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จุดเด่นทางการเงิน

Financial Hightlights
เฉพาะบริษัท/Company
(‘000 บาท/Baht)

2555
2012

สินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets
5,686,525
สินทรัพย์รวม
Total Assets
12,546,532
หนีส้ นิ รวม
Total Liabilities
3,401,347
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
Shareholders' Equities
9,145,185
รายได้จากการเดินเรือ
Freight Income
703,219
รายได้รวม
Total Income
800,012
ก�ำไรขัน้ ต้น (จากการเดินเรือ)
Gross Profit (from freight income) (129,009)
ก�ำไรสุทธิ
Net Profit
(450,407)
ก�ำไรต่อหุน้ (บาท)
Earnings Per Share (Baht)
(0.54)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ Debt to Equity Ratio
0.37
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ Net Profit to Shareholders'Equity -4.93%
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม Net Profit Margin
-56.30%
ราคาตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
Book Value Per Share  (Baht)
11.03

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change
6
(6)
(10)
(5)
(29)
(23)
175
(202)
(200)

TOTAL REVENUES (Billion baht)

2554
2011

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change
(5)
0
7
(2)
49
34
276
59
64

5,357,500
13,369,474
3,773,882
9,595,592
996,412
1,037,518
172,314
(149,885)
(0.18)
0.39
-1.56%
-14.45%
11.58

2553
2010
5,651,816
13,303,939
3,537,245
9,766,694
668,762
772,424
(97,776)
(370,072)
(0.50)
0.36
-3.79%
-47.91%
11.78

TOTAL ASSETS (Billion Baht)
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กลุ่มบริษัทฯ / GROUP
(‘000 บาท/Baht)

2555
2012

สินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets
15,959,413
สินทรัพย์รวม
Total Assets
21,235,299
หนีส้ นิ รวม
Total Liabilities
10,503,058
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
Shareholder’s Equities
10,732,242
รายได้จากการเดินเรือ
Freight Income
13,547,880
รายได้รวม
Total Income
13,968,815
ก�ำไรขัน้ ต้น (จากการเดินเรือ)
Gross Profit (from freight income 202,734
ก�ำไรสุทธิ
Net Profit
(1,929,161)
ก�ำไรต่อหุน้ (บาท)
Earnings Per Share (Baht)
(2.33)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ Debt to Equity Ratio
0.98
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ Net Profit to Sharehoder’s Equity -17.98%
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม Net Profit Margin
-13.81%
ราคาตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
Book Value Per Share (Baht)
12.95

NET PROFIT (Million baht)

2554
2011
17,601,482
26,246,323
13,405,983
12,840,341
13,684,169
15,249,040
(552,041)
(780,634)
(0.94)
1.04
-6.08%
-5.12%
15.49

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change
(16)
2
7
(3)
(10)
(6)
(150)
(268)
(250)

2553
2010
20,878,811
25,746,423
12,556,328
13,190,095
15,218,376
16,304,428
1,107,537
464,716
0.63
0.95
3.52%
2.85%
15.92

SHAREHOLDERS’ EQUITY (Billion baht)
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธุรกิจขนส่งทางทะเลนั้นมีลักษณะการด�ำเนินการที่สลับซับซ้อน มีปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบมากมาย อาทิ เศรษฐกิจโลก ก�ำลังซื้อจากประเทศผู้บริโภคต่างๆ อุปสงค์
และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์ตา่ งๆ รวมไปถึง กลไกของการขนส่งสินค้าเกษตรกรรม
สินค้าทางทะเล สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง หรือสินค้าอิเลคโทรนิคส์
ดังที่ทราบกันดีว่า การต่อสร้างเรือขาดใหญ่ที่มีความเร็วสูงและกินน�้ำมันมาก
นั้นใช้เวลาเพียง 15-18 เดือน และมีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี เจ้าของเรือ
ทางซีกโลกตะวันตกที่ไม่ประกอบการเดินเรือเองนั้น ได้สั่งต่อเรืออย่างต่อเนื่องเป็น
จ�ำนวนมากเกินไป ส่งผลให้มีจ�ำนวนเรือสินค้าเกินความต้องการและเป็นภาระค่าใช้
จ่ายทีผ่ ปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งแบกรับเอง จุดประสงค์หลักนัน้ มีเพียงเพือ่ การสร้างผลก�ำไร
ให้ได้มากที่สุด โดยหวังผลจากดอกเบี้ยเงินกู้อัตราต�่ำเป็นประวัติการณ์และรายได้จาก
ค่าเช่าเรือที่มีสเปคที่สูงขึ้น โดยมิได้ค�ำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมา สิ่งนี้ท�ำให้เจ้าของเรือ
และผู้ประกอบการขาดทุนอย่างหนัก และด้วยสาเหตุเดียวกันนี้ ได้ส่งผลให้กองเรือ
ของเราด้อยค่าลงอย่างมากด้วยเช่นกัน
ผลกระทบหลังประสบปัญหาการขาดทุนจากรายได้ค่าเช่าเรือที่ต�่ำกว่าต้นทุน
อย่างมากนัน้ ท�ำให้เจ้าของเรือทัง้ หลายได้รบั บทเรียนจากกลยุทธ์อนั ไม่ชาญฉลาดนัน้
และยุติความคิดในการต่อเรือใหม่ลงไป
ทัง้ นี้ ธนาคารต่างๆ ได้เพิม่ ความระมัดระวังมากขึน้ ทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางการ
เงิน โดยจะพิจารณาเจ้าของเรือทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ และสามารถ
สร้างผลก�ำไรได้ ส่งผลให้การสั่งต่อสร้างเรือตามโรงงานต่อเรือขนาดใหญ่ลดลงอย่าง
มาก ขณะเดียวกัน เรือที่เก่าและล้าสมัยได้ถูกน�ำไปท�ำลายและจ�ำหน่ายเป็นเศษเหล็ก
ปัจจัยบวกอีกประการหนึ่งคือเรื่องของราคาน�้ำมันเตา ทั้งนี้ได้มีการคาดการณ์
ไว้ว่า จะมีการผลิตน�้ำมันเตามากพอต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้เพื่อรักษาราคา
ให้อยู่ในระดับที่ต�่ำลงไปกว่าเดิม อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการให้ลดลงไปได้ด้วย
หากมีความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานแล้ว จะส่งผลให้อัตราค่าระวางเริ่มที่
จะคงที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการการเดินเรือสามารถ
สร้างก�ำไรได้
กลุ่มบริษัท อาร์.ซี.แอล. ได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มผู้บริหาร โดยเฟ้นหา
ผูท้ มี่ คี วามสามารถสูงเข้ามาร่วมงาน รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้ กลุม่ ฯ ยังได้ทมี การตลาดทีมใหม่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับบรรดาลูกค้า อันจะช่วยส่งเสริมให้ผลประกอบการของเรา
ดียิ่งขึ้น
จากปัจจัยด้านบวกต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น เราเชื่อมั่นว่าในเวลานี้ กลุ่ม
บริษัทฯ จะสามารถปรับปรุงผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ แม้ว่าในปีที่ผ่านๆ มา กลุ่มฯ
จะยอมรับถึงผลการด�ำเนินงานอันไม่เป็นที่น่าพอใจดังที่ท่านผู้ถือหุ้นได้คาดหวังไว้
ก็ตาม
ผมขอขอบคุณจากใจจริงต่อท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลาย รวมไปถึงท่านลูกค้าที่ได้ให้
ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา อีกทัง้ คณะกรรมการบริหาร ตลอด
จนพนักงานทุกคน ที่ท�ำงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละอย่างเต็มที่

19 มีนาคม 2556
นายกัว เปก ลอง
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รายงานประจำ�ปี 2555

โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

รองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

รองกรรมการผู้จัดการ
(สนับสนุน)
โลจิสติคส์

ภูมิภาค 1

วางแผนบริการ

จัดการกองเรือ

การเงินกลุ่ม
ทรัพยากรมนุษย์
และสื่อสารองค์กรกลุ่มฯ

ภูมิภาค 2

บริหารและจัดการสินค้า

ปฏิบัติการ

บัญชีกลุ่ม
สารสนเทศกลุ่ม

ภูมิภาค 3

การตลาด และ
การขาย SOC

บริหารจัดการตู้สินค้า

บริหารกลุ่ม
พัฒนาธุรกิจ
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ภูมิภาค 4

ภูมิภาค 5

การตลาด และ
การขาย COC

ขาย ซื้อเรือและ
เช่าระวางเรือ

เลขานุการกลุ่มบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ
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นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

ประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2533

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2523

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 กรรมการธนาคารจดทะเบียนในฮ่องกง 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
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริษทั ริจแิ นล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด  
(บริษัทย่อย)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2555 : 77,860
		
พ.ศ. 2554 : 77,860

การศึกษา
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร กลุ่ม บริษัท โงวฮก
• กรรมการบริหาร กลุ่ม บริษัท อาร์ ซี แอล
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
• ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเจ้าของเรือไทย
• กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการหอการค้าเยอรมัน - ไทย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2555 : 62,073,750
		
พ.ศ. 2554 : 62,306,850
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นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร

การศึกษา
• เนติบัณฑิตอังกฤษ ส�ำนัก Lincoln’s Inn, London
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา    
• ปริญญาตรีนติ ศิ าสตร์ (เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 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�ำหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์อยุธยา
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์
• ประธานคณะกรรมการจริยธรรม กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2555 : 		
พ.ศ. 2554 : -

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�ำนวยการ ส�ำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.ธนาคารธนชาต
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน) บมจ.อาร์ ซี แอล
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2555 : 250,000
		
พ.ศ. 2554 : 250,000

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2541

กรรมการ (กรรมการบริหาร)/ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบตั้งแต่ พ.ศ. 2541
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารตั้งแต่ พ.ศ.2552

รายงานประจำ�ปี 2555
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ดร.จ�ำลอง อติกุล

นายกัว ฮอค เอง

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
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
บริษัท พีที เดราห์ อินดาห์ ชิปปิ้ง
(บริษัทร่วม)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2555 : 200,000
		
พ.ศ. 2554 : 200,000

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 และกรรมการ
ตรวจสอบ สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ กรรมการบริหารและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการและประธานคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท กรุงไทย แอกซ่า
ประกันชีวิต จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2555 : 		
พ.ศ. 2554 : -

การศึกษา
• ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มหาวิทยาลัยนานจิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• วุฒิบัตรการจัดการและพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่นที่ 57/2006 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
เอเชียเหนือ
กลุ่ม บริษัท อาร์ ซี แอล
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2553
กลุ่ม บริษัท อาร์ ซี แอล ก่อนได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีกครั้งในปี 2554
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล
เซอร์วิส เอส เอ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล
เมอร์เชอนส์ มาริไทม์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล
เมอร์เชอนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท
ฟอร์เวอร์ดดิ้ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2555 : 		
พ.ศ. 2554 : -

กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ค่าตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2549
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กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2546

หมายเหตุ นายกัว ฮอค เอง ออกตามวาระเมื่อ
พ.ศ.2553 และกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

นายวิเศษ จูภิบาล

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2551
พิจารณาค่าตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2552

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
• ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• Member Council of Trustees,
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ประธานบริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2555 : 		
พ.ศ. 2554 : -

การศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี Columbia University, USA
• ปริญญาตรีบญั ชีบณั ฑิต (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 20/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง Capital Market Academy รุน่ ที่ 4/2007
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Chartered Directors Class รุน่ ที่ 3/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC9/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management
(MIR 12/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 14/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ทผี่ า่ นมา
• ประธานกรรมการ บงล. มหาธนกิจ
• ประธานชมรมผูบ้ ริหารสินเชือ่ ธนาคารไทย
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
• กรรมการ บมจ. อาหารสยาม
• กรรมการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ทสิ โก้                  
• กรรมการ บมจ. อมตะ
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซันวูด้ อินดัสทรีส์
• กรรมการ บมจ. ซันพาราเทค
• กรรมการ บริษทั แฟมมิลโี่ นฮาว จ�ำกัด
• กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ต�ำแหน่งอืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• กรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อาร์ ซี แอล
จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื พ.ศ. 2555 : 		
พ.ศ. 2554 : รายงานประจำ�ปี 2555
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คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

2. นายกัว ฮอค เอง

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

5. นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

6. นายพรชัย วิมลรัตน์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (โลจิสติคส์)

3. นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
กรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน)

7. นางสาวลู เยียน ติน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)

4. นายสุเทพ ตระนันทสิน
รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)

8. นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 2555
RCL Group Structure 2012
100%

80%

Regional Container
Lines (H.K) Limited
80%

51%

Regional Merchants
Maritime Limited
Regional Merchants
International Freight
Forwarding Co., Ltd.

RCL Holdings Ltd.

Regional Container Lines
Public Company Limited

20%

TIPS Co., Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2555

27.24%

NH Prosperity Co., Ltd.

49%
100%

15%

72.76%
4.28%

RCL Services S.A.

Asian Bulk
Shipping Co., Ltd.
Regional Container
Lines Pte. Ltd.

RCL Feeders Phils., Inc.

100% RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
51%

100%

100%

RCL Shipmanagement 49%
Pte. Ltd.

100% RCL Logistics Co., Ltd.

51%

Regional Container
Lines Shipping Co., Ltd.

49%

100% RCL Investment Pte. Ltd.
51%

100%

Jurong Districentre
Pte. Ltd.

100%

49%

RCL Australia Pty Ltd.

