ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
กับบริษัท โงวฮก จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยลงนามในสัญญาเงินกู้จ�านวน 300 ล้านบาท เมื่อวัน
ที่ 27 กันยายน 2556 ระยะเวลากู้ยืม 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี และไม่มีเงื่อนไขในการวางหลักประกัน 
ช�าระคืนเมื่อครบก�าหนด 1 ปี บริษัทฯ มีความจ�าเป็นขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน
 3.3 ในเดอืนพฤษภาคม 2556 บรษิทัฯ ได้ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทั ท ีไอ พ ีเอส จ�ากดั เพิม่ขึน้อกีจ�านวน 22,222 หุน้ 
ในราคาหุ้นละ 1,425 บาท รวมเป็นจ�านวนเงิน 31.67 ล้านบาท จากบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ยังผลให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 22 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ตดิตามสถานการณ์ธรุกจิอย่างใกล้ชดิ ให้ค�าแนะน�าและสนบัสนนุการท�างานของคณะผูบ้รหิาร
กลุ่มบริษัทฯอย่างเต็มที่แม้ว่าผลประกอบการส�าหรับปี 2556 จะยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก�ากับ
ดูแลและให้แนวทางคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานในทุกๆ ด้าน และสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน)

นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ

19 มีนาคม  2557



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)58

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 
 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบั 
รายงานทางการเงนิในงบการเงนิประจ�าปี และระบบควบคมุภายใน ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เกีย่วกบั
เรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ได้แสดงถงึฐานะการเงนิ 
และผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงและถูกต้อง

บริษัท  อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายจ�าลอง อติกุล
ประธานกรรมการ

นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2557
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นายจ�าลอง  อติกุล 
ประธานกรรมการบริษัท

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ
การควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคมุ
ภายในของบรษิทั ในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ คอื การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏบิตัิ
งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน ในเรือ่งการท�าธรุกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว อย่างเพยีงพอแล้ว 
ยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ

 การควบคุมภายใน
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
2. กระบวนการทีท่�าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนข้อก�าหนดเกีย่วกบัความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณได้ภายใน

เวลาที่เหมาะสม
3. แผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession plan) ที่ส�าคัญ

 การประเมินความเสี่ยง
1. การสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
1. ช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อกล

หรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

 ระบบการติดตาม
- การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- นโยบายการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการทุจริตอย่าง 

ร้ายแรง การปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท�าที่ผิดปกติอื่น
 ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขโดยการก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารบุคคล 
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการจัดท�าข้อปฎิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

รายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน มี 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบตัคิรบ
ถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงที่ กว32/2551 วันที่ 5 มิถุนายน 2551 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ยดึถอืความเป็นอสิระ และใช้ดลุยพนิจิอย่างเป็นธรรม เพือ่ประโยชน์สงูสดุขององค์กร ผูถ้อืหุ้น 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี และ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอ่ืน เป็นหลกัส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมิการด�าเนนิการตาม
หลักบรรษัทภิบาล 

 ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้
 1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส และ ประจ�าปี 2556 
ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามล�าดับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้สอบทาน 
การเปิดเผยงบการเงนิ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ได้มกีารเปิดเผยอย่างเพยีงพอ และได้ปฏบิตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ที่รับรองทั่วไป และปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2556 และให้พร้อมส�าหรับมาตรฐาน
ที่ประกาศใช้ใหม่ในปีต่อๆ ไป 
 2. สอบทานระบบการควบคมุภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ถงึความเพยีงพอ ของระบบการควบคมุภายใน รวมท้ัง 
สนบัสนนุให้ผูต้รวจสอบภายในเดนิทางไปตรวจสอบบริษทัย่อยในต่างประเทศ และตดิตามผลการปฏบิตังิานตามข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในความน่าเชือ่ถอืของข้อมูลจากการตรวจสอบ และ การยอมรับของผูรั้บการตรวจสอบ 
นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งบการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ
 ในปี 2556 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความส�าคัญในเรื่องความโปร่งใสในการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 
และจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นระบบ และก�าหนดให้มีการวิเคราะห์ และวัดความส�าเร็จและ
ศักยภาพขององค์กร นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการก�าหนดแนวทางการวิเคราะห์และ 
จัดท�า สัญญาณเตือนภัยของกลุ่มธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะในการก�าหนดตัวชี้วัดของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในด้านการสนบัสนนุการท�างานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนมุตักิ�าลงัคนเพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และได้อนุมตัเิป็นกรณพีเิศษให้ผูมี้ความรู้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านร่วมเดนิทางตรวจสอบในประเทศ
ต่างๆ 
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 4. ได้พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0076 หรือ  
นายชยัยทุธ องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 3885 หรือ นางณฐัสรัคร์ สโรชนันท์จนี ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาต  
เลขทะเบยีน 4563 หรอื นายสมุติร ขอไพบลูย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต เลขทะเบยีน 4885 จาก ส�านกังาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2557 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในกรณีที่ 
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส�านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของส�านักงานท�าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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(นายวิเศษ จูภิบาล)
กรรมการตรวจสอบ

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(นางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม)
กรรมการตรวจสอบ

 5. สอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมั่นใจว่ารายการ
เหล่านี้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง และ 
ให้มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 6. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจ�าปี 2556 
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และนายวิเศษ จูภิบาล  
ได้เข้าร่วมประชุม รวม 4 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามล�าดับ นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน) และ  
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี(กลุ่ม) เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ และตัวเลขวิเคราะห์ต่างๆ 
รวมทั้งข้อมูลทางด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์  
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และนายวิเศษ จูภิบาล ได้เข้าร่วมประชุม รวม 6 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้งและ 6 ครั้ง ตามล�าดับ
 7. ในการปฏบัิตงิานตามขอบเขตและอ�านาจหน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรปุแล้วเหน็ว่า บริษัทฯ 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ ควรมีการก�ากับดูแลที่เข้มข้นขึ้น  
มีกระบวนการตรวจสอบที่อยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ�านวน 3 คน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการพจิารณาสรรหากรรมการตามคณุสมบตัทิีก่�าหนดเพือ่ด�ารงต�าแหน่งทีว่่างลง 
หรือแทนกรรมการที่ครบวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และ
ด�าเนินการให้กรรมการบรษิทัฯ ประเมนิผลงานของคณะกรรมการโดยรวมเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้นี้ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น

 ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิด
ชอบโดยสรุปได้ดังนี้
 1. พิจารณาคุณสมบัติและเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ/หรือพิจารณาเสนอกรรมการ 
ที่ออกเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระโดยพิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญประจ�าปี หากกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคนใดออก 
ตามวาระกรรมการ จะไม่เสนอตัวเองกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง
 2. พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2555 ตามหลกัเกณฑ์และโครงสร้างที่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจ�าปี 
ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท ฯ และ ที่ประชุมสามัญประจ�าปี ครั้งที่ 34 เมื่อ 
วันที่ 26 เมษายน 2556 ทราบ ก่อนท�าการจ่ายค่าตอบแทนประจ�าปี 2555 ซึ่งได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนใน
รายงานประจ�าปี 2555 หัวข้อ “รายงานการก�ากับดูแลกิจการ” 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2556 และมีความเห็นร่วมกัน
ว่าโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ทั้งน้ี กรรมการ 
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนประจ�า (ค่าตอบแทนมาตรฐาน) แต่เพียงอย่างเดียว คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ไม่ได้พิจารณาเพิ่มรูปแบบการจ่ายค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
 3. ด�าเนินการให้มแีละพจิารณาผลการประเมนิตนเองของกรรมการส�าหรับการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าปี 2555 น�าเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 4. ด�าเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการบริษัทฯ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แนวทางของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผู้จัดการบริษัทฯ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
รวม 8 หัวข้อ พิจารณาผลการประเมินและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนมอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน�าไป
ปรับปรุงการบริหารกิจการต่อไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

(นายวิเศษ จูภิบาล)
ประธานกรรมการสรรหาฯ

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
กรรมการสรรหาฯ 

(นางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม)
กรรมการสรรหาฯ

25 กุมภาพันธ์  2557



63รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

 เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านี ้โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน และการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดในการประเมนิ
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี 
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบ
การเงินโดยรวม
 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีีข้่าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ
ข้าพเจ้า

 ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด 
(มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

 เรื่องอื่น
 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ ของบริษัท อาร์ 
ซี แอล จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่ง ของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ท่านอื่นในส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที ่1 มีนาคม 2556 จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชท่ีานอื่นดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบ
อื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ปี 2556)

(นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่  3885ส�านักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)64

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,754,066,034    2,101,068,411    87,762,913           115,166,608       
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,976,691,204    2,107,607,151    23,665,824           -                         
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (12,566,742)        (12,434,824)        -                           -                         
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 1,964,124,462    2,095,172,327    23,665,824           -                         
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 และ 17 34,816,381         21,570,101         -                           -                         
ลูกหนี อืน 182,569,176       134,753,456       3,515,056             7,601,214           
พสัดุคงเหลือ 384,992,724       464,738,765       19,037,970           15,449,580         
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 84,951,502         93,865,515         4,286,755             910,100              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,405,520,279    4,911,168,575    138,268,518         139,127,502       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยร์ะยะยาวเพือการลงทุน 5,548,736           5,240,137           -                           -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         - 7,029,038,466      6,698,425,568    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 258,792,157       239,219,572       54,463,802           20,000,000         
เงินลงทุนระยะยาวอืน 11,102,140         10,349,248         -                           -                         
ทีดินและอาคาร - สุทธิ 8.1, 10 และ 12 322,938,091       309,450,649       334,951                2,029,159           
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 8.2 และ 12 14,883,607,953  15,649,962,447  5,392,243,770      5,684,496,059    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 30,966,190         105,627,789       -                           -                         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,286,761           4,280,975           2,463,604             2,453,553           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,518,242,028  16,324,130,817  12,478,544,593    12,407,404,339  
รวมสินทรัพย์ 19,923,762,307  21,235,299,392  12,616,813,111    12,546,531,841  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2556

ณ  วนัที  31  ธนัวาคมณ  วนัที  31  ธนัวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



65รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 10 459,371,000       300,000,000       300,000,000         300,000,000       
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 2,848,779,060    3,161,751,525    72,873,758           49,632,239         
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 17 464,258,490       80,894,951         -                           -
เจา้หนี อืน
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 86,229,000         70,963,718         10,775,682           9,767,670           
   - เงินทดรองรับ 17 4,287,097           -                         969,110,968         934,235,948       
   - เจา้หนี ค่าซือทรัพยสิ์น 17 -                         -                         667,281,790         626,900,650       
เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 1,160,039,196    1,121,132,030    201,637,800         143,269,263       
หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 -                         - -                           -
เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 และ 17 300,000,000       300,000,000       300,000,000         300,000,000       
ประมาณการหนี สินจากสญัญาทีสร้างภาระ 22.1 (ก) 532,932,229       342,155,125       -                           -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,808,229           10,575,817         -                           -                         
สาํรองผลขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
   มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 14 151,131              1,889,715           -                           -                         
หนี สินหมุนเวียนอืน 90,802,028         97,475,131         16,182,577           19,067,690         
รวมหนีสินหมุนเวยีน 5,952,657,460    5,486,838,012    2,537,862,575      2,382,873,460    
หนีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว 
   - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 4,632,799,181    4,982,130,235    1,191,358,350      992,305,072       
หุน้กู ้- สุทธิ 13 -                         -                         -                           -                         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 31,887,422         27,834,861         29,805,524           26,168,403         
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน 6,707,171           6,254,433           -                           -                         
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 4,671,393,774    5,016,219,529    1,221,163,874      1,018,473,475    
รวมหนีสิน 10,624,051,234  10,503,057,541  3,759,026,449      3,401,346,935    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2556

ณ  วนัที  31  ธนัวาคม ณ  วนัที  31  ธนัวาคม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)66

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 828,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 828,750,000       828,750,000       828,750,000         828,750,000       
   ทุนเรือนหุน้ทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 828,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 828,750,000       828,750,000       828,750,000         828,750,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 4,982,964,187    4,982,964,187    4,982,964,187      4,982,964,187    
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16 66,300,000         66,300,000         66,300,000           66,300,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,553,958,452    5,206,892,665    3,311,245,102      3,267,170,719    
องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (151,025,586)      (370,317,292)      (331,472,627)        -                         
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 9,280,947,053    10,714,589,560  8,857,786,662      9,145,184,906    
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,764,020         17,652,291         -                           -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,299,711,073    10,732,241,851  8,857,786,662      9,145,184,906    
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,923,762,307  21,235,299,392  12,616,813,111    12,546,531,841  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ณ  วนัที  31  ธนัวาคม ณ  วนัที  31  ธนัวาคม

ณ  วนัที  31  ธันวาคม  2556

บริษัท อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน รวมส่วนของ
ทีออกและชาํระ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ผลต่างของอตัราแลกเปลียน ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวม
เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการแปลงค่างบการเงิน บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2555 828,750,000     4,982,964,187   66,300,000            7,136,053,926   (192,734,991)                  12,821,333,122 19,007,439      12,840,340,561  
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                         -                             (1,929,161,261)  (177,582,301)                  (2,106,743,562)  (1,355,148)       (2,108,098,710)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 828,750,000     4,982,964,187   66,300,000            5,206,892,665   (370,317,292)                  10,714,589,560 17,652,291      10,732,241,851  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2556 828,750,000     4,982,964,187   66,300,000            5,206,892,665   (370,317,292)                  10,714,589,560 17,652,291      10,732,241,851  
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                         -                             (1,652,934,213)  219,291,706                    (1,433,642,507)  1,111,729        (1,432,530,778)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 828,750,000     4,982,964,187   66,300,000            3,553,958,452   (151,025,586)                  9,280,947,053   18,764,020      9,299,711,073    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