RCL (Korea) Ltd.*

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

Subsidiary Company
> 50%

Associated Company
20% - 50%

RCL Feeder Pte. Ltd.
49% PT Daerah Indah Shipping

Related Company
< 20%
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* บริษัท อาร์ ซี แอล (เกาหลี) จ�ำกัด อยู่ในขั้นตอนการช�ำระบัญชี
RCL (Korea) Ltd. is under liquidation process

ประวัติผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายกัว เปก ลอง
ประธานกรรมการ

สัดส่วน
การถือ ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
หุ้น
ผู้บริหาร
(%)
0.009 เป็นพีช่ ายร่วม
บิดามารดาเดียว
กับนายกัว ฮอค
เอง
7.49
ไม่มี

80 - วุฒิบัตร ซีเนียร์ แคมบริดจ์ และ
ชุงเชง ไฮสคูล ประเทศสิงคโปร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
66 - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
(เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงนามผูกพันบริษัทตาม
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง)
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
58 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Syracuse
0.03
กรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน)
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
(เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่
Certification Program (IOD)
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง)
นายกัว ฮอค เอง
73 - ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนานจิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
72 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
0.02
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยเคล ประเทศเยอรมัน
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
นายสุเทพ ตระนันทสิน
60 - ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ
รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร “นายเรือ” (เรือเดินต่าง
ประเทศ) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
นายชาลี ชู
55 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
University of New Jersey
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
National Cheng Kung University
ประเทศไต้หวัน
นายพรชัย วิมลรัตน์
61 -  ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม)
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย
(โลจิสติคส์)

นางสาวลู เยียน ติน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(การเงินกลุ่ม)
นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(สารสนเทศกลุ่ม)

52 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักบัญชีรับอนุญาต
ประเทศอังกฤษ
42 - ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical
Engineer and Computer Engineering
University of California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Aircraft
Maintenance จาก Unicenter TNG
Engineer
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical
Engineer and Computer Science
University of California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ     สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

012

รายงานประจำ�ปี 2555

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เอง)
บริษัท /
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
2548 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2523 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

2541 - พ.ย. 2552 กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

บมจ.อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

พ.ย. 2552 - ปัจจุบนั กรรมการรองผู้จัดการ
(สนับสนุน)
กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
เป็นน้องชายร่วม 2546 - เม.ย. 2553 กรรมการบริหาร
ขนส่งทางทะเล
บิดามารดา พ.ค. 2553 - มี.ค. 2554 ที่ปรึกษาคณะ
เดียวกับ
กรรมการบริษัทฯ
นายกัว เปก ลอง เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร
ไม่มี

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
(ปฏิบัติการ)
ขนส่งทางทะเล

ไม่มี

ไม่มี

-

ไม่มี

-

ไม่มี

ก.ย. 2551 - มิ.ย. 2554 ผูอ้ ำ� นวยการ
(ภูมภิ าค 2)
ก.ค. 2554 - ก.ค. 2555 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
(ธุรกิจ)
ส.ค. 2555 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
(ธุรกิจ)
2547 - 2552 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(ภูมิภาค)
2552 - 2553 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(ภูมิภาค 3)
2554 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(โลจิสติคส์)
2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(การเงินกลุ่ม)
ก.ย. 2549 - มิ.ย. 2554 ผู้อ�ำนวยการ
(สารสนเทศ)
ก.ค. 2554 - ปัจจุบนั ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(สารสนเทศกลุ่ม)

กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

บมจ.อาร์ ซี แอล /  
ขนส่งทางทะเล

กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล
กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของผูบ้ ริหาร

Regional Container Lines Public Company Limited

บริษัทย่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

RCL Investment Pte. Ltd.
Regional Container Lines Pte. Ltd.
RCL Shipmanagement Pte. Ltd.
RCL Holdings Ltd.
RCL Services S.A.
RCL Feeder Pte. Ltd.
Regional Container Lines (H.K.) Limited
Asian Bulk Shipping Co., Ltd.
RCL (Australia) Pty Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
RCL Logistics Co., Ltd.
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
RCL Feeders Phils., Inc.
Regional Merchants Maritime Limited
Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd.

บริษัทร่วม
1. TIPS Co., Ltd.
2. RCL (Vietnam) Co., Ltd.
3. PT Daerah Indah Shipping

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. Jurong Districentre Pte. Ltd.
2. NH Prosperity Co., Ltd.

สุเทพ ตระนันทสิน
พรชัย วิมลรัตน์
บัณฑิต รุ่งเจริญพร
ชาลี ชู

ชื่อบริษัท

ผู้บริหาร

กัว เปก ลอง
สุเมธ ตันธุวนิตย์
อมรศักดิ์ นพรัมภา
ตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
ฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กัว ฮอค เอง
จ�ำลอง อติกุล
วิเศษ จูภิบาล
เทพ รุ่งธนาภิรมย์
ลู เยียน ติน

กรรมการ
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ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
ก�ำเนิด อาร์ ซี แอล
2523 : ก่อตั้งโดย บริษัท โงวฮก จ�ำกัด
ปีแห่งการบุกเบิก และก้าวสู่ความเป็นบริษัทของบุคคลทั่วไป
2524 : ซื้อเรือล�ำแรกชื่อ เรือศิริภูมิ เพื่อใช้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯ - สิงคโปร์
2531 : เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 55 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท
2536 : แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ�ำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 221 ล้านบาท
การด�ำเนินงานระดับภูมิภาค
2532 : จัดตั้งบริษัท อาร์ ซี แอล อินเวสเมนท์ พีทีอี จ�ำกัด เพื่อเข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ในกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
ในสิงคโปร์ (ต่อมาในปี 2534 ได้ถอื หุน้ ร้อยละ 51 ท�ำให้บริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่) เพือ่ ขยายเครือข่ายบริการ
เข้าไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น 84 ล้านบาท
ปีแห่งการขยายธุรกิจและโครงสร้าง 2533 - 2537
: รับมอบเรือต่อสร้างใหม่รุ่นแรกจ�ำนวน 2 ล�ำ คือ เรือมหาภูมิ และเรือนันทภูมิ จากเกาหลี
: ลงทุนซื้อกิจการร้อยละ 20 ในบริษัท ที ไอ พี เอส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินกิจการที่ท่าเรือแหลมฉบัง และซื้อ
กิจการร้อยละ 70 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด ในฮ่องกงและบริษัทย่อย
: ซื้อหุ้นที่เหลือร้อยละ 49 ในกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ในสิงคโปร์ ท�ำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
: ซื้อกิจการร้อยละ 20 ในบริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินกิจการลานพักตู้คอนเทนเนอร์
และคลังสินค้าทัณฑ์บน
: ซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 30 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด และบริษัทย่อย ท�ำให้
บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
ปีแห่งการพอกพูนสินทรัพย์ 2538 - 2541
: รับมอบเรือต่อใหม่จ�ำนวน 9 ล�ำจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์
: ซื้อที่ดินและอาคารส�ำนักงานสูง 12 ชั้นในสิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม อาร์ ซี แอล
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 221 ล้านบาท เป็น 663 ล้านบาท
: ร่วมลงทุนกับบริษัทมิตซุย โอ.เอส.เค.ไลนส์ จ�ำกัด จัดตั้งบริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าประเภทเทกอง
ปีแห่งการเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการ 2543 - 2547
: เริ่มระบบการให้บริการ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อว่า “ภูมิเน็ต”
: ขยายเครือข่ายบริการเข้าไปในเอเชียตะวันตก และตะวันออกกลาง
: จัดตั้ง บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ที่เซี่ยงไฮ้ บริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) จ�ำกัด
และบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (เอ็ม) จ�ำกัด ที่มาเลเซีย และ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
ที่ประเทศไทย
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
1.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�ำนักงานสาขา 5 แห่ง ที่เมืองซิงเตา เทียนจิน เซียเมิน กวางโจว และ
เซิ่นเจิ้น เพื่อขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนเหนือและตอนใต้
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ปีแห่งการลงทุนในสินทรัพย์และบริษัทย่อย 2548 - 2553
: รับมอบเรือใหม่จ�ำนวน 13 ล�ำ จากอู่ต่อเรือในประเทศญี่ปุ่น จีน และโปแลนด์
: เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟิลส์ อิงค์ ในประเทศฟิลิปปินส์
: จัดตัง้ บริษทั ย่อย ริจแิ นล เมอร์เชอนส์ มาริไทม์ จ�ำกัด ในประเทศฮ่องกง และ บริษทั ริจแิ นล เมอร์เชอนส์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล เฟรท ฟอร์เวอร์ดดิง้ จ�ำกัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุน้ ร้อยละ 80 ทั้งสองบริษัท
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและบริการโลจิสติคส์ เข้าไปในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ
: จัดตั้งบริษัทร่วม อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด ประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นร้อยละ 49 เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจและบริการโลจิสติคส์ในอินโดจีน
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด ในฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 100 เป็น 20 ล้านเหรียญฮ่องกง และเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น 5 ล้านบาท
: ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด 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�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
1.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�ำนักงานสาขาที่ 6 ที่เมืองนิงโบ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
: เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัท อาร์ ซี แอล
ฟีดเดอร์ พีทีอี ประเทศสิงคโปร์ (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท
ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
1.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�ำนักงานสาขาที่ 7 ที่เมืองโฟชาน เพื่อขยายการด�ำเนินธุรกิจในบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำเพิร์ล สาธารณรัฐประชาชนจีน
: เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มจากถือหุ้นทางตรงร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 51.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก
12.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 32.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 663 ล้านบาท เป็น 828.7 ล้านบาท
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์
จาก 51.95 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐฯ เป็น 91.95 ล้านเหรียญสหรั ฐ ฯ เพื่อ ความแข็ง แกร่ง ทางการเงิ น
เพื่อประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ
: เพิม่ ทุนจดทะเบียนในบริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก
32.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 138.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพือ่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุม่ ฯ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) เอสดีเอน บีเอชดี  ประเทศมาเลเซีย (ถือหุ้นร้อยละ
100 โดย บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด) จาก 200,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 500,000 ริงกิต
มาเลเซีย เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศมาเลเซีย
รายงานประจำ�ปี 2555
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ถือหุ้นร้อยละ
ชื่อบริษัท

2555

ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง
2554
และด�ำเนินการ

Regional Container Lines
Public Company Limited

-

-

ไทย

RCL Investment Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

RCL Feeder Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

Regional Container Lines
Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

RCL Shipmanagement
Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

RCL Holdings Ltd.

100

100

สิงคโปร์

Regional Container Lines
(H.K.) Ltd.

100

100

ฮ่องกง

Regional Container Lines
Shipping Co., Ltd.

100

100

จีน

RCL Logistics Co., Ltd.

100

100

ไทย

RCL Agencies (M) Sdn
Bhd

100

100

มาเลเซีย

RCL Services S.A.

100

100

ปานามา
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กิจกรรมหลัก

สถานที่ติดต่อ

ด�ำเนินการเดินเรือ, เป็นเจ้าของ 30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
เรือ, กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa,
เดินเรือ และลงทุนในบริษัทอื่น Bangkok, Thailand
Tel (66) 2296 1096-97  
Fax (66) 2296 1098
ลงทุนในบริษัทอื่น
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
ลงทุนในบริษัทอื่น  ด�ำเนินกิจการ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
เดินเรือและรับรวบรวมสินค้าจาก Singapore 089057
ผู้ส่งออกรายย่อย
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
เจ้าของและด�ำเนินกิจการเดินเรือ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
จัดการกองเรือ
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
เจ้าของและด�ำเนินกิจการเดินเรือ 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
ลงทุนในบริษัทอื่น ตัวแทนเดินเรือ 11th Fl. No.9 Des Voeux Road West,
และการให้บริการการขนส่งและ Hong Kong
จัดการเกี่ยวกับสินค้า
Tel (852) 2526 3318  
Fax (852) 2537 5463
ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า
Room 2601-2603, Harbour Ring Plaza,
No.18, Xi Zang Middle Road, Shanghai,
China
Tel (8621) 6132 4500  Fax (8621) 6132 4504
บริการโลจิสติคส์
13th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/17
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa,
Bangkok, Thailand
Tel (66) 2296 1284-6  Fax (662) 296 1279
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
ด�ำเนินกิจการเดินเรือ
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

ถือหุ้นร้อยละ
ชื่อบริษัท

2555

ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง
2554
และด�ำเนินการ

กิจกรรมหลัก

RCL Feeders Phils., Inc.

100

100

ฟิลิปปินส์

เป็นตัวแทนเรือ

RCL (Australia) Pty Ltd.

100

100

ออสเตรเลีย

เป็นตัวแทนเรือ

Regional Merchants
International Freight
Forwarding Co., Ltd

80

80

จีน

Regional Merchants
Maritime Limited

80

80

ฮ่องกง

ด�ำเนินการเดินเรือและ
บริการโลจิสติคส์

Asian Bulk Shipping Co., Ltd. 51

51

ไทย

ด�ำเนินกิจการเดินเรือ

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

49

49

เวียดนาม

เป็นตัวแทนเรือ

PT Daerah Indah Shipping 49

49

อินโดนีเซีย

ขนส่งทางทะเลและ
เป็นตัวแทนเรือ

TIPS Co., Ltd.

20

20

ไทย

Jurong Districentre
Pte Ltd.

15

15

สิงคโปร์

NH Prosperity Co., Ltd.