68
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน
ทีออกและชาํระ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ผลต่างของอตัราแลกเปลียน รวม
เตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการแปลงค่างบการเงิน ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2555 828,750,000             4,982,964,187            66,300,000                 3,717,577,567            -                                             9,595,591,754             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                                 -                                 (450,406,848)              -                                             (450,406,848)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 828,750,000             4,982,964,187            66,300,000                 3,267,170,719            -                                             9,145,184,906             

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2556 828,750,000             4,982,964,187            66,300,000                 3,267,170,719            -                                             9,145,184,906             
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                                 -                                 44,074,383                 (331,472,627)                          (287,398,244)              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 828,750,000             4,982,964,187            66,300,000                 3,311,245,102            (331,472,627)                          8,857,786,662             

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
รายได้
รายไดจ้ากการเดินเรือ 17 13,111,573,196  13,547,880,127  704,236,184       703,218,661       
รายไดอื้น
    กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 58,270,639         46,673,223         67,573,760         43,657,329         
    เงินปันผลรับ 6 และ 7 16,703,846         10,988,309         329,568,998       14,000,000         
    กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 8.1 และ 8.2 95,413,969         292,045,957       -                         10,785,961         
    ดอกเบียรับ 5,130,814           34,980,131         951,846              27,882,999         
    ปรับปรุงสาํรองผลขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนของตราสารอนุพนัธ์ 14 1,755,164           3,125,277           -                         -                         
    อืนๆ 25,290,396         33,121,967         2,045,341           467,001              
รวมรายได้ 13,314,138,024  13,968,814,991  1,104,376,129    800,011,951       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการเดินเรือ 17 และ 24 12,865,733,393  13,345,146,494  835,845,227       832,227,188       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17 1,092,294,253    1,177,280,592    169,839,927       175,433,401       
ค่าใชจ่้ายอืน
    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 8.2 722,150,029       749,960,195       -                         89,971,288         
    ขาดทุนจากสญัญาทีสร้างภาระ 22.1 (ก) 155,196,172       346,633,181       -                         -                         
ตน้ทุนทางการเงิน 170,519,480       303,183,529       54,616,592         152,786,922       
รวมค่าใช้จ่าย 15,005,893,327  15,922,203,991  1,060,301,746    1,250,418,799    
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 40,619,571         44,130,416         -                         -                         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (1,651,135,732)  (1,909,258,584)  44,074,383         (450,406,848)     
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 20 654,941              18,322,229         -                         -                         
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,651,790,673)  (1,927,580,813)  44,074,383         (450,406,848)     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี :
    ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (1,652,934,213)  (1,929,161,261)  44,074,383         (450,406,848)     
    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,143,540           1,580,448           -                         -                         

(1,651,790,673)  (1,927,580,813)  44,074,383         (450,406,848)     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 2.18

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (1.99)                  (2.33)                  0.05                    (0.54)                  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนําหนกั (หุ้น) 828,750,000       828,750,000       828,750,000       828,750,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)70

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,651,790,673)  (1,927,580,813)  44,074,383         (450,406,848)     
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน :

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 219,259,895       (180,517,897)     (331,472,627)     -                         
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี 219,259,895       (180,517,897)     (331,472,627)     -                         
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,432,530,778)  (2,108,098,710)  (287,398,244)     (450,406,848)     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (1,433,642,507)  (2,106,743,562)  (287,398,244)     (450,406,848)     
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,111,729           (1,355,148)         -                         -                         

(1,432,530,778)  (2,108,098,710)  (287,398,244)     (450,406,848)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที  31  ธันวาคม  2556

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (1,651,135,732)  (1,909,258,584)  44,074,383        (450,406,848)     
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ค่าเสือมราคา 1,227,632,431   1,275,113,930   370,686,230      406,838,527      
ค่าตดัจาํหน่าย 78,181,076        90,102,020        -                          -                          
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (95,413,969)       (292,045,957)     -                          (10,785,961)       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 722,150,029      749,960,195      -                          -                          
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ 155,196,172      346,633,181      -                          -                          
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพิมขึน (ลดลง) 131,918             (3,745,985)         -                          -                          
เงินปันผลรับ (16,703,846)       (10,988,309)       (329,568,998)     (14,000,000)       
ปรับปรุงสาํรองผลขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนของตราสารอนุพนัธเ์พิมขึน (ลดลง) (1,755,164)         (3,125,277)         -                          -                          
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (37,762,624)       30,186,094        (44,625,795)       (28,077,587)       
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (40,619,571)       (44,130,416)       -                          -                          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,374,827          4,639,032          4,959,387          4,292,760          
ดอกเบียรับ (5,130,814)         (34,980,131)       (951,846)            (27,882,999)       
ตน้ทุนทางการเงิน 170,519,480      303,183,529      54,616,592        152,786,922      

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 510,664,213      501,543,322      99,189,953        32,764,814        
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 109,735,600      300,711,965      (23,665,824)       -                          
ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (13,246,280)       434,737,182      -                          -                          
ลูกหนี อืน (47,979,631)       83,331,314        4,005,816          (3,034,009)         
พสัดุคงเหลือ 79,746,041        (35,200,080)       (3,588,390)         3,458,468          
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 14,136,684        (14,744,218)       1,313                  (1,312,234)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 784,703             (341,909)            (10,051)              42,111                

หนี สินจากการดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั (312,972,465)     (562,878,857)     23,241,519        (7,093,452)         
เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 440,516,021      79,828,191        -                          -                          
เจา้หนี อืน - ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 22,398,432        (19,822,980)       4,647,746          (6,642,429)         
เงินทดรองรับ 4,287,097          -                          43,635,890        553,037,002      
หนี สินหมุนเวียนอืน (7,816,643)         (17,825,084)       (2,885,113)         (328,463)            
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน -                          (448,187)            -                          -                          
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,322,266)         -                          (1,322,266)         -                          

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 798,931,506      748,890,659      143,250,593      570,891,808      
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (10,645,200)       (24,470,515)       (3,377,968)         -                          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 788,286,306      724,420,144      139,872,625      570,891,808      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ทีดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิมขึน) (458,385,490)     (421,955,284)     (510,863,511)     (83,990,597)       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (เพิมขึน) (1,131,624)         (5,576,490)         -                          -                          
รับเงินปันผล 329,568,998      24,988,309        329,568,998      14,000,000        
รับดอกเบีย 5,294,725          35,520,649        1,032,188          27,962,437        
จ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (32,667,878)       -                          (32,667,878)       -                          

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (157,321,269)     (367,022,816)     (212,930,203)     (42,028,160)       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 159,371,000      300,000,000      -                          300,000,000      
เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน (ลดลง) -                          300,000,000      -                          300,000,000      
เงินกูย้มืระยะยาวเพิมขึน (ลดลง) (785,281,473)     (582,929,611)     173,442,801      394,933,124      
ไถ่ถอนหุน้กู้ -                          (2,500,000,000)  -                          (2,500,000,000)  
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (177,652,630)     (322,665,866)     (58,256,326)       (175,963,662)     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (803,563,103)     (2,805,595,477)  115,186,475      (1,681,030,538)  
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (174,404,311)     (40,077,880)       (69,532,592)       -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (347,002,377)     (2,488,276,029)  (27,403,695)       (1,152,166,890)  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 2,101,068,411   4,589,344,440   115,166,608      1,267,333,498   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,754,066,034   2,101,068,411   87,762,913        115,166,608      

การเปิดเผยเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่กระทบเงินสด:
      สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2555
      ในปี 2555 บริษทัฯ มีเจา้หนีค่าซือทรัพยสิ์นเพิมขึนจาํนวน 626.90 ลา้นบาท จากการรับโอนเป็นผูท้าํสัญญาต่อสร้างเรือและรับโอนค่าต่อสร้างเรือจากบริษทัยอ่ย
แห่งหนึงในประเทศสิงคโปร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2556

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

1.1 เร่ืองทั่วไป 
  

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย       

บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในทะเลจีนใต โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเดินเรือ

ขนสงสินคาระหวางประเทศ ที่อยูของบริษัทฯ ตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขที่ 127/35 ถนนรัชดาภิเษก                        

แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี                      

ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกัน 

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

(ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปน้ี

เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 

ชื่อบริษัทยอย  ประเภทกิจการ  สถานท่ีจดทะเบียน  สัดสวนเงินลงทุน  

บริษัทยอยท่ีดําเนินงานในประเทศไทย    

ก) บริษัท เอเชี่ยน บัลค ชิปปง จํากัด ดําเนินกิจการเดินเรือ ไทย รอยละ 51 โดยบริษัทฯ 

 (บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ)    

ข) บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด บริการโลจิสติคส ไทย รอยละ 100 โดยบริษัทฯ 

กลุมบริษัทยอยท่ีดําเนินงานในประเทศสิงคโปร    

ค) บริษัท อาร ซี แอล อินเวสทเมนท พีทีอี จํากัด ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร รอยละ 100 โดยบริษัทฯ 

ง) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด เจาของและดําเนิน สิงคโปร รอยละ 100 โดยบริษัทฯ  

 และบริษัทยอย คือ  กิจการเดินเรือ   

 บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (เอ็ม)    

 เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100     

 ซ่ึงบริษัทน้ีไดถูกขายเม่ือ 28 มิถุนายน 2555)    

จ) บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด และ  ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร รอยละ 73 โดยบริษัท ริจิแนล 

 บริษัทยอย คือ  ดําเนินกิจการเดินเรือ  คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด 

 บริษัท อาร ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด  และรับรวบรวมสินคา  และรอยละ 27 โดยบริษัทฯ 

 (ถือหุนอยูรอยละ 100) จากผูสงออกรายยอย   

 บริษัท อาร ซี แอล เอเยนซี (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด    

 (ถือหุนอยูรอยละ 100)    

 บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร ฟล อิงค จํากัด     

 (ถือหุนอยูรอยละ 100)     

 บริษัท อาร ซี แอล (เกาหลี) จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100    

 ซ่ึงบริษัทฯ ไดหยุดการดําเนินกิจการเม่ือเดือน กรกฎาคม 2555    

 และเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ     

 ไดมีมติใหเลิกกิจการ) และ    

 บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชิปปง จํากัด    

 (ถือหุนอยูรอยละ 100)     

ฉ) บริษัท อาร ซี แอล เซอรวิส เอส. เอ. จํากัด ดําเนินกิจการเดินเรือ ปานามา รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล  

 (บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ)   อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ  

    รอยละ 49 โดยบริษัทฯ 

ช) บริษัท อาร ซี แอล โฮลด้ิงส จํากัด ดําเนินกิจการเดินเรือ สิงคโปร รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล  

 (บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ)   อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ  

    รอยละ 49 โดยบริษัทฯ 

ซ) บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด  จัดการกองเรือ สิงคโปร รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล  

       อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ  

    รอยละ 49 โดยบริษัทฯ 

กลุมบริษัทยอยท่ีดําเนินงานในฮองกง    

ฌ) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จํากัด ลงทุนในบริษัทอื่น ฮองกง รอยละ 100 โดยบริษัทฯ 

 และบริษัทยอย คือ    ตัวแทนเดินเรือและ   

 บริษัท ริจิแนล เมอรเชอนส มาริไทม  จํากัด การใหบริการ   

 (ถือหุนอยูรอยละ 80) และ  การขนสงและจัดการ   

 บริษัท ริจิแนล เมอรเชอนส อินเตอรเนชั่นแนล  เกี่ยวกับสินคา   

 เฟรท ฟอรเวิรดด้ิง จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 80)     
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(ข) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่ไดมา (วันที่บริษัทฯ 

มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน 
 

(ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชี               

ที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 
 

(ง) งบการเงินของบริษัทยอยแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา และแปลงคาเปนสกุลเงินบาทที่ใชนําเสนองบการเงิน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 2.12 
 

(จ) ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)   

ไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว  
 

(ฉ) ไมมีการสํารองภาษีเงินไดของประเทศไทยไวสําหรับกําไรของบริษัทยอยในตางประเทศ             

ที่ยังไมไดแบงสรร เน่ืองจากบริษัทฯ ต้ังใจที่จะคงกําไรดังกลาวไวที่บริษัทยอยเพื่อวัตถุประสงค                

ในการลงทุนตอ 
 

(ช) สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธ ิ       

ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวม   

และสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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1.4 การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 

ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน        

การบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งฉบับที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัทฯ มีดังตอไปน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรั บปรุ ง 2552)  เ ร่ื อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง                        

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง สวนงานดําเนินงาน 
 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบตอ              

งบการเงินที่มนัียสําคัญนอกจากที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 

ต้ังแตป 2553 จนถึงปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน  ทางการเงิน 

ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี 

 ปที่มีผลบังคับ

 มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 2557 

ฉบับที่  7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเชา 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได 2557 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 2557 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน             

เงินตราตางประเทศ 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 2557 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 2557 
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ปที่มีผลบังคับ

ใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2557 

ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ 2557 

ฉบับที่  4 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาประกันภัย 2559 

ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย  

และการดําเนินงานที่ยกเลิก 2557 

ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 15 เรื่อง ส่ิงจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 2557 

ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา

 

2557 

ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่  1 เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  การบูรณะ  

และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 2557 

ฉบับที่  4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2557 

ฉบับที่  5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ  

การปรับปรุงสภาพแวดลอม 2557 

ฉบับที่  7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 2557 

ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2557 

ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 2557 

ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 2557 

ฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2557 

ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 2557 
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ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2555),            

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555),  

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2555), ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2555) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐาน    

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ดังน้ันจึงไมมีผลกระทบตองบการเงิน

เมื่อนํามาถือปฏิบัติ 
 

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

2.1 การรับรูรายได 
 

รายไดจากการเดินเรือ 

รายไดจากการเดินเรือจะถือเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 
 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 
 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
 

รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเน้ือหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจและขอตกลง            

ที่เกี่ยวของ 
 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น                      

ที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
 

2.3 ลูกหน้ีการคา 
 

ลูกหน้ีการคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ               

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ  

การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี  
 

2.4 พัสดุคงเหลือ 
 

พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน - ออกกอน 
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2.5 เงินลงทุน 
 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม กลุมบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลง   

มูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม กลุมบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลง

มูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาว

ออกไปจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาน้ันในงบกําไรขาดทุน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะครบกําหนดชําระในหน่ึงป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคา

ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย กลุมบริษัทตัดบัญชีสวนเกิน/สวนตํ่ากวามูลคาตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบี้ยที่

แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายน้ีจะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

(ง) เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงมูลคาตามราคาทุน 

(จ) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

(ฉ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา        

ตามราคาทุน 
 

กลุมบริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
 

ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นเมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคา              

ที่คาดวาจะไดรับคืนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

2.6 ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ/คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
 

ที่ ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ                                       

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 
 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร คํานวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลคาซากโดยวิธีเสนตรงตามอายุ

การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังน้ี 
 

เรือเดินทะเล 25 ป 

อาคารชุดและอาคารเชาระยะยาว 20, 50 ป 

ที่ดินเชาและสิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา ตามอายุสัญญาเชา 

สินทรัพยถาวรอ่ืน 3 - 10 ป 
 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและเรือเดินทะเลระหวางตอสราง 
 

กลุมบริษัทบันทึกรายจายในการซอมแซมเรือคร้ังใหญเปนรายจายฝายทุนเมื่อเกิดรายการ              

และตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 30 เดือน 
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2.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

กลุมบริษัทจะวัดมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการ    

คร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม 

(ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 
 

กลุมบริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุ       

การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย น้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว                  

เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการ           

ตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจาย              

ในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 
 

       อายุการใหประโยชน 

                โปรแกรมคอมพิวเตอร         3 ป 

 

2.8 คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี 
 

คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (โดยประมาณ)      

ตามอายุของหุนกู 
 

คาตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีรวมอยูในตนทุนทางการเงิน 
 

2.9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ลูกหน้ีการคา เจาหน้ีการคา และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการได       

เปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 
 

2.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ  

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน          

กับบริษัทฯ 
 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพล        

อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ                   

พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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2.11 สัญญาเชาระยะยาว 
 

สัญญาเชาทรัพยสินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา     

ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย       

ที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา           

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน

งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา             

ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา  
 

2.12 เงินตราตางประเทศ 
 

สกุลเงินบาทเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งแตกตางจากสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาที่เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน กิจการในกลุมบริษัทจะกําหนดสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานของแตละกิจการและรายการบัญชีในงบการเงินจะวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 
 

ก) การแปลงคารายการและยอดคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีที่ เปนเงินตราตางประเทศจะบันทึกรายการเร่ิมแรกเปนสกุลเงินที่ใชใน          

การดําเนินงานของแตละกิจการในกลุมบริษัท รายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นระหวางป

แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหน้ีสินที่ เปนตัวเงินซึ่ง เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู  ณ วันที่                

ในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานดวยอัตราแลกเปลี่ยน   

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

รายการที่ไมเปนตัวเงินที่อยูในรูปเงินตราตางประเทศซึ่งเคยบันทึกไวดวยราคาทุนเดิม      

จะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ รายการที่ไมเปนตัวเงินที่เปนเงินตรา

ตางประเทศซึ่งบันทึกไวดวยมูลคายุติธรรมจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กําหนด

มูลคายุติธรรมน้ัน 
 

ข) การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท 
 

เน่ืองจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ดังน้ันสินทรัพยและหน้ีสินของกิจการในกลุมบริษัทที่สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานไมใช      

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจะถูกแปลงคาเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและรายการในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของปที่เกิดรายการ 
 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

งบการเงินที่แสดงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ         

งบการเงินขอ 26 
 



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)82

..................................................................กรรมการ  ...............................................................กรรมการ 10 

ค) การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน 
 

สินทรัพยและหน้ีสินของกิจการในกลุมบริษัทจะถูกแปลงคาเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปน    

สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ

รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน   

ถัวเฉลี่ยของปที่เกิดรายการ 
 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี น้ี เ น่ืองจากเดิมบริษัทไดกําหนดสกุลเงินบาท            

เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปลี่ยนเปนสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา สวนบริษัทยอย                

ทั้งในประเทศและตางประเทศไดกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับสภาวะแวดลอม              

ทางเศรษฐกิจหลักที่แตละบริษัทน้ันดําเนินงานอยูแลว ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีน้ีไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.2 
 

2.13 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
 

2.14 การดอยคาของสินทรัพย 
  

ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของอาคารสํานักงาน                   

เรือเดินทะเลและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอ่ืนของกลุมบริษัทหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาว                 

อาจดอยคา กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวา

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย

ของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการ                      

ใชสินทรัพยกลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย และ

คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ

ตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณา    

อยูในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กลุมบริษัทใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุด        

ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพยซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพย     หัก

ดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ

สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน กลุมบริษัทจะรับรู

รายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 
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2.15 ผลประโยชนพนักงาน 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุน    

สํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนอ่ืนๆ เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
 

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปน

คาใชจายในสวนของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทฯ และ     บริษัท

ยอยในประเทศไทยแหงหน่ึงเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานน้ีคํานวณโดย            นัก

คณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 

อยางไรก็ตามผลประโยชนหลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงน้ันอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยแหงหน่ึงจะรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม     

หลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดที่เกิดรายการ 
 

2.16 ประมาณการหน้ีสิน 
  

กลุมบริษัทรับรูประมาณการหน้ีสินเมื่อมีภาระผูกพันในปจจุบัน ซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตและ         

มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพัน 

ดังกลาวและสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  
 

กลุมบริษัทบันทึกสํารองเงินชดเชยคาเสียหายของสินคา โดยประมาณจากจํานวนเงินคาเสียหาย            

ที่ไมสามารถเรียกคืนไดจากบริษัทประกันภัย 
 

2.17 ภาษีเงินได 
  

ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได

ของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในงบกําไรขาดทุน ยกเวนสวนที่เกี่ยวกับรายการ               

ที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก

กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่รายงาน 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคา        ตาม

บัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสิน       ที่

เกี่ยวของน้ัน 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมี        

การกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช ณ วันที่รายงาน 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไร       

เพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะ

มีโอกาสถูกใชจริง 
 

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีน้ีเน่ืองจากเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการบันทึกภาษี      เงิน

ไดรอการตัดบัญชี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 4.1 
 

2.18 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ย       

ถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 

 

3. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ          

การประมาณการในเร่ืองที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบ

ตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่ เกิดขึ้นจริง                

อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชทีี่สําคัญมีดังน้ี 
 

3.1 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ี       ที่

คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 
 

3.2 อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ 
 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณ

อายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ และตองทบทวนอาย ุ   

การใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนน้ันเกิดขึ้น 
 

นอกจากน้ีฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณในแตละ

ชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจาย 

ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 
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3.3 สัญญาเชา 
  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวา เปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน                     

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัท        

ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

3.4 สินทรัพยไมมีตัวตน  
  

ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา       

ในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย  

หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 
 

3.5 คาเผื่อผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 
 

ในการพิจารณาสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสาร

อนุพันธ ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ โดยใชเทคนิคและ

แบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด 
  

3.6 คดีฟองรอง 
 

กลุมบริษัทมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ

ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึก

ประมาณการหน้ีสินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน 
 

3.7 ประมาณการคาใชจายจากสัญญาที่สรางภาระ 
 

ประมาณการคาใชจายของสัญญาที่สรางภาระแกกลุมบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชนที่กลุมบริษัท     

พึงไดรับนอยกวาตนทุนที่จําเปนในการดําเนินการตามขอผูกพันในสัญญา การประมาณคาใชจายรับรู      

ดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือตนทุนสุทธิที่คาดวาจะเกิดขึ้น          

เมื่อดําเนินสัญญาตอแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา กลุมบริษัทรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาที่ เกิดขึ้น              

จากสินทรัพยที่ระบุไวในสัญญากอนที่จะรับรูและวัดมูลคาประมาณการหน้ีสิน 
 

3.8 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
 

 

 



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)86

..................................................................กรรมการ  ...............................................................กรรมการ 14 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและมีผลกระทบจาก         

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังน้ี 
 

4.1 ภาษีเงินได  
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองภาษีเงินได  เน่ืองจากบริษัทฯ            

และบริษัทยอยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ที่มีผลบังคับใชในปปจจุบันมาถือปฏิบัติ 

อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกําไร (ขาดทุน) สะสม      

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําไร (ขาดทุน) สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เน่ืองจากผูบริหารพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไมม ี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ตองรับรูเน่ืองจากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะไมมีกําไร      

ทางภาษีที่เพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชนทางภาษีได รวมทั้งรายไดสวน

ใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการยกเวนภาษีเงินได ยกเวนบริษัทยอยตางประเทศแหงหน่ึง   ที่

บันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในปกอนแลว โดยมีหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

จํานวน 6.70 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 6.25 ลานบาท และคาใชจายภาษีเงินได        

รอการตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน - ลานบาท และ 0.45 ลานบาท 

ตามลําดับ และบริษัทยอยในประเทศแหงหน่ึงที่จะตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่     

1 มกราคม 2555 จํานวน 0.26 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 0.33 ลานบาท และรายได

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 0.69 ลานบาท และ 0.07 

ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เน่ืองจากจํานวนเงินที่ตองปรับปรุงกับงบการเงินปกอนๆ มีจํานวน 0.33 

ลานบาท ซึ่งไมมีนัยสําคัญจึงปรับปรุงผลกระทบดังกลาวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ทั้งจํานวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังน้ี 
 

 (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ขาดทุนสําหรับปลดลง  1.03  - 

     ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)  0.001  - 
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4.2 เงินตราตางประเทศ 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ือง เงินตราตางประเทศ เน่ืองจากบริษัทฯ 

และบริษัทยอยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่มีผลบังคับใชในปปจจุบันมาถือปฏิบัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ดังกลาวมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ เทาน้ัน เน่ืองจากบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศไดกําหนด

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักที่แตละบริษัทน้ัน     

ดําเนินงานอยูแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังได

เน่ืองจากบริษัทฯ ไมไดจัดเก็บขอมูลในปกอนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาปรับปรุง

ขอมูลสําหรับปกอนๆ ที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินปปจจุบันได ดังน้ัน

บริษัทฯ จึงตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติตามวิธีเปลี่ยนทันทีโดยเร่ิมจากปปจจุบันเปนตนไป  
 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวตองบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังน้ี 
 

 (หนวย : ลานบาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ขาดทุนสําหรับปลดลง  306.71  306.71 
 

    ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)  0.37  0.37 

     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปเพิ่มขึ้น  331.47  331.47 
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5. ลูกหน้ีการคา  
 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหน้ี 

ที่คางชําระไดดังน้ี 
 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

นอยกวา 90 วัน 1,919,835  1,974,486  23,666  - 

91 - 180 วัน 25,647  54,011  -  - 

181 - 365 วัน 6,235  62,055  -  - 

มากกวา 365 วัน 24,974  17,055  -  - 

รวม 1,976,691  2,107,607  23,666  - 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (12,567)  (12,435)  -  - 

สุทธิ 1,964,124  2,095,172  23,666  - 
 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหน้ี      

ที่คางชําระไดดังน้ี 
 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

นอยกวา 90 วัน 27,314  11,712  -  - 

91 - 180 วัน 4,246  3,858  -  - 

181 - 365 วัน 3,247  6,000  -  - 

มากกวา 365 วัน 9  -  -  - 

รวม 34,816  21,570  -  - 
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6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      สัดสวน      เงินปนผลรับสําหรับป 

  ทุนเรียกชําระแลว  เงินลงทุนโดยตรง  ราคาทุน  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ช่ือบริษทั  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
      รอยละ  รอยละ         

บริษัทยอยท่ีดําเนินงานในประเทศไทย                 

ก) บริษัท เอเช่ียน บัลค ชิปปง จํากัด  25 ลานบาท  25 ลานบาท  51  51  13  13  -  - 

ข) บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด  5   ลานบาท  5   ลานบาท  100  100  5  5  -  - 
                 

บริษัทยอยท่ีดําเนินงานในประเทศสิงคโปร                 

ค) บริษัท อาร ซี แอล อินเวสทเมนท  10 ลานเหรียญ  10 ลานเหรียญ             

  พีทีอี จํากัด  สิงคโปร  สิงคโปร  100  100  233  145  -  - 

ง) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร  136.5 ลานเหรียญ  136.5 ลานเหรียญ             

     ไลนส พีทีอี จํากัด  สิงคโปร  สิงคโปร  100  100  5,185  5,060  -  - 

จ) บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด  138.6 ลานเหรียญ  138.6 ลานเหรียญ             