4.28

4.28

ไทย

รับจัดการขนส่งและบริการ
โลจิสติคส์

บริหารท่าเรือ

บริการคลังสินค้าและ
กระจายสินค้า
บริหารลานพักตู้คอนเทนเนอร์
และคลังสินค้า

สถานที่ติดต่อ

10th Fl, Ayala Life-Fgu Centre
6811 Ayala Avenue, Makati City
Philippines
Tel (632) 815 3187  Fax (632) 815 2102
1st Fl., 60-64 Bay Street, Ultimo,
Nsw 2007, Australia
Tel (612) 9219 8700  Fax (612) 9211 5799
Rm15B-6, China Hong Center,
No.717 Zhongxing Road, Ningbo, China
Tel (86574) 2786 2518
Fax (86574) 2786 2525
11th Fl. No 9 Des Voeux Road West,
Hong Kong
Tel (852) 2526 3318 Fax (852) 2537 5463
30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (66) 2296 1096-97  
Fax (66) 2296 1098
Room 004-008, 147 Nguyen Tat Thanh
Street, Dist. 4 Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel (848) 3825 9561
Fax (848) 38255391/ 3825 9560
Plaza sentral Building 6th fl.,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47
Jakarta, Indonesia
Tel (62) 21 521 4808 Fax (62) 21 521 4801
29th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/34
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (66) 2633 5400  
Fax (66) 2633 5444
No. 3 Pioneer Sector 3 #1M-03 Jurong
Districentre, Singapore 628342
Tel (65) 6862 1238  
Fax (65) 6861 8248
106 Moo 6 Bangkok-Chonburi Intercity
Motorway, Tubyao, Ladkrabang, Bangkok,
Thailand
Tel (66) 2737 4561-9  Fax (66) 2737 4551-2

หมายเหตุ : บริษัท อาร์ ซี แอล (เกาหลี) จ�ำกัด อยู่ในขั้นตอนการช�ำระบัญชี
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กองเรือ อาร์ ซี แอล 2555
เรือที่ใช้ด�ำเนินงานและเป็นเจ้าของ
Name

Flag

Year Built

Anan Bhum
Bani Bhum
Chana Bhum
Danu Bhum
Ganta Bhum
Hunsa Bhum
Isara Bhum
Itha Bhum
Jitra Bhum
Kama Bhum
Kiti Bhum
Lila Bhum
Mathu Bhum
Methi Bhum
Mitra Bhum
Nanta Bhum
Nawata Bhum (Resourceful)
Nithi Bhum
Ora Bhum
Otana Bhum
Panja Bhum
Pira Bhum
Racha Bhum
Ratha Bhum
Satha Bhum
Supa Bhum
Uru Bhum
Vira Bhum
Wana Bhum
Xetha Bhum
Xutra Bhum
Yantra Bhum
Yossa Bhum

Thai
Thai
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
Thai
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
Thai
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
S’pore
Thai
S’pore
Thai
Thai
Thai
Thai
S’pore
Thai
S’pore
S’pore

1996
1996
1996
1996
1995
1995
2008
1996
1997
1997
1997
1997
1990
2001
2007
1990
2008
2002
1997
2008
2008
1997
2008
1998
2009
1998
2005
2005
2005
1993
2005
1993
1994

Shipyard

Deadweight

Singapore Shipbuilding & Engineering
Singapore Shipbuilding & Engineering
Singapore Shipbuilding & Engineering
Singapore Shipbuilding & Engineering
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Murakami Hide Shipbuilding Co. Ltd., Japan
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Miho Shipyard Co. Ltd., Japan
Miho Shipyard Co. Ltd., Japan
Hanjin Shipbuilding Co. Ltd., Korea
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Jiangsu Eastern Shipyard, China
Hanjin Shipbuilding Co. Ltd., Korea
Jiangsu Eastern Shipyard, China
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
Jiangsu Eastern Heavy Industry, China
Jiangsu Eastern Heavy Industry, China
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan
Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan
Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan
Hanjin Shipbuilding Co. Ltd., Korea
Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan
Hanjin Shipbuilding Co. Ltd., Korea
Imabari Iwagi Shipyard, Japan
TOTAL OWN CAPACITY 42,180 TEUs
TOTAL 33 VESSEL WITH THE AVERAGE AGE OF 12 YEARS

13,825
13,825
13,825
13,825
18,196
18,196
12,200
21,813
21,813
21,813
10,908
10,908
15,152
11,655
13,760
15,161
13,760
11,655
8,006
13,760
13,760
7,988
38,968
8,018
38,968
8,016
31,805
31,805
30,832
15,301
30,832
15,346
15,414

เรือที่เช่ามาด�ำเนินงานระยะยาว
Name

Anu Bhum
Teera Bhum
Thana Bhum
Karin Rambow
CS Tina
Frisia Alster
Cosco Aden
Cosco Istanbul
APL Amman

018
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Flag

Year Built

Thai
S’pore
S’pore
Antigua
Barbuda
Panama
Liberia
Hong Kong
Hong Kong
Liberia

2008
2005
2005
2005
1995
2007
2012
2012
2002

Shipyard

Qingtian Country Jianxing, Wenzhou, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
CSC Jinling Shipyard, China
Volkswerft Stralsund
Dayang Shipbuilding - Yangzhou, China
Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co. Ltd., China
Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co. Ltd., China
Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea
RCL FLEET CAPACITY 61,227 TEUs

Deadweight

Designed
Cargo
Age
Capacity
Gear

1,018
1,018
1,018
1,018
1,094
1,094
1,088
1,324
1,324
1,324
865
865
1,036
928
1,108
1,036
1,108
928
628
1,022
1,022
628
2,732
628
2,732
628
2,598
2,598
2,378
1,098
2,378
1,098
818

16
16
16
16
17
17
4
16
15
15
15
15
22
11
5
22
4
10
15
4
4
15
4
14
3
14
7
7
7
19
7
19
18

2x40
2x40
2x40
2x40
2x40
2x40
2x40
2x40
2x36
2x36
2x36
2x36
2x40
2x40
2x35

Designed
Cargo
Age
Capacity
Gear

2,974
24,279
24,279
13,805

189
1,858
1,858
1,118

4
7
7
7

-

14,717
13,758
50,488
50,488
40,995

1,122
1,080
4,253
4,253
3,316

17
5
0
0
10

-

ส�ำนักงานและตัวแทน อาร์ ซี แอล ในต่างประเทศ
REGIONAL OFFICES AND AGENTS
COUNTRY
AUSTRALIA
BANGLADESH
CAMBODIA
CHINA

TELEPHONE
(617) 3835 6888
(613) 9613 1800
(612) 9219 8700
(880) 31 713 147
(85523) 880 241/ 242
(86770) 2822556
(86757) 2661 2918
(8620) 8363 3236
(86571) 8577 9601

FAX
(617) 3832 0199
(613) 9613 1888
(612) 9211 5799
(880) 31 710 847
(85523) 885 706 / 607
(86770) 6102204
(86757) 2661 1803
(8620) 8363 4004
(86571) 8577 9616

(86574) 2786 2533

(86574) 2786 2525

(86574) 2787 2828
(86532) 8668 5577
(8621) 6132 4650

(86574) 2787 2808
(86532) 8668 1966
(8621) 5385 2808

(8621) 6132 4500
(86755) 2518 1150
(8622) 6032 8670 - 3
(86592) 239 8011
(852) 2526 3318
91 891 4546 444
(9122) 3252 1596
(91 2794) 286186
(9133) 3052 7058
(91 141) 5103797
(91 265) 2323503
(91 79) 27541191 / 92
(91 161) 5016989
(9122) 2747 0548 / 98
(9111) 46603800
(6221) 521 4808
(6261) 845 5883
(6224) 841 0171
(6231) 534 3998
(0098 761) 2250311 - 20
(0098 21) 22225303
(8178) 232 2285
(8152) 972 0633
(813) 6400 8181
(8145) 201 6902
(8251) 468 2937
(822) 3455 1606
(965) 2573 3870 - 2

(8621) 6132 4504
(86755) 2518 1572
(8622) 6032 8691 - 2
(86592) 239 8001 - 2
(852) 2537 5463
91 891 4546 455
(9122) 6555 0847
(91 2794) 286186
(9133) 3052 7064
(91 141) 5102797
(91 265) 2323504
(91 79) 27541193
(91 161) 5017226
(9122) 2747 0626
(9111) 46603859
(6221) 521 4801 - 2
(6261) 846 2909
(6224) 845 3980
(6231) 534 3993
(0098 761) 2250318
(0098 21) 22270638
(8178) 232 2352
(8152) 972 0646
(813) 6880 9904
(8145) 201 3039
(8251) 468 6791
(822) 3455 1600
(965) 2573 3864

(65) 6327 1788

(65) 6327 1588

Bintulu
Kuching
Kota Kinabalu
Johore Bahru/Pasir Gudang
Penang
Port Klang
Kuantan
Yan Gon
Karachi
Cebu
Manila
Dammam
Singapore
Colombo
Taipei
TWTXG
Bangkok (Head Office)
Bangkok (Agent)
Laem Chabang
Songkhla
Dubai

COMPANY
RCL (Australia) Pty Ltd.
RCL (Australia) Pty Ltd.
RCL (Australia) Pty Ltd.
Integrated Transportation Services Limited (ITSL)
Feeder Shipping Agency Co., Ltd.
China Ocean Shipping Agency Fangcheng
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Merchants International Freight
Forwarding Co., Ltd.
Regional Merchants International Freight
Forwarding Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Merchants International Freight
Forwarding Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines (H.K.) Limited
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Maritime Services Pvt. Ltd.
Maritime Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Maritime Services Pvt. Ltd.
Maritime Services Pvt. Ltd.
Maritime Services Pvt. Ltd.
Maritime Services Pvt. Ltd.
Maritime Services Pvt. Ltd.
Maritime Services Pvt. Ltd.
PT Bhum Mulia Prima
PT Bintika Bangunusa
PT Bhum Mulia Prima
PT Bhum Mulia Prima
Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd.
Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd.
Mitsui Soko Co., Ltd.
Mitsui Soko Co., Ltd.
Mitsui Soko Co., Ltd.
Mitsui Soko Co., Ltd.
Chun Jee Shipping Co., Ltd.
Chun Jee Shipping Co., Ltd.
Al Kazemi International General Trading &
Contracting Group Co. WLL.
Geniki Shipping Pte. Ltd.
(as agens for Regional Container Lines in East
Malasia)
Trans East Shipping Sdn. Bhd.
Trans East Shipping Sdn. Bhd.
Trans East Shipping Sdn. Bhd.
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
Liraship Agency Sdn. Bhd.
Tangent Marine Services Company Limited
United Marine Agencies (Pvt.) Ltd.
C.F. Sharp Shipping Agencies, Inc.
RCL Feeders Phils., Inc.
Gulf Shipping Co., Ltd.
RCL Feeder Pte. Ltd.
Delmege Forsyth & Co. (Shipping) Ltd.
Grand Maritime Transport Ltd.
Grand Maritime Transport Ltd. (Taichung Office)
Regional Container Lines Public Co., Ltd.
Ngow Hock Co., Ltd.
Ngow Hock Agency Co., Ltd.
Songkhla Shipping Agency Co., Ltd.
Peninsula Shipping Company LLC.

(60) 86 317298
(60) 82 489779
(60) 88 253566
(607) 255 2388
(604) 370 2666
(603) 334 22722
(09) 566 8936
(951) 901 0256
(9221) 111 111 862
(6332) 255 0001
(632) 815 3187
(9663) 835 2777
(65) 6220 0388
(9411) 772 9563
(8862) 2547 1786
(8864) 2327 0593
(662) 296 1096 - 7
(662) 295 3737
(6638) 330 727 - 9
(6674) 245 574
(9714) 355 3100

(60) 86 333525
(60) 82 483135
(60) 88 262566
(607) 254 1288
(604) 370 2233
(603) 334 22871
(09) 566 9711
(951) 397 960
(9221) 231 0443
(6332) 255 1695
(632) 815 2102
(9663) 835 5365
(65) 6229 2071
(9411) 772 9556
(8862) 2547 3063
(8864) 2327 0573
(662) 296 1098
(662) 296 1525
(6638) 330 730
(6674) 232 345
(9714) 355 6806

Ho Chi Minh
Hai Phong

RCL (Vietnam) Co., Ltd.
Vinatrans Haiphong

(848) 3825 9561
(8431) 3629 139

(848) 3825 9560
(8431) 3629 442

Brisbane
Melbourne
Sydney
Chittagong
Phnom Phen
Fangcheng
Foshan
Guangzhou
Hangzhou

CITY

Ningbo
Ningbo
Qingdao
Shanghai

KUWAIT

Shanghai
Shenzhen
Tianjin
Xiamen
Hong Kong
Bangalore/Chennai/Hyderabad/Vizag
Mumbai
Pipavav
Kolkata
Jaipur
Baroda
Ahmedabad
Ludhiana
JNPT
Delhi
Jakarta
Medan/Belawan
Semarang
Surabaya
Bandar Abbas
Tehran
Kobe
Nagoya (Chubu Branch)
Tokyo
Yokohama
Pusan
Seoul
Safat