  สหรัฐฯ  สหรัฐฯ  27  27  1,121  1,094  -  - 

ฉ) บริษัท อาร ซี แอล เซอรวิส เอส เอ จํากัด  10,000 เหรียญ  10,000 เหรียญ             

           สหรัฐฯ  สหรัฐฯ  49  49  2  2  -  - 

ช) บริษัท อาร ซี แอล โฮลดิ้งส จํากัด  0.3 ลานเหรียญ  0.3 ลานเหรียญ             

  สิงคโปร  สิงคโปร  49  49  153  108  -  - 

ซ) บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท  0.3 ลานเหรียญ  0.3 ลานเหรียญ             

    พีทีอี จํากัด  สิงคโปร  สิงคโปร  49  49  80  54  -  - 
                 

บริษัทยอยท่ีดําเนินงานในฮองกง                 

ฌ) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร  20 ลานเหรียญ  20 ลานเหรียญ             

      ไลนส (ฮองกง) จํากัด  ฮองกง  ฮองกง  100  100  237  217  277  - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย          7,029  6,698  277  - 
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7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      สัดสวน          เงินปนผลรับสําหรับป 

  ทุนเรียกชําระแลว  เงินลงทุนโดยตรง  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ช่ือบริษัท  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

      รอยละ  รอยละ             

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ                     

บริษัทรวมท่ีดําเนินงานในประเทศไทย                     

บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด   100 ลาน    100 ลาน                   

   (ดําเนินกิจการเก่ียวกับทาเรือ)  บาท  บาท  22  20  54  20  236  215  52  14 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม          54  20  236  215  52  14 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 22,222 

หุน ในราคาหุนละ 1,425 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 31.67 ลานบาท จากบริษัทในประเทศแหงหน่ึง ยังผลให

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 20 เปนรอยละ 22 
 

สวนแบงกําไรสะสมของบริษัทรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจาก       

งบการเงินของบริษัทรวม ซึ่งจัดทําโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวม 
 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2556  2555 

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ 235,577  214,815 

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย 23,215  24,405 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 258,792  239,220 
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8. ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ 
 

8.1  ที่ดินและอาคาร - สุทธิ 
          (หนวย: บาท) 

        ส่ิงปรับปรุง  ส่ิงปรับปรุง   

  อาคาร  อาคาร  อาคาร  อาคาร  อาคาร   

  ในกรุงเทพฯ  ในสิงคโปร  ในฮองกง  ในสิงคโปร  ในฮองกง  รวม 

ราคาทุน             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  45,746,387  152,758,232  241,394,792  59,444,614  5,384,834  504,728,859 

ซ้ือเพ่ิม  -  -  -  109,759  -  109,759 

จําหนาย  -  -  -  (888,725)  -  (888,725) 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน             

 จากการแปลงคางบการเงิน -  11,113,025  17,473,781  ,342,597  389,790  33,319,193 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  45,746,387  163,871,257  258,868,573  3,008,245  5,774,624  537,269,086 

คาเส่ือมราคาสะสม             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   (43,717,228)  (23,706,821)  (25,337,375)  (57,565,332)  (4,758,870)  (155,085,626) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป  (1,694,208)  (2,995,768)  (2,557,960)  (892,807)  (313,956)  (8,454,699) 

จําหนาย -  -  -  888,725  -  888,725 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน            

 จากการแปลงคางบการเงิน -  (1,930,978)  (2,010,739)  (4,262,408)  (366,160)  (8,570,285) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (45,411,436)  (28,633,567)  (29,906,074)  (61,831,822)  (5,438,986)  (171,221,885) 

คาเผื่อการดอยคา            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -  (19,675,732)  (20,516,852)  -  -  (40,192,584) 

เพ่ิมขึ้น -  -  -  -  -  - 

โอนกลับ -  -  -  -  -  - 

ลดลงจากการจําหนาย -  -  -  -  -  - 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน            

 จากการแปลงคางบการเงิน -  (1,431,378)  (1,485,148)  -  -  (2,916,526) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -  (21,107,110)  (22,002,000)  -  -  (43,109,110) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี            

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,029,159  109,375,679  195,540,565  1,879,282  625,964  309,450,649 

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 334,951  114,130,580  206,960,499  1,176,423  335,638  322,938,091 

 

บริษัทยอยไดจํานองอสังหาริมทรัพยขางตนเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ  
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8.2   เรือเดินทะเลและอุปกรณ - งบการเงินรวม 

(หนวย : บาท) 

         เคร่ืองตกแตง      

   เรือเดินทะเล  รายจายใน    ติดต้ัง     

   ระหวาง  การซอมแซม  ตูลําเลียง  และอุปกรณ     

 เรือเดินทะเล  ตอสราง  เรือคร้ังใหญ  สินคา  สํานักงาน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน              

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 24,908,121,068  856,701,758  392,296,175  607,113,987  199,650,554  28,258,944  26,992,142,486 

ซื้อเพ่ิม -  390,230,897  188,255,013  916,674  1,181,397  1,027,633  581,611,614 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  (143,398,574)  (99,903,675)  (7,991,535)  (1,190,499)  (252,484,283) 

รับโอน (โอน) 1,246,932,655  (1,246,932,655)  -  -  -  -  - 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน              

 จากการแปลงคางบการเงิน 1,248,552,454  -  23,801,978  44,229,713  6,158,500  1,325,669  1,324,068,314 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 27,403,606,177  -  460,954,592  552,356,699  198,998,916  29,421,747  28,645,338,131 

คาเสื่อมราคาสะสม              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (9,026,727,818)  -  (212,530,371)  (389,958,308)  (187,056,406)  (23,431,016)  (9,839,703,919) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป (949,006,213)  -  (175,345,508)  (89,161,588)  (4,422,893)  (1,241,530)  (1,219,177,732) 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  137,005,443  78,666,515  7,866,003  1,024,408  224,562,369 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน              

 จากการแปลงคางบการเงิน (493,056,447)  -  (15,823,774)  (34,510,169)  (5,940,287)  (955,924)  (550,286,601) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (10,468,790,478)  -  (266,694,210)  (434,963,550)  (189,553,583)  (24,604,062)  (11,384,605,883) 

คาเผ่ือการดอยคา              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (1,502,476,120)  -  -  -  -  -  (1,502,476,120) 

เพ่ิมขึ้น (722,150,029)  -  -  -  -  -  (722,150,029) 

โอนกลับ -  -  -  -  -  -  - 

ลดลงจากการจําหนาย -  -  -  -  -  -  - 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน              

 จากการแปลงคางบการเงิน (152,498,146)  -  -  -  -  -  (152,498,146) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2,377,124,295)  -  -  -  -  -  (2,377,124,295) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี              

              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  14,378,917,130  856,701,758  179,765,804  217,155,679  12,594,148  4,827,928  15,649,962,447 

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 14,557,691,404  -  194,260,382  117,393,149  9,445,333  4,817,685  14,883,607,953 
 

 

กลุมบริษัทไดจํานองเรือเดินทะเลสวนใหญเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีเรือเดินทะเลและอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคา

หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 529 ลานบาท และ 434 ลานบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ 102 ลานบาท และ 49 ลานบาท) ตามลําดับ 
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สรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2556 

ในระหวางไตรมาสแรกของป 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา   

จํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 37.5 ลานบาท 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา จํานวน

หน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 35.1 ลานบาท 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 3 ของป 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา จํานวน

หน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 0.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9.9 ลานบาท 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา จํานวน

หน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงนิ 0.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 12.9 ลานบาท 
 

ในปลายป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดจัดใหมีการประเมินราคา             

เรือเดินทะเล โดยผูประเมินราคาอิสระและไดบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนจํานวนเงิน 23.5 ลาน

เหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 722.2 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน - ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ

ประมาณ - ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุน 

สรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2555 

ในระหวางไตรมาสแรกของป 2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา           

จํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 36.2 ลานบาท 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา  

จํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 37.7 ลานบาท 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 3 ของป 2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา  

จํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 39.8 ลานบาท 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2555 บริษัทฯ ไดขายเรือลําหน่ึง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน                

1.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 33.5 ลานบาท โดยมีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 0.3 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือประมาณ 10.8 ลานบาทและบริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา    จํานวน

หน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 5.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 165.0 ลานบาท 
 

ในปลายป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดจัดใหมีการประเมินราคา              เรือ

เดินทะเล โดยผูประเมินราคาอิสระและไดบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนจํานวนเงิน 24.2 ลานเหรียญ

สหรัฐฯหรือประมาณ 750.0 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 2.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 90.0 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุน   
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เรือเดินทะเลและอุปกรณ - งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

         (หนวย: บาท) 

       เครื่องตกแตง     

   เรือเดินทะเล  รายจายใน  ติดตั้ง     

   ระหวาง  การซอมแซม  และอุปกรณ     

 เรือเดินทะเล  ตอสราง  เรือครั้งใหญ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 8,273,300,395  856,701,758  130,917,745  44,928,732  9,147,500  9,314,996,130 

ซ้ือเพ่ิม -  390,230,897  120,435,600  197,014  -  510,863,511 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  (103,176,425)

 

 (2,428,622)  -  (105,605,047) 

รับโอน (โอน) 1,246,932,655  (1,246,932,655)  -  -  -  - 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน            

จากการแปลงคางบการเงิน (571,151,962)  -  9,518,243  (4,452,361)  (1,064,561)  (567,150,641) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 8,949,081,088  -  157,695,163  38,244,763  8,082,939  9,153,103,953 

คาเส่ือมราคาสะสม            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (3,401,160,475)  -   (86,794,223)  (43,426,588)  (9,147,497)  (3,540,528,783) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (289,107,799)  -  (79,039,503)  (844,720)  -  (368,992,022) 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  103,176,425  2,428,622  -  105,605,047 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน            

จากการแปลงคางบการเงิน 136,414,319  -  (3,898,773)  4,455,231  1,064,558  138,035,335 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (3,553,853,955)  -  (66,556,074)  (37,387,455)  (8,082,939)  (3,665,880,423) 

คาเผื่อการดอยคา            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (89,971,288)  -  -  -  -  (89,971,288) 

เพ่ิมขึ้น -  -  -  -  -  - 

โอนกลับ -  -  -  -  -  - 

ลดลงจากการจําหนาย -  -  -  -  -  - 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน            

จากการแปลงคางบการเงิน (5,008,472)  -  -  -  -  (5,008,472) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (94,979,760)  -  -  -  -  (94,979,760) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,782,168,632  856,701,758  44,123,522  1,502,144  3  5,684,496,059 

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 5,300,247,373  -  91,139,089  857,308  -  5,392,243,770 
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คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูใน        

ตนทุนการเดินเรือ 1,213,513,309  1,257,946,729  368,147,302  403,082,874 

คาใชจายในการบริหาร 14,119,122  17,167,201  2,538,928  3,755,653 

รวม 1,227,632,431  1,275,113,930  370,686,230  406,838,527 

 

9.  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 

  (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ราคาทุน     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  334,246,953 

เพิ่มขึ้น  1,131,624 

ลดลง  - 

รับโอน (โอน)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   335,378,577 

คาตัดจําหนายสะสม   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  (222,858,995) 

เพิ่มขึ้น  (78,181,076) 

ลดลง  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  (301,040,071) 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน 

    จากการแปลงคางบการเงิน 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  (5,760,169) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  (3,372,316) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  105,627,789 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  30,966,190 
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10. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

                (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

        เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงท่ีหน่ึง 300,000  300,000  300,000  300,000 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงท่ีสอง 159,371  -  -  - 

รวม 459,371  300,000  300,000  300,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงนิกูยืมจากสถาบันการเงินแหงที่หน่ึงเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน                 มี

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 และ 5.25 ตอป ตามลําดับ โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงที่สองเปนต๋ัวสัญญาใชเงินมีอัตราดอกเบี้ย       

รอยละ LIBOR+5 ตอป ซึ่งค้ําประกันโดยอาคารสํานักงานของบริษัทยอย 

 

11. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

     (หนวย : พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2555  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธันวาคม 2556 

        เงินตน 300,000  300,000  300,000  300,000 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหน่ึงเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 ตอป   

โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
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12. เงินกูยืมระยะยาว 

 

เงินกูยืมขางตนคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับ LIBOR หรือ SIBOR 

 

 

 

 

       (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2556  2555  2556  2555 

เงินกูยืมของบริษัทฯ         

 1) จํานวน 15.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 19.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ)         

  มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2558  510,442  607,432  510,442  607,432 

 2) จํานวน 13.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 10.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ)         

  มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2560  441,277  316,885  441,277  316,885 

 3) จํานวน 13.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 6.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ)         

  มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2560  441,277  211,257  441,277  211,257 

         
เงินกูยืมของบริษัทยอยในประเทศสิงคโปร         

 4) จํานวน - ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 1.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ)         

  มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2557  -  52,490  -  - 

 5) จํานวน 22.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 24.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ)         

  มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561  732,043  753,537  -  - 

 6) จํานวน 26.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 32.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ)         

  มีกําหนดชําระทุกงวด 6 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561  883,199  985,112  -  - 

 7) จํานวน 12.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 14.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ)         

  มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561  421,703  449,264  -  - 

 8) จํานวน 2.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 7.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ)         

  มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2557  78,864  220,548  -  - 

 9) จํานวน 15.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 18.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ)        

  มีกําหนดชําระทุกงวด 6 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561  516,559  561,784  -  - 

10) จํานวน 49.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 63.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ)        

  มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2560  1,625,743  1,944,953  -  - 

         เงินกูยืมของบริษัทยอยในฮองกง         

11) จํานวน 33.5 ลานเหรียญฮองกง (2555 : จํานวน - ลานเหรียญฮองกง)         

  มีกําหนดชําระทุกเดือน ครบกําหนดชําระในป 2566  141,731  -  -  - 

 รวม  5,792,838  6,103,262  1,392,996  1,135,574 

  หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (1,160,039)  (1,121,132)  (201,638)  (143,269) 

  เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  4,632,799  4,982,130  1,191,358  992,305 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  6,103,262  1,135,574 

บวก กูเพิ่ม 443,455  316,033 

หัก จายคืนเงินกู (1,228,737)  (142,590) 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน 

 

   

     จากการแปลงคางบการเงิน 474,858  83,979 

    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 5,792,838  1,392,996 
  

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว ค้ําประกันโดยการจดจํานองสวนใหญของเรือเดินทะเลของกลุมบริษัท         

และอาคารสํานักงานของบริษัทยอย และโดยการค้ําประกันของบริษัทฯ 
 

สัญญาเงินกูไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ ซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราสวนทางการเงินและ

โครงสรางผูถือหุน 

 

13. หุนกู - สุทธิ 
 

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันเปนจํานวน 2.5 ลานหุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท รวมมูลคา 2,500 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชคืนเงินกูที่มีอยูกับธนาคาร  

และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินงาน หุนกูมีอายุ 3 ป โดยจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 22 ตุลาคม 2555    

ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.90 ตอป โดยจะชําระดอกเบี้ยรายไตรมาสในเดือนมกราคม,   

เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคมของทุกป ภายใตเงื่อนไขของขอกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูไดระบุขอปฏิบัติ

และขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม การจายเงินปนผล        การ

ดํารงอัตราสวนทางการเงินและการกอหลักประกันหรือภาระผูกพัน เปนตน 
 

ยอดคงเหลือของบัญชีหุนกูประกอบดวย  

 

 (หนวย: พันบาท) 

 2556  2555 

    หุนกู -  2,500,000 

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี -  (21,747) 

บวก คาตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูสะสม -  21,747 

รวม -  2,500,000 

หัก ไถถอนหุนกู -  (2,500,000) 

    หุนกู - สุทธิ -  - 
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ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการ

ออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท กําหนดไถถอน        

ไมเกิน 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชคืนเงินกูที่มีอยูกับธนาคารและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินงาน ทั้งน้ี

ขอกําหนดและรายละเอียดเงื่อนไขอ่ืนๆ ของหุนกูใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนด ซึ่งปจจุบัน บริษัท

ฯ ยังไมไดออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวขางตน 

 

14. สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 
 

   (หนวย: พันบาท) 

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556   1,890  - 

ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนท่ีบันทึกตํ่าไป (สูงไป)   (1,755)  - 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน   16  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

 

23.1 (2)  151  - 

 

15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

- การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 มีดังน้ี 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนป 

 

27.83  23.19  26.17  21.88 

ผลประโยชนที่จายแลว (1.32)  -  (1.32)  - 

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย 5.38  4.64  4.96  4.29 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายป 31.89  27.83  29.81  26.17 
 

- คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

ตนทุนบริการปจจุบัน 4.26  3.74  3.91  3.44 

ตนทุนดอกเบี้ย 1.12  0.90  1.05  0.85 

รวม 5.38  4.64  4.96  4.29 
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- ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555   

มีดังน้ี 

   รอยละ 

อัตราคิดลด   4.00 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน   6.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   0 - 15.00* 

อัตรามรณะ    5% of TMO1997** 
 

* ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุพนักงาน 

** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามัญ (TMO1997 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997) 
 

16. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองตามกฎหมายน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

17. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

ก) กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจกับลูกคาผานตัวแทนสายการเดินเรือ (ซึ่งมีทั้งบุคคลภายนอกและกิจการ              

ที่เกี่ยวของกัน) ซึ่งรายการธุรกิจจํานวนมากเกิดขึ้นผานตัวแทนที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันรายการดังกลาว

เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและกิจการเหลาน้ัน               

ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ 
 

ข) นอกจากที่กลาวในขอ ก) แลว ในระหวางปกลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 2556  2555  2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย          

รายไดคาเหมาระวางเรือ -  -  346  628  ราคาตลาด ณ วันที่ทําสัญญา 

คาบริหารจัดการกองเรือ -  -  7  7  ราคาใกลเคียงราคาตลาด 

รับโอนสิทธิในการตอสรางเรือ -  -  -  627  ราคาที่ตกลงกับผูตอสรางเรือ 
          

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน          

คาใชจายจากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ -  2  -  -  ราคาใกลเคียงราคาตลาด 

คานายหนาจาย 130  115  -  -  ราคาใกลเคียงราคาตลาด 

คาบริการทาเทียบเรือ 87  385  -  -  ราคาภาระหนาทาหักสวนลดปริมาณ 

คาบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง 35  19  -  -  ราคาใกลเคียงราคาตลาด 
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ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน        

กิจการที่เก่ียวของกัน        

บริษัท สยามเภตรา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 26  13  -  - 

บริษัท อาร ซี แอล (เวียดนาม) จํากัด 9  8  -  - 

 35  21  -  - 

        เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน        

กิจการที่เก่ียวของกัน        

บริษัท โงวฮก จํากัด 460  79  -  - 

อ่ืนๆ 4  2  -  - 

 464  81  -  - 

        เงินทดรองรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน        

บริษัทยอย        

บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด -  -  113  447 

บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด -  -  851  487 

 -  -  964  934 

        เจาหนี้คาซ้ือทรัพยสิน        

บริษัทยอย        

บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด -  -  667  627 

        เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน        

กิจการที่เก่ียวของกัน        

บริษัท โงวฮก จํากัด 300  300  300  300 
 

(ค) คาตอบแทนผูบริหาร 
 

คาตอบแทนผูบริหารน้ีเปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยคาตอบแทน                

ที่เปนตัวเงินไดแก เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี

ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

คาตอบแทนผูบริหารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

        ผลประโยชนระยะส้ัน 35  36  14  15 
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18. คาใชจายตามลักษณะ 
 

คาใชจายสําคัญๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังน้ี 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556  2555  2556  2555 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,291  1,293  318  304 

คาตอบแทนผูบริหาร 35  36  14  15 

คาเสื่อมราคา 1,228  1,275  371  407 

คาตัดจําหนาย 78  90  -  - 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 722  750  -  - 

ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ 155  347  -  - 
 

19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนและเงินที่บริษัทฯ 

และบริษัทยอยจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีจะจายใหพนักงานในกรณีที่

ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน  
 

บริษัทยอยในประเทศสิงคโปรไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารจัดการโดยรัฐบาล

ของประเทศสิงคโปร และบริษัทยอยในฮองกงไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 
 

ในระหวางป 2556 กลุมบริษัทไดจายสมทบเปนจํานวนเงินรวม 50 ลานบาท (2555: 53 ลานบาท) 

 

20. คาใชจายภาษีเงินได 
 

บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใต

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งรวมถึงไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล               

เปนระยะเวลา 8 ป สําหรับการดําเนินงานบางสวน นอกจากน้ีต้ังแตป 2542 กําไรจากกิจการเดินเรือ          

ไดรับยกเวนภาษีเงินได 
 

อัตราที่บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยใชในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลของกําไรของ      

การดําเนินงานสวนซึ่งไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีในป 2554 และ 2555 ในอัตรารอยละ 30 และรอยละ 23 ตามลําดับ 

อัตรารอยละ 20 ในป 2556 และปถัดไป 
 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศคํานวณข้ึนในอัตราตามกฎหมายของ

ประเทศน้ัน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ผลแตกตางชั่วคราว       

เกิดจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงิน   ที่

ใชนําเสนองบการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวนเงิน 404.75 

ลานบาท (เฉพาะกิจการ 155.05 ลานบาท) อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินได        รอการ

ตัดบัญชีเน่ืองจากกลุมบริษัทพิจารณาแลวเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไมมี   กําไรทาง

ภาษีในอนาคตที่เพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชนทางภาษีได   รวมทั้งรายได

สวนใหญของกลุมบริษัทไดรับการยกเวนภาษีเงินได ยกเวนบริษัทยอยในประเทศไทยแหงหน่ึง ซึ่งบันทึก

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเงิน 1.03 ลานบาท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทฯ มีผลแตกตางชั่วคราวเกิดจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ        

แปลงคางบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงินที่เกี่ยวของ

กับเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งไมไดรับรูเปนหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนรวม 223.07 ลานบาท 
 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 
 

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน 1,683  - 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    

จากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว (1,028)  - 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 655  - 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 สวนประกอบของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 
 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 416 

ผลประโยชนจากขาดทุนสะสมทางภาษี 612 

 1,028 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

ที่ดินและอาคาร - สุทธิ 6,707 
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ผลการดําเนินงานสําหรับป 2556 ของบริษัทฯ จําแนกตามรายไดสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

    สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 

 สกุลเงินบาท (ก)     

 บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขที ่       

 3101120028  3105114177      สกุลเงินเหรียญ 

 กิจกรรมที่ไดรับ  กิจกรรมที่ไมไดรับ  กิจกรรมที่ไดรับ      สหรัฐอเมริกา  

 การสงเสริม  การสงเสริม  การยกเวนภาษ ี  รวม  ผลตาง  (ข) 

รายได            
รายไดจากการเดินเรือ 267,800,001  -  436,928,978  704,728,979  (492,795)  704,236,184 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -  -  -  -  67,573,760  67,573,760 

เงินปนผลรับ -  332,697,534  -  332,697,534  (3,128,536)  329,568,998 

ดอกเบี้ยรับ 231,326  1,490,384  -  1,721,710  (769,864)  951,846 

รายไดอื่น 775,882  -  1,267,726  2,043,608  1,733  2,045,341 

            รวมรายได 268,807,209  334,187,918  438,196,704  1,041,191,831  63,184,298  1,104,376,129 
                        คาใชจาย            
ตนทุนการเดินเรือ 275,521,935  -  614,263,031  889,784,966  (53,939,739)  835,845,227 

คาใชจายในการบริหาร 63,616,329  1,897,850  103,793,194  169,307,373  532,554  169,839,927 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 79,378,035  -  109,972,587  189,350,622  (189,350,622)  - 

ตนทุนทางการเงิน 36,727,476  -  18,654,398  55,381,874  (765,282)  54,616,592 

            รวมคาใชจาย 455,243,775  1,897,850  846,683,210  1,303,824,835  (243,523,089)  1,060,301,746 
                        กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (186,436,566)  332,290,068  (408,486,506)  (262,633,004)  306,707,387  44,074,383 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได -  -  -  -  -  - 

            กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (186,436,566)  332,290,068  (408,486,506)  (262,633,004)  306,707,387  44,074,383 

 
 

            

(ก) กรณีที่สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนไปตามประมวลรัษฎากร 

(ข) กรณีที่สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียว คือธุรกิจเดินเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ 

ในสวนงานภูมิศาสตรคือในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวันและ

ประเทศอ่ืนๆในทะเลจีนใต ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตรของกลุมบริษัทดังน้ี 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 ไทย  สิงคโปร  ฮองกง  รวม  ตัดบัญชี  ยอดรวม 

 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

รายไดจากภายนอก 579  359  12,133  12,810  400  379  13,112  13,548  -  -  13,112  13,548 

รายไดระหวางสวนงาน 343  628  1,367  1,616  13  34  1,723  2,278  (1,723)  (2,278)  -  - 

รายไดจากการเดินเรือ 922  987  13,500  14,426  413  413  14,835  15,826  (1,723)  (2,278)  13,112  13,548 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตนตามสวนงาน (163)  (88)  266  136  108  110  211  158  35  45  246  203 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน                     58  47 

เงินปนผลรับ                     17  11 

กําไรจากการขายสินทรัพย                     95  292 

ดอกเบ้ียรับ                     5  35 

รายไดอ่ืน                     27  36 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม                41  44 

คาใชจายในการบริหาร                     1,092  1,177 

ขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพย                     722  750 

ขาดทุนจากสัญญาท่ีสรางภาระ                     155  347 

ตนทุนทางการเงิน                     171  304 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได                     1  18 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป                     (1,652)  (1,928) 

 

                    (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวม 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 

 

 

 

 

  ไทย  สิงคโปร  ฮองกง  รวม  ตัดบัญชี  ยอดรวม 

  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

ท่ีดิน อาคาร เรือเดินทะเล                         

 และอุปกรณ - สุทธ ิ  5,779  5,691  9,146  10,011  208  197  15,133  15,899  74  60  15,207  15,959 

อ่ืน ๆ                      4,717  5,276 

สินทรัพยรวม                      19,924  21,235 
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22. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
 

22.1 ภาระผูกพัน 
 

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยแหงหน่ึง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ

สัญญาเชาอาคารสํานักงานที่จะตองจายชําระเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 :    

12 ลานบาท) และบริษัทยอยในประเทศสิงคโปรมีภาระผูกพันที่จะตองจายชําระเปนจํานวนเงิน                

34 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,125 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวนเงิน 65 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,977 ลานบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

     (หนวย: ลานบาท) 

การจายชําระ  คาเหมาระวางเรือ  คาเชาตูลําเลียงสินคา  คาเชาอ่ืน ๆ  รวม 

ภายในหน่ึงป  402  -  67  469 

ระหวางหน่ึงปถึงหาป  473  -  10  483 

เกินกวาหาป  173  -  -  173 

รวม  1,048  -  77  1,125 
 

(ข) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดแกไขสัญญาตอสรางเรือ

จํานวน 2 ลํา โดยไดแกไขราคาคาตอสรางเรือตลอดจนเงื่อนไขการรับมอบเรือและการชําระ

เงินและตามขอกําหนดในสัญญาฯไดใหสิทธิในการเสนอเปลี่ยนชื่อผูซื้อจากบริษัทยอยดังกลาวเปน

บริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันของผูซื้อเดิม ในระหวางไตรมาส 3 ของป 2555 บริษัทฯ ไดรับโอน