MALAYSIA

Singapore

HONG KONG
INDIA

INDONESIA
IRAN
JAPAN
KOREA

MYANMAR
PAKISTAN
PHILIPPINES
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SRI LANKA
TAIWAN
THAILAND
UNITED ARAB
EMIRATES
VIETNAM
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ:
กลุ่มอาร์ ซี แอล (“กลุ่มฯ”) มุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นน�ำของภูมิภาคที่มี
ฐานสินทรัพย์ประกอบการทีม่ นั่ คง โดยจะเน้นการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าและการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง
กับจุดประสงค์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความอุตสาหะทั้งของฝ่ายบริหารและพนักงาน นอกจากการพัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนในทรัพยากรแล้ว ในปี 2554 กลุ่มฯ ได้ก�ำหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่ (1)
มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5) รับผิดชอบในงาน เพื่อให้ขับเคลื่อนการท�ำงานให้
บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้
กลุ่มฯ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะวิวัฒน์องค์กรให้เป็น “ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และ บริการโลจิสติคส์ชั้นน�ำใน
ภูมิภาคเอเซียที่ได้รับความเชื่อถือในด้านประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานและคุณภาพของการให้บริการ อันเป็นผลมาจาก
พนักงานที่มุ่งมั่นท�ำงานด้วยใจและความคิดสร้างสรรค์”
เป้าหมายขององค์กร
กลุ่มฯ มีเป้าหมายที่จะด�ำรงความเป็นผู้น�ำในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลชั้นน�ำของโลก โดยมุ่งเน้น
การด�ำเนินธุรกิจภายในภูมภิ าคเอเชีย เครือข่ายภูมศิ าสตร์หลักในการให้บริการครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย
ความส�ำเร็จ
ปัจจุบัน กลุ่มฯ อยู่อันดับที่ 28 ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลระดับโลก และอยู่ในระดับต้นๆ ของกลุ่มผู้ให้บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลในภูมิภาคที่จัดอันดับโดยสื่อพิมพ์ชั้นน�ำของอุตสาหกรรมประเภทนี้
ปัจจัยหลักต่อไปนี้น�ำความส�ำเร็จมาสู่กลุ่มฯ ทั้งในการด�ำเนินงานและผลประกอบการ
 ด�ำรงฐานะผู้น�ำในการให้บริการระดับภูมิภาค
 เสริมสร้างการยอมรับในภูมิภาคที่กลุ่มฯ ให้บริการ
 ฐานลูกค้าที่หลากหลายและมั่นคง
 มีหน่วยงานภายในที่มุ่งมั่นในการให้บริการ และใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 ผู้บริหาร พนักงาน และลูกเรือ มีทักษะความสามารถและตั้งใจท�ำงาน
 การวางกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจทั้ง 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�ำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ (1) Shipper Owned Container (SOC) หรือตู้สินค้าของ
เรือเดินสมุทรข้ามทวีป (2) Carrier Owned Container (COC) หรือตู้สินค้าของกลุ่มฯ ที่ให้บริการภายในภูมิภาค และ (3)
การให้บริการทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายการให้บริการทีค่ รอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย
ปัจจุบันกลุ่มฯ เป็นเจ้าของและประกอบการเดินเรือคอนเทนเนอร์ 42 ล�ำ โดยมีขนาดระวางเรือระหว่าง 200 ทีอียู ถึง
4200 ทีอียู ซึ่งเป็นขนาดระวางเรือที่เหมาะกับการให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในระดับภูมิภาค ในปี 2555 กลุ่มฯ
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เป็นเจ้าของและให้บริการตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉลี่ยประมาณ 76,308 ทีอียู เพื่อให้บริการในสายธุรกิจ COC และมีเครือข่าย
ส�ำนักงาน 68 แห่งทั่วภูมิภาค ทั้งที่เป็นส�ำนักงานของกลุ่มฯ เอง และส�ำนักงานตัวแทนเพื่อให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า
กลุม่ ฯ เป็นทีย่ อมรับจากลูกค้าและผูป้ ระกอบการทัว่ ไปในอุตสาหกรรม ในฐานะผูป้ ระกอบการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทาง
ทะเลชั้นแนวหน้าทั้งในสายธุรกิจ SOC (ข้ามทวีป) และในสายธุรกิจ COC (ภายในภูมิภาค)
ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจประเภท SOC ให้บริการขนส่งในเส้นทางระหว่างเมืองท่าหลักที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้ากับเมืองท่าย่อย
ทั้งต้นทางและปลายทางที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ในธุรกิจประเภท SOC นั้น กลุ่มฯ จัดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ลูกค้า
ที่มีตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สายการเดินเรือหลักหรือ Main Line Operator ที่ท�ำหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างทวีป
ผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่มีเรือเป็นของตนเอง หรือ NVOCC ผู้ประกอบการขนส่งถังบรรจุเคมีภัณฑ์ (ISO tank) และเจ้าของ
ตู้สินค้า โดยกลุ่มฯ เป็นผู้ขนส่งตู้สินค้าเหล่านี้ระหว่างท่าเรือในเมืองท่าต่างๆ ในภูมิภาค
ส�ำหรับ Main Line Operator แล้ว จ�ำเป็นต้องมีผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์ที่ช่วยให้บริการขนส่งตู้สินค้าโดยรับ
ตูส้ นิ ค้าจากเมืองท่าใกล้เคียงมาส่งทีเ่ รือใหญ่ และในขณะเดียวกันก็รบั ตูส้ นิ ค้าจากเรือใหญ่กลับไปส่งยังเมืองท่าเล็กๆ เหล่านัน้
การที่ Main Line Operator นิยมใช้เรือเดินสมุทรทีม่ รี ะวางขนาดใหญ่ขนึ้ ในการให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางการค้าระหว่าง
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตก การขนถ่ายสินค้าโดยกองเรือฟีดเดอร์จากเมืองท่าในละแวกใกล้เคียงสูเ่ รือใหญ่ให้เต็มล�ำเรือได้
อย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ อยู่หน้าท่าเรือมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภท Main Line Operator โดยเสนอบริการที่
มีความถี่เที่ยวการเดินเรือสูงเพื่อรับส่งสินค้าระหว่าง “เมืองท่าหลัก” และ “ท่าเรืออื่นๆ” ในภูมิภาค จึงถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ
ของกลุ่มฯ ในธุรกิจประเภท SOC ในปัจจุบันกลุ่มฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแบบฟีดเดอร์แก่เมืองท่าหลักต่างๆ ในภูมิภาค เช่น
สิงคโปร์ ฮ่องกง และดูไบ
นอกจากธุรกิจประเภท SOC แล้ว กลุ่มฯ ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ กว่า 76,308 ทีอียู แก่ผู้น�ำเข้าและผู้ส่ง
ออกสินค้าโดยตรง ในเส้นทางเดินเรือที่กลุ่มฯ ด�ำเนินงานอยู่ นับจากช่วงต้นทศวรรษที่แล้ว ธุรกิจประเภท COC เติบโตอย่าง
มั่นคงในสัดส่วนที่สูงเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี
สายงานหลักที่สาม คือการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สายงานนี้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง เป็นธุรกิจที่ให้บริการตั้งแต่การด�ำเนินพิธีศุลกากรและขนส่งสินค้าภายในประเทศไปสู่การรับจัดการด้าน
โลจิสติคส์ ซึ่งรวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ตลอดจนการจัดการและบริหาร “โซ่อุปทาน”
หรือ Supply Chain ในประเทศต่างๆ กลุ่มฯ ออกแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและตอบ
สนองความต้องการในการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร
ยอดขนส่งตู้สินค้า
ปี 2555 ถือเป็นปีทที่ า้ ทายส�ำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล เนือ่ งจากสายการเดินเรือยังต้องรับมือกับก�ำลัง
ขนส่งที่เติบโตอย่างมาก ณ สิ้นปี 2555 ผู้ประกอบการทั่วโลกจอดเรือทิ้งสมอ คิดเป็นก�ำลังขนส่งส่วนเกินที่ทิ้งสมอประมาณ
815,969 ทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 141 เทียบกับก�ำลังขนส่ง 338,575 ทีอียูเมื่อสิ้นปี 2554
ยอดขนส่งรวมของธุรกิจประเภท COC และประเภท SOC ลดลงร้อยละ 4.5 ในขณะที่อัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 114 ในปี 2554 เป็น ร้อยละ115 ในปี 2555 จากการปรับเส้นทางบริการที่ไม่ท�ำก�ำไร
การเติบโตในระหว่างปี 2551-2555

ปริมาณการขนส่งโดยรวม (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)
ประเภท COC (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)
ประเภท SOC (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)

2551

2552

2553

2554

2555

2,900,542 2,365,455 2,521,696 2,338,756 2,233,642
5.60% -18.40%
6.60%
-7.30%
-4.50%
1,385,705 1,258,953 1,347,426 1,219,633 1,114,414
3.90%
-9.10%
7.00%
-9.50%
-8.60%
1,514,837 1,106,502 1,174,270 1,119,123 1,119,228
7.30% -27.00%
6.10%
-4.70%
0.01%
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Million TEUs

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

TOTAL LIFTING

2.90

2.37

2.52

2.34

2.23

2551

2552

2553

2554

2555

การขนส่งตู้สินค้าจ�ำแนกตามแหล่ง
ในปี 2555 กลุ่มฯ ได้ปรับโครงสร้างสายงานธุรกิจในส�ำนักงานใหญ่ โดยจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ SOC Sales Solution
(SSS) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือกับลูกค้า SOC ให้มากขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการและเพิ่มโอกาสให้
กับธุรกิจประเภท COC
ส�ำหรับธุรกิจประเภท SOC การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าหลักของภูมภิ าค ยังคงกระจุกตัวอยูแ่ ถบเมืองท่าศูนย์กลาง
อันได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง และดูไบ โดยกองเรือฟีดเดอร์ท�ำการขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าใกล้เคียงสู่เมืองท่าศูนย์กลาง
เหล่านี้ นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าต่างๆ ทั่วทั้ง 5 ภูมิภาคในเครือข่ายการให้บริการ แผนภูมิต่อไปนี้
(Figure 1) แสดงปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของธุรกิจประเภท SOC แยกตามเมืองท่าต้นทาง

022

รายงานประจำ�ปี 2555

ส�ำหรับธุรกิจประเภท COC ประเทศที่มีปริมาณสินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ไทย และอินเดีย มีปริมาณ
รวมกันร้อยละ 59 ของปริมาณขนส่งทั้งหมด ตามแผนภูมิต่อไปนี้ (Figure 2)

ก�ำลังบรรทุก เครือข่ายการให้บริการ และการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
ในปี 2555 กลุ่มฯ มีกองเรือคอนเทนเนอร์ประจ�ำการ 42 ล�ำ  และมีก�ำลังบรรทุกต่อปี 1.98 ล้านทีอียู ในจ�ำนวนเรือ
ทั้ง 42 ล�ำนั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 33 ล�ำ  ส่วนอีก 9 ล�ำเป็นเรือที่กลุ่มฯ ได้ท�ำสัญญาชาร์เตอร์ โดยมีระยะเวลาของสัญญา
ต่างกันออกไป กลยุทธ์การบริหารก�ำลังล�ำเลียงโดยการท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมระวาง เป็นวิธกี ารทีส่ ายการเดินเรือ
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ เมื่อก�ำลังบรรทุกจากเรือที่เป็นเจ้าของนั้นไม่เพียงพอกับปริมาณความ
ต้องการ การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังบรรทุกช่วยรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าส่วนเพิ่มได้
อัตราการใช้กำ� ลังบรรทุก (Utilization) ของกลุม่ ฯ โดยเฉลีย่ ในปี 2555 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 115 เทียบกับร้อยละ 114 ในปี 2554
กองเรือ และการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
กองเรือ
(ก�ำลังบรรทุก)

เรือที่กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ
เรือชาร์เตอร์
ซื้อระวาง
จำ�นวนเรือที่ประจำ�การ

จ�ำนวนเรือ

33
9
42

2555
ก�ำลัง
บรรทุก
(ทีอียู )

ร้อยละ

จ�ำนวนเรือ

42,140
19,090
510
61,740

68
31
1
100

34
4
38

2554
ก�ำลัง
บรรทุก
(ทีอียู )

42,780
6,647
130
49,557

ร้อยละ

86
13
0
100
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กลุ่มฯ จัดสรรก�ำลังล�ำเลียงทั้งภายในและระหว่าง 5 ภาคบริการ และบริหารก�ำลังล�ำเลียงให้มีความคล่องตัว โดยการ
ท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังล�ำเลียงบ้าง ซื้อระวางบ้าง รวมทั้งการจัดสรรเรือขนาดต่างๆ ในแต่ละเส้นทางและ
ปรับการให้บริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
CAPACITY UTILIZTION

120%
115%
110%
105%
100%
95%

108%

104%

113%

114%

115%

2551

2552

2553

2554

2555

เส้นทางเดินเรือของกลุ่มฯ มีเครือข่ายการให้บริการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าหลักจากประเทศต่างๆ ในระหว่างภูมิภาค
เอเชียเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ
ออสเตรเลีย
นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางรองภายในและระหว่างภูมิภาคเหล่านี้เพื่อเสริมเส้นทางหลัก ทั้งนี้
กลุ่มฯ ให้บริการทั้งสิ้นรวม 28 เส้นทาง ทั้งเส้นทางของกลุ่มฯ เอง และเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร รวมทั้ง
การแลกระวางระหว่างกัน
เส้นทางเดินเรือหลักและความถี่ของการให้บริการ ณ เดือนธันวาคม 2555
VESSEL ROTATION