เปนผูทําสัญญาตอสรางเรือและรับโอนคาตอสรางเรือจํานวน 2 ลําจากบริษัทยอยดังกลาวตามสิทธิที่

เปนทางเลือกระบุในสัญญาตอสรางเรือ ซึ่งไดชําระเงินงวดสุดทายที่จะตองจายตามสัญญาแลว     ใน

เดือนกุมภาพันธ 2556 และเดือนพฤษภาคม 2556 ยังผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไมมีภาระ

ผูกพันอันเกิดจากสัญญาตอสรางเรือ (31 ธันวาคม 2555 : 2 ลําจํานวนเงิน 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 368 ลานบาท) 
 

นอกจากน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรมีภาระผูกพันตาม

สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะตองจายเปนจํานวนเงิน 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

หรือประมาณ 2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวนเงิน 0.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ   

6 ลานบาท)  

 



107รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

......................................................................กรรมการ  ...............................................................กรรมการ 35 

(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรมีภาระผูกพันในการซื้อนํ้ามัน 

เปนจํานวนเงิน 18 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 578 ลานบาท ในอัตรา 1,000 - 6,000

เมตริกตันตอเดือน ชวงระหวางเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557 (31 ธันวาคม 2555 : 11 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 338 ลานบาท ในอัตรา 1,000 - 3,000 เมตริกตันตอเดือน                 

ชวงระหวางเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556)  
 

22.2 การค้ําประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยในตางประเทศ 

แกสถาบันการเงินเปนจํานวนเงินรวม 379 ลานเหรียญสหรัฐฯ 6 ลานเหรียญสิงคโปรและ 43 ลานเหรียญฮองกง         

หรือประมาณ 12,844 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : 426 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 6 ลานเหรียญสิงคโปร                 

หรือประมาณ 13,271 ลานบาท) และบริษัทยอยมียอดคงเหลือของภาระการคํ้าประกันดังกลาว                        

เปนจํานวนเงินรวม 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 33 ลานเหรียญฮองกงหรือประมาณ 5,900 ลานบาท            

(31 ธันวาคม 2555 : 215 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,589 ลานบาท) 

 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนซึ่งสวนใหญเกี่ยวเน่ืองกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน   

เงินตราตางประเทศในตลาด กลุมบริษัทไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินและเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ         

เพื่อบริหารและปองกันความเสี่ยงดังกลาว แตไมมีนโยบายเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
 

23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

กลุมบริษัทมีเคร่ืองมือทางการเงิน บริษัทฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เจาหน้ีการคาและเงินกูยืม                     

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง

ดังน้ี 
 

(1) ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานสินเชื่อเน่ืองมาจากลูกคาไมสามารถชําระหน้ีตามกําหนด            

ในการประกอบธุรกิจตามปกติ กลุมบริษัทมีนโยบายในการกําหนดวงเงินสินเชื่อและใหสินเชื่อ   

อยางระมัดระวัง นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังมีนโยบายในการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา   โดย

ใชขอมูลจากฐานะการเงินลาสุดของลูกคา ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหาย             

อยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ี   
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(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม

ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม

วันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน)

ไดดังน้ี 
 

งบการเงินรวม 

2556 ลานบาท  

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่  อัตราดอกเบี้ย       

 ภายใน    ปรับขึ้นลงตาม  ไมมีอัตรา     

 1 ป  2-5 ป  ราคาตลาด  ดอกเบี้ย  รวม  อัตราดอกเบี้ย 

สินทรัพยทางการเงิน            

            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  300  -  1,083  371  1,754  รอยละ 0 - 3.50 ตอป 

            หนี้สินทางการเงิน            

            เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 300  -  159  -  459  รอยละ 5.35 และ LIBOR+5 ตอป 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 300  -  -  -  300  รอยละ 4.75 ตอป 
เงินกูยืมระยะยาว -  -  5,793  -  5,793  หมายเหตุ 12 

รวม 600  -  5,952  -  6,552   

 
2555 ลานบาท  

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่  อัตราดอกเบี้ย       

 ภายใน    ปรับขึ้นลงตาม  ไมมีอัตรา     

 1 ป  2-5 ป  ราคาตลาด  ดอกเบี้ย  รวม  อัตราดอกเบี้ย 

สินทรัพยทางการเงิน            

            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  770  3  982  346  2,101  รอยละ 0 - 3.50 ตอป 

            หนี้สินทางการเงิน            

            เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 300  -  -  -  300  รอยละ 5.25 ตอป 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 300  -  -  -  300  รอยละ 4.75 ตอป 
เงินกูยืมระยะยาว -  -  6,103  -  6,103  หมายเหตุ 12 

รวม 600  -  6,103  -  6,703   

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2556 ลานบาท  

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่  อัตราดอกเบี้ย       

 ภายใน    ปรับขึ้นลงตาม  ไมมีอัตรา     

 1 ป  2-5 ป  ราคาตลาด  ดอกเบี้ย  รวม  อัตราดอกเบี้ย 

สินทรัพยทางการเงิน            

            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  -  -  87  1  88  รอยละ 0 - 2.45 ตอป 

            หนี้สินทางการเงิน            

            เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 300  -  -  -  300  รอยละ 5.35 ตอป 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 300  -  -  -  300  รอยละ 4.75 ตอป 
เงินกูยืมระยะยาว -  -  1,393  -  1,393  หมายเหตุ 12 

รวม 600  -  1,393  -  1,993   
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2555 ลานบาท  

 อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย       

 ภายใน    ปรับขึ้นลงตาม  ไมมีอัตรา     

 1 ป  2-5 ป  ราคาตลาด  ดอกเบี้ย  รวม  อัตราดอกเบี้ย 

สินทรัพยทางการเงิน            

            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  85  -  30  -  115  รอยละ 0 - 2.30 ตอป 

            หนี้สินทางการเงิน            

            เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 300  -  -  -  300  รอยละ 5.25 ตอป 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 300  -  -  -  300  รอยละ 4.75 ตอป 
เงินกูยืมระยะยาว -  -  1,136  -  1,136  หมายเหตุ 12 

รวม 600  -  1,136  -  1,736   

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันเกี่ยวเน่ืองโดยตรงกับ    

เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินและเคร่ืองมือ

ทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาว 

 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการบริหารตนทุนดอกเบี้ยโดยการใชการผสมผสานระหวางอัตรา

ดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ลวงหนาโดยตกลงที่จะแลกเปลี่ยน โดยมีผลตางระหวางดอกเบี้ยซึ่งคํานวณในอัตราคงที่และอัตราลอยตัว

สําหรับเงินตนที่ตกลงกันลวงหนา  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลวงหนาน้ีทําขึ้นเพื่อปองกัน          

ความเสี่ยงสําหรับภาระหน้ีสินที่มีอยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบ

ธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

(Period by Period Knock out Swap และ Interest Rate Swap) ของเงินจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ      

(31 ธันวาคม 2555: 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวทําเพื่อแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ย LIBOR ตอปเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยจํานวนเงินดังกลาวจะลดลงทุกงวดสามเดือน     งวด

ละ 0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับระยะเวลาต้ังแตป 2547 ถึงป 2557 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยดังกลาวมีขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง

มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 0.01 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ   

0.15 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555: 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2 ลานบาท) ซึ่งกลุมบริษัทไดต้ัง     

คาเผื่อผลขาดทุนขางตนในงบกําไรขาดทุน 
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(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อันเน่ืองมาจากกลุมบริษัท         

มีธุรกิจกระจายอยูในภูมิภาคเอเชีย ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงคิดคาระวางการขนสงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ

โดยลูกคาตองจายชําระดวยสกุลเงินในประเทศ ในจํานวนที่เทียบเทาสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กลุมบริษัท

ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการถวงดุลระหวางกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวโยงกับเงิน

สกุลดอลลารสหรัฐฯ กับหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ วิธีการดังกลาวเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินกูยืมสวนใหญของกลุมบริษัทจึงเปนเงินสกุลเดียวกันกับ            

กระแสเงินสดรับ นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาเห็นวา

เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ     

ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
 

นอกจากความเสี่ยงจากรายการธุรกิจที่เปนเงินตราตางประเทศแลว กลุมบริษัทยังมีความเสี่ยงจาก    

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเน่ืองจากเงินลงทุนในบริษัทยอยในตางประเทศดวย ณ วันที่     

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาวเน่ืองจากมีความเสี่ยงนอย 
 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะเจรจาเงื่อนไขในตราสารอนุพันธ  เพื่อปองกันความเสี่ยงในรายการ

สินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ความเสี่ยงในราคาสินคา 
 

ต้ังแตป 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง

ในความผันผวนจากราคานํ้ามัน (Hedged derivatives) ซึ่งสัญญาดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลวต้ังแตมิถุนายน 

2552 และหลังจากสิ้นสุดสัญญาดังกลาวลงแลว กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาวอีก 

อยางไรก็ตาม บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดทําการตกลงซื้อนํ้ามันกับผูขาย             

ไวลวงหนา โดยไดกําหนดปริมาณการซื้อลวงหนาในอัตราที่ไมเกินกวาที่ทางกลุมบริษัทไดกําหนดเพดานไว 

นโยบายการซื้อนํ้ามันลวงหนาประสานกับการซื้อนํ้ามัน ณ ราคาตลาดปจจุบันทําใหตนทุนราคานํ้ามัน

ของกลุมลดความผันผวนลงและบริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อนํ้ามันภายใตขอตกลง

ดังกลาวขางตนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22.1(ค) 
 

23.2 มูลคายุติธรรมสุทธิ 
 

นอกจากเงินกูยืมระยะยาว ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินทรัพย   

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้น มูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยาง      

มีสาระสําคัญ  
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24. ตนทุนการเดินเรือ 
 

ในไตรมาส 2 ของป 2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดมีการปรับปรุงตนทุนการเดินเรือ   

คางจายของไตรมาส 1 ป 2555 ใหตรงกับที่เกิดข้ึนจริง ลดลงเปนจํานวนเงิน 2.21 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 

68.72 ลานบาท 

 

25. การบริหารจัดการทุน 
 

วัตถุประสงคหลักของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม

และการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
 

บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt - to - Equity Ratio ) เพื่อใหสอดคลอง

กับเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งระบุใหบริษัทฯ ตองรักษาระดับของอัตราสวน

หน้ีสินตอทุนในภาพรวมใหไมเกิน 1.5 : 1 
 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1.14 : 1    

(31 ธันวาคม 2555 เทากับ 0.98 : 1) และบริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.42 : 1 (31 ธันวาคม 2555 

เทากับ 0.37 : 1) 
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26. งบการเงินในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแสดงไดดังน้ี 
 

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

  งบแสดงฐานะการเงิน 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

    

 

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย 

    สินทรัพยหมุนเวียน 

    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

53,379,977 

 

2,678,966 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

60,154,936 

 

722,400 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

(382,433) 

 

- 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 

 

59,772,503 

 

722,400 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

1,059,537 

 

- 

ลูกหน้ีอ่ืน 

 

5,555,970 

 

107,297 

พัสดุคงเหลือ 

 

11,716,151 

 

581,135 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

 

2,585,256 

  

130,853 

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 

 

134,069,394 

 

4,220,651 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน 

 

168,860 

 

- 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

- 

 

214,561,614 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

7,875,598 

 

1,662,509 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

337,862 

 

- 

ที่ดินและอาคาร - สุทธิ 

 

9,827,696 

 

13,092 

เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ 

 

452,939,986 

 

164,598,406 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 

942,367 

 

- 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

 

160,888 

 

75,201 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

 

472,253,257 

 

380,910,822 

รวมสินทรัพย 

 

606,322,651 

 

385,131,473 
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

  งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

    

 

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ) 

  

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

    หน้ีสินหมุนเวียน 

    เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 

13,979,641 

 

9,157,509 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

86,694,433 

 

2,224,474 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

14,128,377 

 

- 

เจาหน้ีอ่ืน 

       - คาใชจายคางจาย 

 

2,624,133 

 

328,928 

   - เงินทดรองรับ 

 

130,465 

 

29,582,142 

   - เจาหน้ีคาซื้อทรัพยสิน 

 

- 

 

20,368,797 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

 

35,302,471 

 

6,155,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

9,129,641 

 

9,157,509 

ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาที่สรางภาระ 

 

16,218,266 

 

- 

ภาษีเงินไดคางจาย 

 

176,757 

 

- 

สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

       มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 

 

4,599 

 

- 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 

2,763,300 

 

493,974 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

 

181,152,083 

 

77,468,333 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 

    เงินกูยืมระยะยาว  

       - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

 

140,985,976 

 

36,366,250 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

970,402 

 

986,999 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 

 

204,114 

 

- 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 

 

142,160,492 

 

37,353,249 

รวมหน้ีสิน 

 

323,312,575 

 

114,821,582 
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

  งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

    

 

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ) 

  

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สวนของผูถือหุน 

    ทุนเรือนหุน 

     ทุนจดทะเบียน 

         หุนสามัญ 828,750,000 หุน  

  

25,833,963 

 

25,833,963 

 ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

         หุนสามัญ 828,750,000 หุน  

  

25,833,963 

 

25,833,963 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

173,890,186 

 

173,890,186 

กําไรสะสม 

     จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 

 

1,943,097 

 

1,943,097 

 ยังไมไดจัดสรร 

 

116,217,290 

 

92,796,199 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 

 

(35,487,925) 

 

(24,153,554) 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

 

282,396,611 

 

270,309,891 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 

613,465 

 

- 

รวมสวนของผูถือหุน 

 

283,010,076 

 

270,309,891 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

 

606,322,651 

 

385,131,473 
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

  (หนวย: เหรียญสหรัฐฯ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายได     

รายไดจากการเดินเรือ  426,496,648  22,907,577 

รายไดอ่ืน     

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  1,895,442  2,198,057 

เงินปนผลรับ  543,347  10,720,306 

    กําไรจากการขายสินทรัพย  3,103,650  - 

    ดอกเบี้ยรับ  166,897  30,962 

    ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ  57,092  - 

    อ่ืนๆ  822,652  66,531 

รวมรายได  433,085,728  35,923,433 

คาใชจาย     

ตนทุนการเดินเรือ  418,499,907  27,188,590 

คาใชจายในการบริหาร  35,530,430  5,535,706 

คาใชจายอ่ืน     

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  23,490,283  - 

ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ  5,048,261  - 

ตนทุนทางการเงิน  5,546,702  1,776,583 

รวมคาใชจาย  488,115,583  34,500,879 

    สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,321,284  - 

     กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได  (53,708,571)  1,422,554 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได  21,304  - 

     กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  (53,729,875)  1,422,554 

     การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป :     

    สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (53,767,072)  1,422,554 

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  37,197  - 

  (53,729,875)  1,422,554 

     กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน     

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (0.0649)  0.0017 

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)  828,750,000  828,750,000 
 

 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 
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(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 87,762,913           115,166,608       1,267,333,498

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 23,665,824           -                         -                           

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                           -                         -                           

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 23,665,824           -                         -                           

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                           -                         -                           

ลูกหนี้อื่น 3,515,056             7,601,214           4,177,939

พัสดุคงเหลือ 19,037,970           15,449,580         18,908,048

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,286,755             910,100              633,302

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 138,268,518         139,127,502       1,291,052,787     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน -                           -                         -                           

เงินลงทุนในบริษัทยอย 7,029,038,466      6,698,425,568    6,698,425,568     

เงินลงทุนในบริษัทรวม 54,463,802           20,000,000         20,000,000          

เงินลงทุนระยะยาวอื่น -                           -                         -                           

ที่ดินและอาคาร - สุทธิ 334,951                2,029,159           4,302,637            

เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ 5,392,243,770      5,684,496,059    5,353,197,175     

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ -                           -                         -                           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,463,604             2,453,553           2,495,664            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 12,478,544,593    12,407,404,339  12,078,421,044   

รวมสินทรัพย 12,616,813,111    12,546,531,841  13,369,473,831   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ  วันที่  31  ธันวาคม

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	บริษัท	อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดง
ฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	งบก�าไรขาดทุนรวม	งบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	 และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท	อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านี	้โดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้ริหารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า	 งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน	 และการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึง	การประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิ	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดในการประเมนิ
ความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธี	การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี	
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	 รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบ
การเงินโดยรวม
	 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีีข้่าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ
ข้าพเจ้า

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2555	 ผลการด�าเนินงานรวม	 และ
กระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	
(มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ปี 2555)

(นางณัฐสรัคร์			สโรชนันท์จีน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่		4563
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เสนอ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	
งบก�าไรขาดทนุรวม	งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม	และงบกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับปีส้ินสุดวนัเดยีวกนัของแต่ละปี	ของบริษทั	
อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท	อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วย
เช่นกนั	ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงนิเหล่านี	้ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน	1.3	(ซ)	ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	ซึ่งรวมอยู่ในการจัดท�า	งบการเงินรวม
ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที	่31	ธนัวาคม	2554	และ	2553	งบการเงนิของบรษิทัย่อยเหล่านัน้มยีอดรวมสนิทรพัย์	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2554	และ	2553	เป็นจ�านวนเงิน	12,784	ล้านบาท	และ	12,334	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และมียอดรวมรายได้ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันเป็นจ�านวนเงิน	13,969	ล้านบาท	และ	15,279	ล้านบาท	ตามล�าดับ	งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
ดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนจากส�านักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน	 โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีเหล่า
นั้นและการเสนอรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจ�านวนเงินของรายการต่างๆ	 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
ดังกล่าว	ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชี
อื่นนั้น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏบิตัิ
งานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า	 งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 การตรวจ
สอบรวมถงึการใช้วิธกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ป็นจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ	การประเมนิ
ความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีก่จิการใช้และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงินทีเ่ป็นสาระส�าคญั	ซึง่ผู้บริหารเป็น
ผู้จัดท�าขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงินโดยรวม	ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวประกอบกบัรายงานของผูส้อบบญัชอีืน่ทีก่ล่าวไว้ในวรรคก่อนให้ข้อสรปุทีเ่ป็นเกณฑ์	อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
	 จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น	ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้	แสดงฐานะการเงิน
รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ผลการด�าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	ของ
แต่ละปีของบริษัท	อาร์	ซ	ีแอล	จ�ากดั	(มหาชน)	และบริษทัย่อย	และงบการเงินเฉพาะของบริษทั	อาร์	ซ	ีแอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	และ	2553	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	
ของแต่ละปี	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
	 โดยมิได้เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเร่ืองที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ	1.4.1	ว่าในปีปัจจุบันบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่หลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ทั้งนี้	งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	
ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการน�าเสนอใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	แล้ว	

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ปี 2554)

(นางณัฐสรัคร์			สโรชนันท์จีน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่		4563



119รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 300,000,000         300,000,000       -                       

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 72,873,758           49,632,239         56,725,691          

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                           - -                           

เจาหนี้อื่น

   - คาใชจายคางจาย 10,775,682           9,767,670           39,586,839          

   - เงินทดรองรับ 969,110,968         934,235,948       381,632,764        

   - เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน 667,281,790         626,900,650       -                           

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 201,637,800         143,269,263       132,261,545        

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -                           - 2,494,161,106     

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 300,000,000         300,000,000       -                           

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สรางภาระ -                           -                         -                           

ภาษีเงินไดคางจาย -                           -                         -                           

สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ -                           -                         -                           

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16,182,577           19,067,690         19,396,153          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,537,862,575      2,382,873,460    3,123,764,098     

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 

   - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,191,358,350      992,305,072       628,242,336        

หุนกู - สุทธิ -                           -                         -                           

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 29,805,524           26,168,403         21,875,643          

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -                           -                         -                           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,221,163,874      1,018,473,475    650,117,979        

รวมหนี้สิน 3,759,026,449      3,401,346,935    3,773,882,077     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556

ณ  วันที่  31  ธันวาคม

รายงานงบการเงินเปรียบเทียบปี 2554-2556
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(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 828,750,000         828,750,000       828,750,000        

   ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 828,750,000         828,750,000       828,750,000        

สวนเกินมูลคาหุน 4,982,964,187      4,982,964,187    4,982,964,187     

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 66,300,000           66,300,000         66,300,000          

   ยังไมไดจัดสรร 3,311,245,102      3,267,170,719    3,717,577,567     

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (331,472,627)        -                         -                           

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 8,857,786,662      9,145,184,906    9,595,591,754     

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                           -                         -                           

รวมสวนของผูถือหุน 8,857,786,662      9,145,184,906    9,595,591,754     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 12,616,813,111    12,546,531,841  13,369,473,831   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ  วันที่  31  ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



121
รายงานประจำาปี 2556

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ที่ออกและชําระ สวนเกิน จัดสรรแลว - ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน รวม

เต็มมูลคาแลว มูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากการแปลงคางบการเงิน สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 828,750,000              4,982,964,187             66,300,000                 3,888,679,589             -                                              9,766,693,776             

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -                                -                                  -                                  (21,216,583)                 -                                              (21,216,583)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (ปรับปรุง) 828,750,000              4,982,964,187             66,300,000                 3,867,463,006             -                                              9,745,477,193             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                                -                                  -                                  (149,885,439)               -                                              (149,885,439)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 828,750,000              4,982,964,187             66,300,000                 3,717,577,567             -                                              9,595,591,754             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 828,750,000              4,982,964,187             66,300,000                 3,717,577,567             -                                              9,595,591,754             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                                -                                  -                                  (450,406,848)               -                                              (450,406,848)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 828,750,000              4,982,964,187             66,300,000                 3,267,170,719             -                                              9,145,184,906             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 828,750,000              4,982,964,187             66,300,000                 3,267,170,719             -                                              9,145,184,906             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                                -                                  -                                  44,074,383                  (331,472,627)                           (287,398,244)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 828,750,000              4,982,964,187             66,300,000                 3,311,245,102             (331,472,627)                           8,857,786,662             

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)122

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

รายได

รายไดจากการเดินเรือ 704,236,184       703,218,661       996,411,667       

รายไดอื่น

    กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 67,573,760         43,657,329         3,398,470           

    เงินปนผลรับ 329,568,998       14,000,000         10,000,000         

    กําไรจากการขายสินทรัพย -                          10,785,961         -                          

    โอนกลับรายการดอยคาของสินทรัพย

    ดอกเบี้ยรับ 951,846              27,882,999         20,589,254         

    ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ -                          -                          -                          

    อื่นๆ 2,045,341           467,001              7,118,140           

รวมรายได 1,104,376,129    800,011,951       1,037,517,531    

คาใชจาย

ตนทุนการเดินเรือ 835,845,227       832,227,188       824,098,270       

คาใชจายในการบริหาร 169,839,927       175,433,401       184,470,426       

คาใชจายอื่น

    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

    ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย -                          89,971,288         -                          

    ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ -                          -                          -                          

ตนทุนทางการเงิน 54,616,592         152,786,922       178,834,274       

รวมคาใชจาย 1,060,301,746    1,250,418,799    1,187,402,970    

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                          -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 44,074,383         (450,406,848)      (149,885,439)      

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได -                          -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 44,074,383         (450,406,848)      (149,885,439)      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป :

    สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 44,074,383         (450,406,848)      (149,885,439)      

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                          -                          -                          

44,074,383         (450,406,848)      (149,885,439)      

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.05                    (0.54)                   (0.18)                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 828,750,000       828,750,000       828,750,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ  วันที่  31  ธันวาคม



123รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 44,074,383         (450,406,848)      -149,885,439

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (331,472,627)      -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (331,472,627)      -                          -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (287,398,244)      (450,406,848)      (149,885,439)      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (287,398,244)      (450,406,848)      (149,885,439)      

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                          -                          -                          

(287,398,244)      (450,406,848)      (149,885,439)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ  วันที่  31  ธันวาคม



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)124

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 44,074,383              (450,406,848)          -149,885,439

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได

   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :

คาเสื่อมราคา 370,686,230            406,838,527           415,448,896

คาตัดจําหนาย -                               -                              -                               

ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหนายสินทรัพย -                               (10,785,961)            -                               

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ) -                               -                              -                               

ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ -                               -                              -                               

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                               -                              -                               

เงินปนผลรับ (329,568,998)           (14,000,000)            (10,000,000)             

ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                               -                              -                               

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (44,625,795)             (28,077,587)            31,436,308              

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                               -                              -                               

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,959,387                4,292,760               4,338,523                

ดอกเบี้ยรับ (951,846)                  (27,882,999)            (20,589,254)             

ตนทุนทางการเงิน 54,616,592              152,786,922           178,834,274            

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 99,189,953              32,764,814             449,583,308            

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (23,665,824)             -                              -                               

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                               -                              401,150,060            

ลูกหนี้อื่น 4,005,816                (3,034,009)              14,360,126              

พัสดุคงเหลือ (3,588,390)               3,458,468               (5,949,889)               

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,313                       (1,312,234)              (138,293)                  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (10,051)                    42,111                    737,844                   

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 23,241,519              (7,093,452)              (34,677,903)             

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                               -                              -                               

เจาหนี้อื่น - คาใชจายคางจาย 4,647,746                (6,642,429)              (7,699,278)               

เงินทดรองรับ 43,635,890              553,037,002           325,285,801            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,885,113)               (328,463)                 4,191,447                

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -                               -                              -                               

จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,322,266)               -                              (3,679,463)               

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 143,250,593            570,891,808           1,143,163,760         

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (3,377,968)               -                              -                               

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 139,872,625            570,891,808           1,143,163,760         

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ  วันที่  31  ธันวาคม
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณลดลง (เพิ่มขึ้น) (510,863,511)           (83,990,597)            (121,132,270)           

สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น) -                               -                              -                               

รับเงินปนผล 329,568,998            14,000,000             10,000,000              

รับดอกเบี้ย 1,032,188                27,962,437             20,429,473              

จายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม (32,667,878)             -                              -                               

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (212,930,203)           (42,028,160)            (90,702,797)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                               300,000,000           -                               

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                               300,000,000           -                               

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 173,442,801            394,933,124           (125,881,126)           

ไถถอนหุนกู -                               (2,500,000,000)       -                               

จายตนทุนทางการเงิน (58,256,326)             (175,963,662)          (171,691,812)           

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 115,186,475            (1,681,030,538)       (297,572,938)           

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (69,532,592)             -                              -                               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (27,403,695)             (1,152,166,890)       754,888,025            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 115,166,608            1,267,333,498        512,445,473            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 87,762,913              115,166,608           1,267,333,498         

การเปดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไมกระทบเงินสด:

      สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

      ในป 2555 บริษัทฯ มีเจาหนี้คาซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 626.90 ลานบาท จากการรับโอนเปนผูทําสัญญาตอสรางเรือและรับโอนคาตอสรางเรือจากบริษัทยอย

แหงหนึ่งในประเทศสิงคโปร

      สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

      ในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลทําใหกําไรสะสมลดลง และภาระผูกพัน 

ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 22.25 ลานบาท (เฉพาะกิจการ จํานวน 21.22 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ  วันที่  31  ธันวาคม

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)126

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,754,066,034    2,101,068,411    4,589,344,440     

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 1,976,691,204    2,107,607,151    2,451,855,362     

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,566,742)        (12,434,824)        (16,180,809)         