Port Klang (WP) - Singapore - Hong Kong - Tokyo - Yokohama - Nagoya - Kobe - Port Klang (WP)
Bangkok (PAT) - Bangkok (TPT) - Laem Chabang - Cat Lai - Ningbo - Shanghai - Laem Chabang - Bangkok (PAT)
Pusan - Incheon - Qingdao - Shanghai - Hong Kong - Port Klang (NP) - Singapore - Shanghai
Pusan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Kaohsiung - Melbourne - Sydney - Brisbane - Pusan
Jakarta - Singapore - Brisbane - Sydney - Melbourne - Jakarta
Bangkok (TPT) - Laem Chabang - Manila - Hong Kong - Cat Lai - Bangkok (TPT)
Songkhla - Hongkong - Haiphong - Hong Kong - Keelung - Taichung - Hongkong - Sihanoukville - Songkhla
Singapore - Yangon - Singapore
Singapore - Kuantan - Sihanoukville - Songkhla - Singapore
Singapore - Sihanoukville - Songkhla - Singapore
Singapore - Manila - Singapore
Singapore - Manila - Cebu - Singapore
Singapore - Cebu - General Santos - Davao - Singapore
Singapore - Ho Chi Minh (Cat Lai) - Ho Chi Minh (Vict) - Singapore
Singapore - Haiphong - Fangcheng - Hong Kong - Singapore
Singapore - Port Klang (WSP) - Port Klang (NP) - Penang - Port Klang (WSP) - Port Klang (NP) - Singapore
Singapore - Surabaya – Singapore
Singapore - Palembang - Singapore - Pasir Gudang - Singapore
Jakarta - Singapore - Bangkok (TPT) - Laem Chabang  -  Singapore - Jakarta
Singapore - Bangkok (PAT) - Bangkok(TPT) - Singapore
Singapore - Bangkok (TPT) - Laem Chabang - Singapore
Singapore - Laem Chabang - Singapore
Laem Chabang - Singapore - Port Klang (WSP) - Port Klang (NP) - Madras - Penang - Port Klang (WSP) - Port Klang
(NP) - Singapore - Laem Chabang
Shanghai - Ningbo - Hongkong - Shekou - Singapore - Port Klang (NP) - GTI - Pipavav - NSICT - Columbo - Port Klang
(NP) - Singapore - Hongkong – Xiamen - Shanghai
Xingang - Qingdao - Shanghai - Ningbo - Dachang Bay - Singapore - Port Klang(NP) - Columbo - GTI - Pipavav - Port
Klang(NP) - Singapore - Xingang
Shanghai - Ningbo - Hongkong - Shekou - Singapore - Jebel Ali - Dammam - Port Klang(WSP) - Singapore - Hongkong Shanghai
Jebel Ali - Dammam - Jebel Ali

Khor Fakkan - Jebel Ali - Bandar Abbas - Khor Fakkan - Bandar Abbas - Khor Fakkan
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FREQUENCY

1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
10 days/ sailing
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly

1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
1 sailing weekly
Rolling Schedule
Rolling Schedule

สภาวะอุตสาหกรรม
ก�ำลังบรรทุกล้นตลาดยังคงเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในปี 2555 ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2555
กองเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกมีจ�ำนวนถึง 5,047 ล�ำ และมีก�ำลังบรรทุกรวม 16.21 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2554
แนวโน้มก�ำลังกองเรือทั่วโลกส�ำหรับเรือคอนเทนเนอร์ขนาดต่างๆ แสดงไว้ดังนี้
Size range

In service
(As of December ‘12)
No
Teu

On order 2013
No
Teu

On order 2014
No
Teu

0 - 1499
1,788
1,462,617
32
28,067
8
8,800
1500 - 2999
1,221
2,637,473
62
132,260
13
27,440
3000 - 4999
957
3,902,200
90
377,859
10
45,936
5000 - 7999
608
3,658,117
39
244,918
15
80,200
8000 - 9999
291
2,485,587
51
445,200
41
360,812
10000 - 12499
52
568,858
10
104,800
12
120,000
12500 - 15999
109
1,474,447
34
450,592
36
476,086
Over 16000
1
16,000
11
186,040
8
144,000
Total
5,027
16,205,299
329
1,969,736
143
1,263,274
ที่มา : วารสาร Containerisation International ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
แม้วา่ ก�ำลังบรรทุกเพิม่ ขึน้ สายการเดินเรือต่างประสบความส�ำเร็จในการปรับขึน้ อัตราค่าระวางในช่วงครึง่ แรกของปี 2555
ดัชนีค่าระวางเฉลี่ยของประเทศจีน ทั้ง China Containerized Freight Index (CCF) และ Shanghai Containerized
Freight Index (SCF) แสดงค่าระวางที่ปรับขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม ในอัตรา 1,336 เหรียญสหรัฐ ต่อ
ทีอียู และ 1,501 เหรียญสหรัฐ ต่อทีอียู ตามล�ำดับ

ปัจจัยหลัก 2 ประการต่อความส�ำเร็จในการปรับขึ้นค่าระวาง ได้แก่ การปรับก�ำลังบรรทุกส่วนเกินจากเส้นทางเอเซีย
ตะวันออกไกล ไปยุโรป (ลดก�ำลังบรรทุกร้อยละ 14 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 - มีนาคม 2555) และความพยายามอย่าง
ต่อเนือ่ งของบรรดาสายการเดินเรือในการปรับอัตราค่าระวางหลังจากได้รบั ความเดือดร้อนจากค่าระวางทีอ่ อ่ นตัวลงในปี 2554
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแข่งขันที่กดดันอัตราค่าระวางได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีท่ามกลางวิกฤตหนี้ในกลุ่ม
ประเทศยุโรป และการอ่อนตัวของค่าเงินรูปีอินเดียซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราค่าระวางของกลุ่มฯ ส�ำหรับการให้บริการ
ในเส้นทางหลักระหว่างซีกโลกตะวันออก-ตะวันตก ตลาดขนส่งตู้สินค้าทางทะเลจึงมีความผันผวนในปี 2555
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แนวโน้มของธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเล
International Monetary Fund (IMF) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตจากร้อยละ 3.2 เป็นร้อยละ 3.5
ในปี 2556 โดยมีภูมิภาคเอเซียเป็นผู้น�ำการเติบโตของ GDP ส่วนปริมาณการค้าโลกจะเติบโตมากยิ่งขึ้นในปี 2556
Projections
2013 2014
3.5
4.1
1.4
2.2
2
3
-0.2
1
1.2
0.7
7.1
7.5
8.2
8.5
5.9
6.4
5.5
5.7
3.4
3.8

2011
3.9
1.6
1.8
1.4
-0.6
8
9.3
7.9
4.5
3.5

2012
3.2
1.3
2.3
-0.4
2
6.6
7.8
4.5
5.7
5.2

World Trade Volume (goods and services)
5.9
Imports
Advanced Economies
4.6
Emerging Market and Developing Economies
8.4
Exports
Advanced Economies
5.6
Emerging Market and Developing Economies
6.6
(#1) Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam

2.8

3.8

5.5

1.2
6.1

2.2
6.5

4.1
7.8

2.1
3.6

2.8
5.5

4.5
6.9

World Output
Advanced Economies
United States
Euro Area
Japan
Developing Asia
China
India
ASEAN #1
Middle East and North Africa

-Policy actions have lowered acute crisis risk
in the euro area and the United States.
-However, downside risks remain siginificant,
including renewed setbacks in the euro area
and the risks of excessive near-term fiscal
consolidation in the United States

ที่มา: รายงาน World Economic Outlook ของ IMF ฉบับเดือนมกราคม 2556
อุตสาหกรรมการขนส่งตูส้ นิ ค้าทางทะเลได้เริม่ ต้นปี 2556 ด้วยอัตราค่าระวางเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ ตามดัชนีคา่ ระวางของ CCFI
อัตราค่าระวางเฉลี่ยเมื่อต้นปี 2556 สูงขึ้นร้อยละ 26 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
กิจกรรมการขนส่งตู้สินค้าทั่วโลกจะเติบโตประมาณร้อยละ 8-9 โดยมีศูนย์กลางของกิจกรรมภายในภูมิภาคเอเซีย และ
จากภูมิภาคเอเซียไปตะวันออกกลางและเอเซียใต้
ในปี 2555 ปริมาณการค้าจากจีน ไปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจากเอเซียไป ตะวันออกกลาง และเอเซียใต้
ขยายตัวร้อยละ 8 และ ร้อยละ 3 ตามล�ำดับ มีการคาดการณ์วา่ ปริมาณการค้าใน 2 เส้นทางนีจ้ ะขยายตัวร้อยละ 12 ในปี 2556
กลุม่ ฯ มีบริการในเครือข่ายพร้อมทีจ่ ะรองรับการเติบโตดังกล่าว เช่น การขยายกิจกรรมการแลกระวางในเส้นทางบริการ
RAM (จีน-ตะวันออกกลาง) การใช้เรือขนาดใหญ่ขึ้นในเส้นทางบริการ RKI (จีน-อินเดียตะวันตก) การเพิ่มบริการเส้นทาง
RCE (จีน-อินเดียตะวันออก) และ RBC 2 (จีน-ไทย)
ในด้านอุปทาน ก�ำลังบรรทุกส่วนเกินยังเป็นอุปสรรคต่อเนือ่ งไปในปี 2556 มีการคาดการณ์วา่ ก�ำลังบรรทุก ณ สิน้ เดือน
ธันวาคม 2556 จะอยู่ที่ 17.75 ล้านทีอียู หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 จากเดือนธันวาคม 2555
อุปสงค์ยงั คงแข็งแกร่งแต่ขนึ้ อยูก่ บั วินยั และความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมในการรักษา
อัตราค่าระวางในระดับที่เหมาะสม
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การค้าระหว่างเอเซียเหนือกับอาเซียน

การค้าระหว่างจีน ฮ่องกง กับอาเซียน

หมายเหตุ : เอเซียเหนือครอบคลุมประเทศรัสเซีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
อาเซียนครอบคลุมประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และพม่า

การค้าระหว่างเอเซียตะวันออก ตะวันออกกลาง เอเซียใต้

หมายเหตุ : เอเซียตะวันออกครอบคลุมเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เอเซียใต้ครอบคลุมประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา บังคลาเทศ
ตะวันออกกลางครอบคลุมประเทศในอ่าวเปอร์เซีย
ที่มา : วารสาร Containerisation International ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
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2. โครงสร้างรายได้ในปี 2555
รายได้หลักของกลุ่มฯ มาจากค่าระวาง (Freight Income) ที่มีการตั้งราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และรับช�ำระเป็น
เงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นตามมูลค่าเทียบเท่า รายได้จากค่าระวางมาจากการประกอบการขนส่งในสายงาน
ธุรกิจหลักสองประเภท คือ SOC และ COC
รายได้จากกิจกรรมหลักทั้งสองประเภทอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุลที่สร้างความมั่นใจว่ากลุ่มฯ ใช้ประโยชน์
สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจ COC พึ่งพาเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจ SOC อิงกระแสการค้าโลกจากปริมาณ
การขนส่งตู้สินค้าของสายการเดินเรือหลัก (MLOs) ที่ผูกอยู่กับการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
อุปสงค์ที่ซบเซาในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ก�ำลังบรรทุกส่วนเกินซึ่งกดดันอัตราค่าระวางในตลาดขนส่งสินค้าทาง
ทะเล ประกอบกับต้นทุนน�้ำมันที่สูงขึ้นอย่างมาก ปี 2555 จึงไม่ใช่ปีที่สดใสของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล สภาพ
อุตสาหกรรมโดยรวมไม่สดใสและมีความไม่แน่นอนสูง
กลุ่มฯ ตกอยู่ในสถานการณ์กดดันเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น ต้องเผชิญสิ่งท้าทายได้แก่ อุปสงค์อ่อนตัว ก�ำลัง
บรรทุกล้นตลาด อัตราค่าระวางลดลง และต้นทุนน�้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น
รายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
ในปี 2555 ธุรกิจ COC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 50 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้าโดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วน
รายได้ร้อยละ 43 ของรายได้จากการเดินเรือ ส่วน ธุรกิจ SOC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 50 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้า
โดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 57 ของรายได้จากการเดินเรือ
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายได้จากการขนส่งทางทะเล

2555
ล้าน
บาท

ร้อยละ

2554
ล้าน
บาท

ร้อยละ

2553
ล้าน
บาท

ร้อยละ

2552
ล้าน
บาท

ร้อยละ

2551
ล้าน
บาท

ร้อยละ

ประเทศไทย
987 7.29 1,238 9.05 893 5.87 1,487 10.38 2,347 12.02
ประเทศสิงคโปร์
14,426 106.48 15,186 110.98 16,212 106.53 16,044 112.03 21,646 110.82
ประเทศฮ่องกง
413 3.05 485 3.54 479 3.15 307 2.14 443 2.27
ประเทศจีน
118 0.60
(รายการตัดบัญชี)
-2,278 -16.81 -3,225 -23.57 -2,366 -15.55 -3,517 -24.56 -5,022 -25.71
รวมรายได้จากการขนส่งทางทะเล 13,548 100 13,684 100 15,218 100 14,321 100 19,532 100
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้จากการขนส่งทางทะเล

Regional Container Lines Public Company Limited
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในประเทศสิงคโปร
Regional Container Lines Pte. Ltd.
RCL Feeder Pte. Ltd.
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในประเทศฮ่องกง
Regional Container Lines (H.K.) Limited

2555

2554

2553

2552

2551

ล้านบาท
703
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
48.4
407.4
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
20.8

ล้านบาท
996
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
69.2
420.0
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
18.1

ล้านบาท
669
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
46.5
458
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
18.3

ล้านบาท
1,296
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
60.2
401.8
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
16.9

ล้านบาท
2,134
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
79.8
565.2
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
25.1

3. การให้บริการโลจิสติคส์
ปี 2555 ถือเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งของบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม อาร์ ซี แอล ที่ต้องแข่งขัน
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ แม้ว่า บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ ประสบความส�ำเร็จในการ
รักษาลูกค้าหลัก ได้แก่ บริษัท Nestle Thailand และได้สัญญาให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพิ่ม แต่ต้องเสียลูกค้า
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BASF ให้กับบริษัทคู่แข่งข้ามชาติรายอื่นเมื่อแข่งขันประมูลต่อสัญญาในช่วงปลายปี 2555 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ ได้
ประสานการท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัท Regional Merchant International Freight Forwarding Co., Ltd. (RMF) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม อาร์ ซี แอลในประเทศจีน เพื่อขยายบริการขนส่งสินค้าผ่านแดน เช่น การให้บริการขนส่งสินค้าผ่าน
แดนไปประเทศลาว นอกเหนือจากปลายทางประเทศอื่นๆ ธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นในประเทศจีนในอนาคตประกอบกับการที่
ประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี 2558 เป็นโอกาสที่สดใสส�ำหรับการให้บริการโลจิสติคส์
ผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ในการเตรียมรองรับโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จะต้องปรับกระบวนการท�ำงานให้ได้
มาตรฐาน ISO โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ ได้ก�ำหนดทิศทางที่ชัดเจนที่จะให้บริการแบบครบวงจรโดย
มีความช�ำนาญในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น ในปี 2555 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จึงริเริ่มโครงการ “5 ส” ในส�ำนักงาน
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่มาตรฐาน ISO ในปี 2556 นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูล
ทาง อิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสาร รวมทั้งพัฒนาระบบการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยคาดว่าโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่า Dolphin จะพร้อมยิ่งขึ้นในปี 2556 ที่จะสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานด้านปฏิบัติการ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนงานทางบัญชี
ทั้งนี้ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ก�ำลังขับเคลื่อนทีมงานให้พร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการ
ท�ำงานไปสู่เป้าหมายข้างต้นในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติคส์ บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจประเภทสัญญาบริการครบวงจรให้
มากขึน้ ส่วนการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกยังคงเป็นบริการเสริมทีอ่ ำ� นวยความสะดวกแก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการบริการขนส่งสินค้า
ต่อจากท่าเรือ บริการดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
กล่าวโดยรวม ธุรกิจโลจิสติคส์ของกลุ่ม อาร์ ซี แอล ส�ำหรับปี 2555 นับได้ว่าประสบความส�ำเร็จด้วยผลประกอบการ
ที่ดีกว่าปีก่อนหน้า ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าทั้ง บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ และบริษัท Regional Merchant International
Freight Forwarding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม อาร์ ซี แอล จะสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้อีกในปี 2556 และ
อยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติคส์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4. สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญในรอบปี 2555
4.1 ทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มฯ คาดการณ์ว่าปี 2555 ยังเป็นปีที่ล�ำบากในการด�ำเนินธุรกิจ จึงได้เตรียมแผน 3 ปี ภายใต้โครงการ
“อาร์ ซี แอล สูป่ ี 2558” เพือ่ พลิกฟืน้ สถานการณ์ไปสูผ่ ลประกอบการทีด่ ขี นึ้ โดยก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางทีช่ ดั เจนส�ำหรับ
การด�ำเนินธุรกิจใน 2-3 ปีขา้ งหน้า จัดท�ำแผนปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องทัง้ องค์กร เพือ่ ไปสูก่ ารเป็น “ผูใ้ ห้บริการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์
และ บริการโลจิสติคส์ชนั้ น�ำในภูมภิ าคเอเซียทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือในด้านประสิทธิภาพ ของการด�ำเนินงานและคุณภาพของการให้
บริการ อันเป็นผลมาจากพนักงานทีม่ งุ่ มัน่ ท�ำงานด้วยใจและความคิดสร้างสรรค์” ตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้
การประชุมพนักงาน (Town Hall Meeting) ประจ�ำไตรมาส จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและพัฒนาการ
สื่อสารภายในองค์กร เป็นเวทีส�ำหรับกรรมการผู้จัดการกลุ่มฯ แถลงผลประกอบการและความคาดหวังในการด�ำเนินธุรกิจให้
พนักงานทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึง
กิจกรรมหลักทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทดี่ ำ� เนินการในปี 2555 ได้แก่การส�ำรวจความเห็นของพนักงาน (Employee
Opinion Survey) เพื่อรวบรวมความเห็น ประเมินมุมมองและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร แบบส�ำรวจได้เน้น 3
ด้านหลักได้แก่ ความสอดคล้องกับทิศทางองค์กร (Alignment) ความสามารถ (Capacity) และความผูกพันกับองค์กร
(Engagement) ผลจากการส�ำรวจได้น�ำไปสู่กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติประจ�ำปี 2556 ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4.2 งานภูมิภาค
ก) ส�ำนักงานตามเขตภูมิศาสตร์
ในปี 2555 กลุม่ ฯ มีสำ� นักงานตามเขตภูมศิ าสตร์เท่าเดิม และเพิม่ ตัวแทนเรือทีเ่ มืองจิตตะกอง (Chittagong)
ปอนตีอานัก (Pontianak) และ มากัสซาร์ (Makassar) เพื่อขยายเครือข่ายบริการส�ำหรับลูกค้า COC และช่วย
การปรับขึ้นค่าระวางในเส้นทางสายหลักด้วย
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การปรับบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ
กลุ่มฯ ได้ปรับบริการใน 4 เส้นทาง ในปี 2555 โดยลดเที่ยวการเดินเเรือในเส้นทาง ระหว่าง
เจเบล อาลี (Jebel Ali) - บันดาร์ อับบาส (Bandar Abbas) จาก 2 เทีย่ วให้เหลือเพียง 1 เทีย่ ว และยกเลิกบริการ
จาก เจเบล อาลี (Jebel Ali) - คูเวต (Kuwait) ให้เหมาะกับอุปสงค์ทเี่ ปลีย่ นแปลงในคาบสมุทรอาหรับ
กลุ่มฯ ได้รวมเส้นทางบริการ RKI และ RCI ระหว่างประเทศจีน - อินเดียตะวันตก เข้าด้วยกัน เป็นเส้น
ทางบริการ RKI และใช้เรือขนาดใหญ่ขึ้นตามหลัก economies of scale เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลง
4.3 เทคโนโลยีธุรกิจ (Biz -Technology)
ในสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลได้รับผลกระทบจากการค้าโลกที่ซบเซา กลุ่มฯ เน้นการ
เพิม่ รายได้ และการลดค่าใช้จา่ ยจากทุกหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนโดยร่วมกันหาแนวทางด�ำเนินการให้บรรลุเป้า
หมายดังกล่าว
งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นฟันเฟืองหลักในการออกแบบและพัฒนาระบบงานทีน่ ำ� องค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย งาน
พัฒนาระบบที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ฉับไวได้เริ่มมาตั้งแต่
ปี 2555 และต่อเนื่องในปี 2556
โครงการส�ำคัญที่ด�ำเนินการและแล้วเสร็จในปี 2555 มีดังนี้
Dolphin SAP Agency Rollout - Hong Kong : ระบบบัญชีการเงิน SAP ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อ
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ( Carrier System) ในปี 2555 กลุ่มฯ ได้พัฒนาและเตรียมงานหลักๆ เช่นการทดสอบการใช้งาน
และการจัดอบรมให้กบั ผูใ้ ช้ระบบทีท่ ำ� หน้าทีต่ วั แทนเรือในประเทศอืน่ ๆ โดยได้เปิดใช้งานทีป่ ระเทศฮ่องกงเป็นแห่งแรกเรียบร้อย
แล้วเมื่อต้นปี 2556
Terminal Operations & Ship Husbandry System (TOS /HSHS) Enhancement :
เป็นโมดูลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านปฏิบตั กิ ารทีท่ า่ เรือด้วยระบบและการใช้งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่
ให้ได้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องและทันการ การปรับระบบให้เสถียรแล้วเสร็จในปี 2555 ช่วยให้ทีมปฏิบัติการภูมิภาคสามารถ
บริหารและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
โครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในแผนงานส�ำหรับปี 2556 มีดังนี้ :
Dolphin SAP Agency Rollout - Indonesia & China : กลุ่มฯ ก�ำหนดเปิดใช้งานระบบบัญชีการเงินส�ำหรับ
ตัวแทนเรือในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนในเดือนเมษายน 2556 และในเดือนตุลาคม 2556 ตามล�ำดับ
Terminal and Depot Storage System Enhancement : เป็นโมดูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อการค�ำนวณ ค่ากองเก็บ
ตูส้ นิ ค้าทีท่ า่ เรือและลานวางตูส้ นิ ค้า การค�ำนวณจะอิงกับการเคลือ่ นไหวและกองเก็บทางกายภาพของตูส้ นิ ค้า การพัฒนาเพิม่
เติมมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการค�ำนวณค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์และมีความโปร่งใส
Slot Management System : เป็นโมดูลที่พัฒนาเชิงบูรณาการ ออกแบบโดยอิงกับกระบวนงานทางธุรกิจที่ได้
ปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สามารถรองรับงานปฏิบตั กิ ารประจ�ำวันตามสัญญาซือ้ -ขายหรือแลกระวาง การค�ำนวณค่า
ระวางเรียกเก็บและการวางใบแจ้งหนี้ การน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในงานดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารสัญญา
ซื้อ-ขาย หรือ แลกระวาง การค�ำนวณค่าระวางที่ถูกต้องและโปร่งใสทั้งในส่วนของเจ้าหนี้การค้า และลูกหนี้การค้า
4.4 งานจัดการกองเรือ
ในรอบปี 2555 ฝ่ายจัดการกองเรือ ได้ดำ� เนินการปรับปรุงงานต่างๆ ตามมาตรฐานและข้อก�ำหนด ในขณะเดียวกัน
ได้เตรียมด�ำเนินการเพื่อรับการรับรองในเรื่องต่อไปนี้
4.4.1 Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) ซึ่งมีช่วงบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2555 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นระบบน�ำร่องเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่ให้ข้อมูลที่แม่นย�ำของ
ต�ำแหน่งเรือรวมทัง้ การวางเส้นทางเดินเรือทีป่ ระหยัดการใช้นำ�้ มัน มาตรฐาน ECDIS เป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับการ
030
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เดินเรือขนส่งทางทะเล ตามข้อบังคับ SOLAS V/19 ทีบ่ งั คับเรือต่อสร้างใหม่ทกุ ล�ำต้องติดตัง้ ระบบ EDIS ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2555 และเรือขนส่งสินค้าทุกล�ำต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561
กลุ่มฯ ได้ด�ำเนินการติดตั้งระบบ EDIS บนเรือของกลุ่มฯ แล้วประมาณร้อยละ 10 และจัดอบรมความรู้
ในการใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่ประจ�ำเรือ
4.4.2 Ballast Water Management (BWM) เป็นข้อก�ำหนดทางเทคนิคในการควบคุมถังอับเฉาและการบ�ำบัด
น�้ำก่อนปล่อยลงทะเล ซึ่งปัจจุบันได้เน้นมาตรการอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นในเรื่องที่การป้องกัน การลด และการก�ำจัด
น�ำ้ เสีย ทีส่ อดคล้องกับกฏหมายระหว่างประเทศ ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องด�ำเนินการตามมาตรฐานเป็นขัน้ ตอน
ไปจนถึงปี 2556 ซึ่งเป็นปีบังคับชั้งคับใช้ ทั้งนี้ ข้อก�ำหนด BWM จะบังคับใช้ทั่วโลกในปี 2557
ในระหว่างปี 2555 กลุม่ ฯ ได้จดั ให้มคี มู่ อื การท�ำงานตามข้อก�ำหนด BWM บนเรือทุกล�ำและจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ประจ�ำเรือ ร้อยละ 10 ของเรือทีก่ ลุม่ ฯ เป็นเจ้าของได้รบั ใบรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานเรือแล้ว
4.4.3 Occupational Health Safety and Standard (OHSAS 18001) เป็นข้อก�ำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานบนเรือ มาตรฐานดังกล่าวช่วยให้องค์กรบริหารจัดการและควบคุมด้านสุข
อนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งของพนักงานและองค์กร
กลุ่มฯ ได้เลื่อนก�ำหนดการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐาน OHSAS 18001 เพื่อขอรับใบรับรองออกไปในปี 25572558 เนื่องจากมีงานเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดมาตรฐานใหม่ ได้แก่ Ship Energy Efficiency
Management Plan (SEEMP) และ Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006)
ในระหว่างปี 2555 กลุ่มฯ ได้จัดให้มีคู่มือ Maritime Labour Convention 2006 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อ
ก�ำหนดมาตรฐาน OHSAS 18001 บนเรือทุกล�ำ กลุม่ ฯ ด�ำเนินการส�ำรวจความแตกต่างจากข้อก�ำหนดมาตรฐาน
(gap analysis) ตลอดจนให้มกี ารตรวจสอบจากสถาบันรับรองตรวจสอบมาตรฐานเรือ เพือ่ ให้เป็นไปตามขัน้ ตอน
ในการขอรับใบรับรอง
4.4.4 Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) เป็นข้อก�ำหนดมาตรฐานที่ครอบคลุมข้อพึง
ปฏิบัติในการใช้น�้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ความเร็วที่เหมาะสม การบริหารระยะทางเดินเรือตลอด
เที่ยวการเดินเรือ มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้น�้ำมันลงได้มาก และส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ข้อก�ำหนดมาตรฐานทีป่ รับปรุงใหม่ดงั กล่าวบังคับให้ทงั้ เรือทีป่ ระจ�ำการและเรือต่อสร้างใหม่
ที่ออกให้บริการระหว่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนด SEEMP ภายในเดือนมกราคม 2556 และด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนเพื่อขอใบรับรองภายในปี 2558
กลุ่มฯ ได้จัดให้มีคู่มือ SEEMP บนเรือทุกล�ำ ร้อยละ 25 ของเรือที่กลุ่มฯ เป็นเจ้าของได้รับใบรับรองจาก
สถาบันรับรองตรวจสอบมาตรฐานเรือแล้ว
5. แผนงานในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2556 สะท้อนการเติบโตที่เข้มแข็งกว่าปี 2555 โดยมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.5 แม้ว่า
ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น อุตสาหกรรมการขนส่งตู้สินค้าทางทะเลยังต้องระมัดระวังอย่างมาก และต้อง
เฝ้าติดตามสถานการณ์ ทั้งด้านราคาน�้ำมันที่ผันผวน และเรือที่ต่อสร้างแล้วเสร็จและเข้าประจ�ำการ
ในปี 2556 กลุ่มฯ จะติดตามสถานการณ์ทางการค้าและให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงบริการในเครือข่าย กลุ่มฯ จะ
ปรับรูปแบบการให้บริการเส้นทางหลักๆ เช่น เส้นทางจากจีน ไปเอเซียใต้ และเส้นทางจากเอเซีย ไป ออสเตรเลีย เพือ่ ปรับปรุง
ต้นทุนด�ำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มฯ ได้เพิ่มบริการใหม่ เช่น เส้นทางที่สองจากจีน ไป กรุงเทพฯ
และเส้นทางจากจีน ไป อินเดียตะวันออก เพือ่ เพิม่ รายได้จากอุปสงค์ทเี่ ติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน กลุม่ ฯ จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพบริการอย่างต่อเนื่องทั้งในลักษณะให้บริการร่วมกับพันธมิตรธุรกิจและการแลกระวางระหว่างกัน
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ปัจจัยความเสี่ยง
ในปี 2555 คณะจัดการกลุ่มฯ ได้ใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงที่ด�ำเนินการครอบคลุมทั้งแนวตั้ง (ตั้งแต่ระดับบริหาร
ลงไปถึงระดับปฏิบตั )ิ และแนวขวาง (สายงานหลักและสายงานสนับสนุน) โดยจัดตัง้ คณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน) เป็นประธาน รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
รองกรรมการผูจ้ ัดการ (ธุรกิจ) ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (การเงินกลุม่ ) และ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุม่ ) ซึง่ เป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและบรรดาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสายงานของตน คณะกรรมการย่อยชุดนี้ได้