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 1,964,124,462    2,095,172,327    2,435,674,553     

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 34,816,381         21,570,101         456,307,283        

ลูกหนี้อื่น 182,569,176       134,753,456       218,156,584        

พัสดุคงเหลือ 384,992,724       464,738,765       429,538,685        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 84,951,502         93,865,515         80,263,625          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,405,520,279    4,911,168,575    8,209,285,170     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน 5,548,736           5,240,137           5,832,943            

เงินลงทุนในบริษัทยอย -                         - -                          

เงินลงทุนในบริษัทรวม 258,792,157       239,219,572       219,500,824        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11,102,140         10,349,248         10,707,247          

ที่ดินและอาคาร - สุทธิ 322,938,091       309,450,649       326,399,475        

เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ 14,883,607,953  15,649,962,447  17,275,083,330   

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 30,966,190         105,627,789       195,755,080        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,286,761           4,280,975           3,939,066            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,518,242,028  16,324,130,817  18,037,217,965   

รวมสินทรัพย 19,923,762,307  21,235,299,392  26,246,503,135   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม

ณ  วันที่  31  ธันวาคม



127รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 459,371,000       300,000,000       -                          

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 2,848,779,060    3,161,751,525    3,724,630,382     

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 464,258,490       80,894,951         1,066,760            

เจาหนี้อื่น

   - คาใชจายคางจาย 86,229,000         70,963,718         110,269,035        

   - เงินทดรองรับ 4,287,097           -                         -                          

   - เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน -                         -                         -                          

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,160,039,196    1,121,132,030    1,143,950,275     

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -                         - 2,494,161,106     

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 300,000,000       300,000,000       -                          

ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สรางภาระ 532,932,229       342,155,125       -                          

ภาษีเงินไดคางจาย 5,808,229           10,575,817         16,724,103          

สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 151,131              1,889,715           5,146,697            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 90,802,028         97,475,131         112,364,619        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,952,657,460    5,486,838,012    7,608,312,977     

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 

   - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4,632,799,181    4,982,130,235    5,767,771,148     

หุนกู - สุทธิ -                         -                         -                          

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 31,887,422         27,834,861         23,195,829          

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 6,707,171           6,254,433           6,702,620            

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 4,671,393,774    5,016,219,529    5,797,669,597     

รวมหนี้สิน 10,624,051,234  10,503,057,541  13,405,982,574   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม

ณ  วันที่  31  ธันวาคม



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)128

(หนวย: บาท)

2556 2555 2554

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 828,750,000       828,750,000       828,750,000        

   ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 828,750,000       828,750,000       828,750,000        

สวนเกินมูลคาหุน 4,982,964,187    4,982,964,187    4,982,964,187     

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 66,300,000         66,300,000         66,300,000          

   ยังไมไดจัดสรร 3,553,958,452    5,206,892,665    7,136,053,926     

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (151,025,586)      (370,317,292)      (192,734,991)       

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 9,280,947,053    10,714,589,560  12,821,333,122   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 18,764,020         17,652,291         19,007,439          

รวมสวนของผูถือหุน 9,299,711,073    10,732,241,851  12,840,340,561   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 19,923,762,307  21,235,299,392  26,246,323,135   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

งบการเงินรวม

ณ  วันที่  31  ธันวาคม



129
รายงานประจำาปี 2556

บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หนวย: บาท)

องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวมสวนของ

ที่ออกและชําระ สวนเกิน จัดสรรแลว - ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน ผูถือหุน สวนไดเสียที่ไมมี รวม

เต็มมูลคาแลว มูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากการแปลงคางบการเงิน บริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 828,750,000            4,982,964,187        66,300,000                7,938,940,142       (643,338,036)                       13,173,506,293      16,588,892             13,190,095,185        

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับ

ผลประโยชนพนักงาน
-                               -                             -                                 (22,252,313)           -                                           (22,252,313)            -                              (22,252,313)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (ปรับปรุง) 828,750,000            4,982,964,187        66,300,000                7,916,687,829       (643,338,036)                       13,151,253,980      16,588,892             13,167,842,872        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                               -                             -                                 (780,633,903)         450,713,045                        (329,920,858)          2,418,547               (327,502,311)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 828,750,000            4,982,964,187        66,300,000                7,136,053,926       (192,624,991)                       12,821,333,122      19,007,439             12,840,340,561        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 828,750,000            4,982,964,187        66,300,000                7,136,053,926       (192,734,991)                       12,821,333,122      19,007,439             12,840,340,561        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                               -                             -                                 (1,929,161,261)      (177,582,301)                       (2,106,743,562)       (1,355,148)              (2,108,098,710)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 828,750,000            4,982,964,187        66,300,000                5,206,892,665       (370,317,292)                       10,714,589,560      17,652,291             10,732,241,851        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 828,750,000            4,982,964,187        66,300,000                5,206,892,665       (370,317,292)                       10,714,589,560      17,652,291             10,732,241,851        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                               -                             -                                 (1,652,934,213)      219,291,706                        (1,433,642,507)       1,111,729               (1,432,530,778)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 828,750,000            4,982,964,187        66,300,000                3,553,958,452       (151,025,586)                       9,280,947,053        18,764,020             9,299,711,073          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)130

(หนวย:บาท)

2556 2555 2554

รายได

รายไดจากการเดินเรือ 13,111,573,196  13,547,880,127  13,684,168,914  

รายไดอื่น

    กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 58,270,639         46,673,223         -                          

    เงินปนผลรับ 16,703,846         10,988,309         -                          

    กําไรจากการขายสินทรัพย 95,413,969         292,045,957       1,386,848,123    

    โอนกลับรายการดอยคาของสินทรัพย -                          -                          49,616,124         

    ดอกเบี้ยรับ 5,130,814           34,980,131         28,486,497         

    ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ 1,755,164           3,125,277           4,011,719           

    อื่นๆ 25,290,396         33,121,967         95,908,330         

รวมรายได 13,314,138,024  13,968,814,991  15,249,039,707  

คาใชจาย

ตนทุนการเดินเรือ 12,865,733,393  13,345,146,494  14,236,209,934  

คาใชจายในการบริหาร 1,092,294,253    1,177,280,592    1,287,805,893    

คาใชจายอื่น

    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                          -                          170,345,043       

    ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 722,150,029       749,960,195       -                          

    ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ 155,196,172       346,633,181       -                          

ตนทุนทางการเงิน 170,519,480       303,183,529       347,353,387       

รวมคาใชจาย 15,005,893,327  15,922,203,991  16,041,714,257  

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 40,619,571         44,130,416         32,654,317         

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (1,651,135,732)   (1,909,258,584)   (760,020,233)      

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 654,941              18,322,229         19,861,359         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (1,651,790,673)   (1,927,580,813)   (779,881,592)      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป :

    สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (1,652,934,213)   (1,929,161,261)   (780,633,903)      

    สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 1,143,540           1,580,448           752,311              

(1,651,790,673)   (1,927,580,813)   (779,881,592)      

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (1.99)                   (2.33)                   (0.94)                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 828,750,000       828,750,000       828,750,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



131รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

(หนวย:บาท)

2556 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (1,651,790,673)   (1,927,580,813)   (779,881,592)      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 219,259,895       (180,517,897)      452,379,281

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 219,259,895       (180,517,897)      452,379,281       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (1,432,530,778)   (2,108,098,710)   (327,502,311)      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (1,433,642,507)   (2,106,743,562)   (329,920,858)      

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 1,111,729           (1,355,148)          2,418,547           

(1,432,530,778)   (2,108,098,710)   (327,502,311)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)132

(หนวย:บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (1,651,135,732)   (1,909,258,584)   (760,020,233)      

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได

   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :

คาเสื่อมราคา 1,227,632,431    1,275,113,930    1,241,429,932    

คาตัดจําหนาย 78,181,076         90,102,020         61,886,021         

ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหนายสินทรัพย (95,413,969)        (292,045,957)      (1,386,848,123)   

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ) 722,150,029       749,960,195       (49,616,124)        

ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ 155,196,172       346,633,181       -                          

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) 131,918              (3,745,985)          7,088,906           

เงินปนผลรับ (16,703,846)        (10,988,309)        -        

ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,755,164)          (3,125,277)          -4,011,719

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (37,762,624)        30,186,094         224,870,832       

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม (40,619,571)        (44,130,416)        (32,654,317)        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,374,827           4,639,032           4,622,979.00 

ดอกเบี้ยรับ (5,130,814)          (34,980,131)        (28,486,497)        

ตนทุนทางการเงิน 170,519,480       303,183,529       347,353,387       

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 510,664,213       501,543,322       (374,384,956)      

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 109,735,600       300,711,965       (1,239,926,590)   

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (13,246,280)        434,737,182       (313,262,605)      

ลูกหนี้อื่น (47,979,631)        83,331,314         (53,012,531)        

พัสดุคงเหลือ 79,746,041         (35,200,080)        (37,393,436)        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14,136,684         (14,744,218)        (16,006,899)        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 784,703              (341,909)             341,806              

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (312,972,465)      (562,878,857)      1,712,048,702    

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 440,516,021       79,828,191         (64,368,142)        

เจาหนี้อื่น - คาใชจายคางจาย 22,398,432         (19,822,980)        -16,399,429

เงินทดรองรับ 4,287,097           -                          -        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (7,816,643)          (17,825,084)        (17,180,790)        

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -                          (448,187)             4,153,396           

จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,322,266)          -                          (3,679,463)          

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 798,931,506       748,890,659       (419,070,937)      

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (10,645,200)        (24,470,515)        (22,410,219)        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 788,286,306       724,420,144       (441,481,156)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



133รายงานประจำาปี 2556
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(หนวย:บาท)

2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณลดลง (เพิ่มขึ้น) (458,385,490)      (421,955,284)      4,215,686,851    

สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น) (1,131,624)          (5,576,490)          (39,558,275)        

รับเงินปนผล 329,568,998       24,988,309         10,000,000         

รับดอกเบี้ย 5,294,725           35,520,649         27,794,381         

จายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม (32,667,878)        -                          -                          

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (157,321,269)      (367,022,816)      4,213,922,957    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 159,371,000       300,000,000       -                          

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                          300,000,000       -                          

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                          -                          (8,719,350)          

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (785,281,473)      (582,929,611)      (1,170,370,398)   

ไถถอนหุนกู -                          (2,500,000,000)   -                          

จายตนทุนทางการเงิน (177,652,630)      (322,665,866)      (348,186,539)      

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (803,563,103)      (2,805,595,477)   (1,527,276,287)   

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (174,404,311)      (40,077,880)        53,934,275         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (347,002,377)      (2,488,276,029)   2,299,099,789    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 2,101,068,411    4,589,344,440    2,290,244,651    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 1,754,066,034    2,101,068,411    4,589,344,440    

การเปดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไมกระทบเงินสด:

      สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

      ในป 2555 บริษัทฯ มีเจาหนี้คาซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 626.90 ลานบาท จากการรับโอนเปนผูทําสัญญาตอสรางเรือและรับโอนคาตอสรางเรือจากบริษัทยอย

แหงหนึ่งในประเทศสิงคโปร

      สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

      ในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลทําใหกําไรสะสมลดลง และภาระผูกพัน 

ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 22.25 ลานบาท (เฉพาะกิจการ จํานวน 21.22 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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2556 2555 2554

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,754,066,034    2,101,068,411    4,589,344,440     

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 1,964,124,462    2,095,172,327    2,435,674,553     

เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ 14,883,607,953  15,649,962,447  17,275,083,330   

หนี้สินรวม 10,624,051,234  10,503,057,541  13,405,982,574   

อัตราสวนเงินสดและลูกหนี้การคาตอสินทรัพยหมุนเวียน 0.84                    0.85                    0.86                     

อัตราสวนสินทรัพยไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม 0.78                    0.77                    0.69                     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.14                    0.98                    1.04                     

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

อัตราสวนทางการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556

งบการเงินรวม

ณ  วันที่  31  ธันวาคม
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

จำานวนเงิน (ล้านบาท)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่งบการเงินตรวจสอบโดย 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สังกัด  สำานักงาน เอ. เอ็ม. ที.  

แอสโซซิเอท ในประเทศไทย

บริษัทย่อยที่งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น สังกัด บริษัท 
สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด  

ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี และฮ่องกง
รวม

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1.877 4.421 6.298
ค่าบริการอื่น	(ค่าบริการด้านภาษี)
	 -	ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 0.000 0.212 0.212
	 -	ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต 0.000 0.000 0.000

รวม 1.877 4.633 6.510

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ประจ�าปี	2555	มีดังนี้
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Teamwork

Result Orientation Accountability

Customer Focus

Core Values

§ Collaborating within and outside the 
company to give the best result and 
align with the company goals.

§ Strives to achieve high performance 
levels and concrete results and 
outcomes at work minimizing errors 
committed.

§ Conduct all aspects of work with 
unwavering ethical behavior honesty.
§ Giving due respect to self and others 

and maintain the environment of 
teamwork and growth.

§ Accountable for customers, 
partners, employees, and 
community by returning the 
best service quality and  
the best support/contribution  
to them.
§ Accountable for our action. 

Taking ownership of the 
company and customer  
success. 

§ An inclination to constantly factor the 
customers’ needs and convenience 
whatever one does.

Integrity



Xiamen

Adelaide

General Sanites

Bangladesh

Kolkata
Chittagong

Hadid
Vizag

RCL Network



Regional Container Lines Public Company Limited
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท อาร์ ซี แอล จำากัด (มหาชน)
REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียน 0107536000021 ชั้น 30 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

www.rclgroup.com

Rigistration No. 0107536000021 30th Floor, Panjathani Tower Building
127/35 Ratchadapisek Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (662) 296 1096-7 Fax: (662) 296 1098
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