ระบุความเสี่ยงส�ำคัญ 3 ด้านที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ อันได้แก่
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด
ในฐานะทีก่ ลุม่ ฯ เป็นผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทตูค้ อนเทนเนอร์ ทัง้ ประเภทกองเรือฟีดเดอร์ ทีข่ นส่ง
สินค้าระหว่างเมืองท่าย่อยในภูมภิ าคกับเมืองท่าหลักทีเ่ ป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าของภูมภิ าคให้แก่สายการเดินเรือหลักๆ
ของโลก และให้บริการสายการเดินเรือประเภทประจ�ำเส้นทางที่ให้บริการโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ เอง ความส�ำเร็จ
ทางธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มฯ จึงขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของปริมาณการค้าระหว่างประเทศและปริมาณการค้าใน
ภูมิภาค การถดถอยของเศรษฐกิจมหภาคและการลดลงของกิจกรรมการค้าในเมืองท่าต่างๆ ที่กลุ่มฯ ประกอบการอยู่ย่อมมี
ผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าและกดดันอัตราค่าระวางให้ลดลง
ทางกลุ่มฯ ได้ท�ำงานอย่างหนักที่จะรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ของกลุ่มฯ อาจกระท�ำได้เพียงในขอบเขตที่จ�ำกัด
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่ำและตลาดการค้ามีความผันผวน กลุ่มฯ ยังคงแสวงหาช่องทางที่จะปรับปรุงและรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดทีม่ ี รวมทัง้ โอกาสการค้าในตลาดใหม่ๆ กลุม่ ฯ พยายามอย่างเต็มทีท่ จี่ ะลดความเสีย่ งด้านนีด้ ว้ ยการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 ทางกลุ่มฯ ได้ด�ำเนินมาตรการหลายประการไปพร้อมกันเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ โดย
ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและเพิ่มรายได้ ทางกลุ่มฯ ได้ยกเลิก
บริการที่ไม่สามารถสร้างก�ำไรที่คงที่ได้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าเป็นการขนส่งโดยตรง เพื่อให้สินค้าถึง
ปลายทางโดยรวดเร็วโดยไม่เข้าจอดท่าเพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้าเท่าที่จะท�ำได้
ในขณะเดียวกัน กลุ่มฯ ได้แสวงหาคู่ค้าใหม่เพื่อขยายบริการในเส้นทางขนส่งใหม่ๆ และพัฒนาทางด้านลูกค้า
สัมพันธ์ให้มคี วามเข้มแข็งเพือ่ ให้บริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ หากไม่นำ� เรือ่ ง
ด้อยค่าของเรือมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา ต้องถือว่าความพยายามดังกล่าวข้างต้นได้ผล ท�ำให้กลุม่ ฯ มีผลขาดทุนจากการ
ด�ำเนินงานในปี 2555 ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2554 ส�ำหรับปี 2556 ทางกลุ่มฯ จะต้องด�ำเนินงานด้านการตลาดในเชิงรุก
มากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว
1.2 การแข่งขันด้านอัตราค่าระวาง
สภาวะตลาดการค้าที่ซบเซา และจ�ำนวนเรือที่มีมากกว่าปริมาณสินค้าจากการที่สายเรือใหญ่ต่างๆ ได้เข้ามา
แข่งขันในภูมภิ าคนี้ ท�ำให้การแข่งขันด้านอัตราค่าระวางกลายเป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญประการหนึง่ ส�ำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้า
ทางทะเล อัตราค่าระวางได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเติบโตของการค้าโลก การขาดสมดุลการค้าทาง
ด้านอุปสงค์และอุปทานในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศ ซึ่งกลุ่มฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ กลุ่มฯ ได้
ก�ำหนดนโยบายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว
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1.3 ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
สภาวะตลาดทีไ่ ม่ปกติ อันได้แก่ การลดลงอย่างมากของกิจกรรมการค้าโลกและในภูมภิ าคนี้ ส่งผลให้ความต้องการ
และปริมาณขนส่งสินค้าลดลงอย่างรุนแรง การขาดสมดุลของปริมาณสินค้าในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศก็เป็น
ความเสี่ยงของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ในสภาพแวดล้อมที่ไม่อ�ำนวยเมื่อตลาดการขนส่งขาดสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทาน ประกอบกับมีก�ำลังขนส่งส่วนเกินในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจ�ำต้องปรับลดอัตราค่าระวาง และ
เผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการสายการเดินเรือหลักและในกลุ่มผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์
ทั้งหมดนี้ได้บีบให้ผู้ประกอบการจ�ำต้องรับอัตราก�ำไรที่ต�่ำลง นอกจากการแข่งขันทางด้านอัตราค่าระวางที่ต�่ำแล้ว กลุ่มฯ
จ�ำเป็นต้องบริหารความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของตูส้ นิ ค้าตามเมืองท่าในเครือข่ายบริการให้มตี น้ ทุนท�ำการทีต่ ำ�่ สุด
กลุ่มฯ ตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ และได้ด�ำเนินมาตรการหลายประการเพื่อลดความเสี่ยง การติดตามและ
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดยังคงเป็นกลไกส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มฯ สามารถสร้างผลก�ำไร และฐานการ
ประกอบการที่มั่นคงส�ำหรับการขยายงานในอนาคต
1.4 ความเสี่ยงเรื่องราคาน�้ำมัน
ความผันผวนของราคาน�ำ้ มันเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเล เนือ่ งจากน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิงเป็นต้นทุนการด�ำเนินงานทีม่ สี ดั ส่วนสูงเมือ่ เทียบกับต้นทุนการขนส่งโดยรวม ราคาน�ำ้ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ ย่อมมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนด�ำเนินงาน ดังนัน้ กลุม่ ผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางทะเล จึงใช้วธิ เี รียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ ตามการปรับขึน้ ของ
ราคาน�้ำมัน (Bunker Surcharge) จากลูกค้าผูใ้ ช้บริการเพือ่ ลดผลกระทบต่อต้นทุนด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบการ อย่างไรก็ดี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน�้ำมันเพิ่มจ�ำต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วยเช่นกัน
ในส่วนของราคาน�ำ้ มัน ทางกลุม่ ฯ ได้ปอ้ งกันความเสีย่ งโดยการท�ำสัญญาซือ้ น�ำ้ มันไว้ลว่ งหน้าในปริมาณทีไ่ ม่เกิน
กว่าที่ได้ก�ำหนดในนโยบายของกลุ่มฯ นโยบายการซื้อน�้ำมันล่วงหน้าผสมผสานกับการซื้อน�้ำมัน ณ ราคาตลาดปัจจุบันท�ำให้
ต้นทุนราคาน�้ำมันของกลุ่มฯ ลดความผันผวนลง
2. ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงเรื่องอัตราค่าเงิน
รายได้ของกลุ่มฯ ผูกอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ผ่านกลไกการก�ำหนดอัตราค่าระวาง เป็นจ�ำนวนเงินในสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่รายได้จากการเดินเรือเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่า
ขนถ่ายสินค้าตามจ�ำนวนเทียบเท่าของอัตราค่าระวางที่ก�ำหนดไว้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ต้นทุนด�ำเนินการส่วนใหญ่จ่าย
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่าหลัก (เช่น สกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์) สินทรัพย์
หลักของกลุ่มฯ คือ เรือคอนเทนเนอร์ การซื้อขายเรือสินค้าประเภทนี้ต่างกระท�ำในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ เงินกู้
ส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ ที่ใช้สนับสนุนการจัดซื้อเรือสินค้าและสินทรัพย์ถาวร ก็เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน
ดังนั้น ความผันผวนของค่าเงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่กลุ่มฯ ได้จากการด�ำเนินงานแม้ว่าความ
ผันผวนดังกล่าวอาจส่งผลด้านการแปลงค่าในทางบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มฯ จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นเงินบาท
ของไทย ทั้งนี้เป็นเพราะกิจการของกลุ่มฯ มีลักษณะของการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตัวอยู่แล้ว
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
โดยลักษณะของการประกอบธุรกิจ กลุม่ ฯ มีหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินกูย้ มื ระยะยาวซึง่ ใช้สนับสนุนการซือ้ เรือสินค้า จึงอาจ
ประสบความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด เพือ่ ป้องกันและบรรเทาความเสีย่ งบางส่วนจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อเงินกู้ยืมระยะยาว ทางกลุ่มฯ บริหารต้นทุนดอกเบี้ยโดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบี้ย
แบบคงที่และแบบลอยตัว เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดเรียบร้อยแล้ว
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ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มฯ มีเงินกู้โดยรวม ทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 6.7 พันล้านบาท
ซึ่งประมาณร้อยละ 91.0 ของจ�ำนวนเงินกู้ยืมดังกล่าว เป็นเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนัน้ การปรับเพิม่ ของอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาด ทีใ่ ช้เป็นอัตราอ้างอิงส�ำหรับการค�ำนวณอัตราดอกเบีย้ แบบลอยตัวจะส่งผลให้กลุม่ ฯ มีภาระดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้
ตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมเหล่านั้น
2.3 ความเสี่ยงทางด้านมูลค่าเรือ
เรือเป็นสินทรัพย์หลักของกลุม่ ฯ ทีใ่ ช้ในการด�ำเนินธุรกิจ มูลค่าของเรือจะปรับตัวไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก
ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกสดใส หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน มูลค่าของเรือจะปรับตัวสูงขึ้น ใน
ทางตรงกันข้าม ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย มูลค่าเรือจะลดต�่ำลง นโยบายหลักของกลุ่มฯ คือการรักษาอายุของกองเรือให้
อยู่ในสัดส่วนที่มีอายุน้อย เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/บ�ำรุงรักษาเรือ
อยู่ในอัตราที่ต�่ำ  แม้ว่าจะมีสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว แต่ราคาเรือยังได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วนเกินแม้ว่า
จะมีการปลดระวางเรือ การเลื่อนเวลาต่อสร้าง หรือยกเลิกสัญญาต่อสร้างก็ตาม ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่ราคาเรือจะ
ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ทางกลุ่มฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ จึงมิได้วางแผนทดแทนเรือเก่าหรือขยายกองเรือเพิ่มเติม
ในปี 2555
2.4 ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน
วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการชนส่งทาง
ทะเล และการจัดหาแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี ทางกลุม่ ฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินกูภ้ ายในประเทศไทย และได้รบั ความสนับสนุน
เป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการกองเรือ
การบริหารความเสีย่ งได้จดั ท�ำขึน้ ด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นระบบและมีขนั้ ตอน โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะเพิม่ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการเดินเรือรวมถึงการรักษาชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน โดยมีการก�ำหนดตัวชี้วัดการประเมินความ
เสี่ยงในแต่ละเรื่องและการจัดการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ
การบริหารความเสี่ยงเป็นการเตือนล่วงหน้าให้ผู้ปฏิบัติงานบนเรือใช้มาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการท�ำงาน
ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนั้น ทางกลุ่มฯ ได้จัดท�ำคู่มือเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เรียกว่า “Code of Safe Working Practices for Merchant Seaman” ทางกลุ่มฯ ประเมิน
และระบุความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานบนเรือและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ได้มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและ
มีการทบทวนกระบวนงานที่ใช้อยู่ มีการฝึกอบรมภายในส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือและบนฝั่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน การประเมินความเสี่ยงในทุกจุดบนเรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท�ำงานประจ�ำ และงานเฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การประเมินความเสี่ยงในงานประจ�ำมักจะเป็นเรื่องการเตรียมการ
และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากกิจกรรมประจ�ำวัน ส่วนการประเมินความเสีย่ งในงานเฉพาะกิจมักเกีย่ วกับสถานการณ์ฉกุ เฉิน งาน
ซ่อมแซมเร่งด่วนและงานบ�ำรุงรักษาในระหว่างเรือประจ�ำการ
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและพลการด�ำเนินงาน
บริษัท อาร์ ซีแอล ด�ำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ Shipper Owned Container (SOC) Carrier
Owned Container (COC) และการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่าย ที่ครอบคลุมเส้นทางหลัก
ทั้งในเอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ คาบสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย
ผลการด�ำเนินงาน
ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างมากในปี 2555 ราคาน�้ำมันในช่วงต้นปีพุ่งสูงขึ้น
ในขณะที่อัตราค่าระวางปรับตัวอ่อนลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนในไตรมาสแรกของปี
ซึ่งมากกว่าไตรมาสสุดท้ายของปี 2554
สายเรือใหญ่ส่วนมากจะสามารถปรับขึ้นอัตราค่าระวางในเดือนมีนาคม แต่เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าโลกไม่ดีขึ้น
วงจรของการขึน้ ค่าระวางยุตลิ งอย่างรวดเร็วในขณะทีร่ าคาน�ำ้ มันซึง่ เป็นองค์ประกอบหลักของต้นทุนท�ำการปรับตัวสูงขึน้ กว่า
ไตรมาสที่สอง ท�ำให้ไตรมาสที่สามซึ่งโดยปกติเป็นช่วงการขนส่งที่คึกคักที่สุดไม่ประสบผล ผู้ประกอบการขนส่งหลายราย
จ�ำต้องยกเลิกเส้นทางบริการทั้งสาย หรือ งดเว้นการเดินเรือบางช่วงเพื่อลดก�ำลังบรรทุกให้สอดคล้องกับอุปสงค์ที่อ่อนตัวลง
และรักษาระดับอัตราค่าระวางไม่ให้ลดลงมากกว่านี้ ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลในปี 2555 จึงเผชิญกับสถานการณ์โลกที่
ไม่มคี วามแน่นอน ความไม่สมดุลของอุปสงค์-อุปทาน ราคาน�ำ้ มันทีผ่ นั ผวน อัตราค่าระวางทีล่ ดลงโดยไม่สามารถปรับขึน้ ได้
แม้ว่าจะใช้กลยุทธ์ลดก�ำลังบรรทุกแล้วก็ตาม
ในปี 2555 ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท SOC อยู่ที่จ�ำนวน 1.12 ล้าน ทีอียูเท่ากับยอดขนส่งในปี 2554 ส่วนยอดขนส่ง
ของธุรกิจประเภท COC ลดลงประมาณร้อยละ 9 ที่จ�ำนวน 1.11 ล้านทีอียูเทียบกับยอดขนส่งในปี 2554 ที่ลดลงร้อยละ 10
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวมของกลุ่มฯ ลดลงร้อยละ 4 ที่จ�ำนวน 2.23 ล้านทีอียู ในขณะที่อัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากร้อยละ 114 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 115 ในปี 2555
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวมของกลุ่มฯ ที่ลดลงในปี 2555 ท�ำให้รายได้จากการเดินเรือของกลุ่มฯ ลดลงเล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 1 ที่จ�ำนวน 13,671 ล้านบาท เทียบกับรายได้จ�ำนวน 13,841 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากยอดขนส่งตู้สินค้า
ลดลงแต่อัตราค่าระวางปรับดีขึ้นเล็กน้อย กลุ่มฯ มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 8 ที่จ�ำนวน 13,969 ล้านบาทในปี 2555 เทียบ
กับรายได้รวมที่จ�ำนวน 15,249 ล้านบาทในปี 2554
ในปี 2555 ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบปีต่อปีแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากรายได้และ
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินบาทท�ำให้เกิดก�ำไรทางบัญชีจากการแปลงค่า
รายรับ ส�ำหรับปี 2555 กลุ่มฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�ำนวน 46.7 ล้านบาทเทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลก
เปลี่ยนจ�ำนวน 170 ล้านบาท ในปี 2554
อัตราการใช้ก�ำลังบรรทุก
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การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2554 จ�ำนวน  2,338,756 ทีอียู

ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2555 จ�ำนวน 2,233,642 ทีอียู
ภาพรวมของธุรกิจ SOC และ COC

1,600

ปริมาณขนส่งตู้สินค้า SOC
SOC Liftings
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ปริมาณขนส่งตู้สินค้า COC
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อัตราค่าระวาง
ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ความผันผวนของอัตราค่าระวางเป็นผลจากอุปสงค์ทางธุรกิจและอุปทานของก�ำลัง
บรรทุก นอกจากนี้อัตราค่าระวางในเส้นทางเดินเรือแต่ละสายภายในภูมิภาคเอเชียก็ยังขึ้นกับเป้าหมายธุรกิจของสายการ
เดินเรือแต่ละสาย สายการเดินเรือมีมุมมองด้านการค้าที่ต่างกัน ขึ้นกับเหตุผลทางธุรกิจของตน สายการเดินเรือบางสายจะ
ให้ความใส่ใจกับเส้นทางระหว่างสองท่าเรือเป็นส�ำคัญ สายการเดินเรืออื่นอาจมองเป็นเรื่องรอง และสายการเดินเรือบางสาย
อาจใช้เส้นทางดังกล่าวส�ำหรับปรับก�ำลังบรรทุกและลดจ�ำนวนตู้เปล่า ต่างมุมมองย่อมมีผลต่อการก�ำหนดอัตราค่าระวางที่
แตกต่างกัน
036
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นอกจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์-อุปทาน การก�ำหนดอัตราค่าระวางเป็นไปตามหลัก economies of scale การคาดการณ์
สภาวะของตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารก�ำลังบรรทุกของสายการเดินเรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายเรือ
เข้ามาในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ประกอบกับการน�ำเรือต่อสร้างใหม่เข้าประจ�ำการ
สถานการณ์ก�ำลังบรรทุกล้นตลาดที่ยาวนานได้กดดันอัตราค่าระวางแม้ว่าสายเรือขนาดใหญ่จะร่วมมือกันเพื่อขึ้นปรับ
อัตราค่าระวาง แต่เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ไม่เอื้อให้ปรับขึ้นอัตราค่าระวางได้ ทั้งนี้ ปี 2555 นับเป็นปีที่สองที่ไม่มี
ช่วงการขนส่งที่คึกคักที่สุดของธุรกิจขนส่งทางทะเล
อัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ

220
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200
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195

50

0

อัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ ส�ำหรับในปี 2555 อยู่ที่ 195 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู เทียบกับ 191 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
ทีอียูในปี 2554
ความสามารถในการสร้างก�ำไร
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
201
176
190
191
195
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
182
172
162
182
174
กำ�ไรขั้นต้น
9%
2%
15%
5%
11%
ในปี 2555 ก�ำไรขั้นต้นต่อทีอียูอยู่ที่ร้อยละ 11 ดีขึ้นกว่าปี 2554 ซึ่งกลุ่มฯ ท�ำก�ำไรขั้นต้นต่อทีอียูอยู่ที่ร้อยละ 5 การ
ปรับขึน้ อัตราค่าระวางในไตรมาสทีส่ องได้สง่ ผลให้มกี ำ� ไรขัน้ ต้นร้อยละ 21 แต่หลังจากนัน้ ตลาดเปลีย่ นแปลงในทิศทางทีอ่ อ่ น
ตัวลง จนก�ำไรขั้นต้นลดเหลือร้อยละ 11 ในไตรมาสที่สาม และร้อยละ 10 ในไตรมาสสุดท้ายตามล�ำดับ
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู

ไตรมาส
ที่1/2555

ไตรมาส
ที่2/2555

ไตรมาส
ที่3/2555

ไตรมาส
ที่4/2555

ปี 2555

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
194
208
191
189
195
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
194
164
170
171
174
กำ�ไรขั้นต้น
0%
21%
11%
10%
11%
ต้นทุนการเดินเรือลดลงจาก 14.24 พันล้านบาท ในปี 2554 เป็น 13.35 พันล้านบาท ในปี 2555 ตามยอดขนส่ง
ตู้สินค้าที่ลดลง
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ก�ำไรสุทธิ (บาท)
Net Profit (Baht)
(465)
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-3500
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(3,786)

(5.71)

ในปี 2555 กลุม่ ฯ มีผลขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ 1,929 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 781 ล้านบาท
ในปี 2554
กลุ่มฯ ขาดทุน 2.33 บาทต่อหุ้นในปี 2555 เทียบกับผลขาดทุน 0.94 บาทต่อหุ้นในปี 2554
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 19 ทีจ่ ำ� นวน 21.2 พันล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงร้อยละ 16 ทีจ่ ำ� นวน 10.7 พันล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นที่ 724 ล้านบาท เทียบกับกระแสเงินสดที่ลดลงจ�ำนวน 411 ล้านบาทใน
ปีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 กลุ่มฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 2.1 พันล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2554 ซึ่งมีจ�ำนวน 4.6 พันล้านบาทเนื่องจากกลุ่มฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้จ�ำนวน 2.5 พันล้านบาท
ในปี 2555 EBITDA (กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินการก่อนหักค่าใช้จ่ายประเภท ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สินและค่าตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน) มีจ�ำนวน 852.7 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA จ�ำนวน 837.1 ล้านบาทในปี
2554
การค�ำนวณ EBITDA

2555

2554

ก�ำไร (ขาดทุน)ก่อนหักภาษี
(1,909.3)
(760.0)
บวก: การด้อยค่าของสินทรัพย์
1,096.6
หัก: ก�ำไรจากการเพิ่มค่าของสินทรัพย์
(49.6)
ลบ: การปรับปรุงค่าเผื่อ/ค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
(3.1)
(4.0)
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ลบ: ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
บวก:ดอกเบี้ยจ่าย
303.2
347.3
EBIT
(512.6)
(466.3)
บวก: ค่าตัดจ�ำหน่าย
90.3
62.3
บวก: ค่าเสื่อมราคา
1,275.0
1,241.1
EBITDA
852.7
837.1
ในปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมีความผันผวนเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการ
ก�ำหนดอัตราค่าระวางทีต่ งั้ ราคาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และเรียกเก็บในสกุลเงินท้องถิน่ ทีม่ มี ลู ค่าเทียบเท่ากับอัตราค่าระวาง
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นั้น การด�ำรงสมดุลในตัวเองระหว่างสกุลเงินของรายได้ (ซึ่งอิงอยู่กับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ) กับ
สกุลเงินของภาระหนี้ จึงถือเป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มฯ เงินกูย้ มื ส่วนใหญ่
ของกลุม่ ฯ จึงมักกูย้ มื ในสกุลเงินของรายได้ นอกจากนี้ กลุม่ ฯ ยังได้ใช้เครือ่ งมือทางการเงินอืน่ ๆ เช่น การท�ำสัญญาซือ้ ขายอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (swap and forward contracts) เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
038
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การด�ำเนินการเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าทางกลุม่ ฯ มีนโยบายการบริหารและปกป้องความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นทีร่ ดั กุมและ
อนุรักษ์นิยม
ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าจ�ำนวน 2.1 พันล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2555 ลดลง
จาก จ�ำนวน 2.4 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า เหลือ 2.1 พันล้านบาทในปี 2555 จ�ำนวนเงินสดและลูกหนี้การค้ามีจ�ำนวนรวม
4.2 พันล้านบาท หรือร้อยละ 85.69 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดลดลงจากจ�ำนวน 8.2 พันล้านบาทในปี 2554 เหลือจ�ำนวน 4.9 พันล้านบาทในปี 2555
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอัตราร้อยละ 76.87 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการส่วนใหญ่เป็นเรือเดินสมุทรและตู้คอนเทนเนอร์
ที่มีมูลค่า 16 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2555
โครงสร้างเงินทุน
ภาระหนีส้ ว่ นใหญ่ของกลุม่ ฯ เป็นหนีร้ ะยะยาว ณ สิน้ ปี 2555 หนีส้ นิ ทัง้ หมดลดลงร้อยละ 22 ทีจ่ ำ� นวน 10.5 พันล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 16 จาก 12.8 พันล้านบาทในปี 2554 เป็น 10.7 พันล้านบาทในปี 2555 สัดส่วนหนี้ต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.05 ต่อ 1 ในปี 2554 เป็น 0.97 ต่อ 1 ในปี 2555
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 5 เมษายน 2555
รายชื่อผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทโงวฮก จำ�กัด
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
BNP Paribas Securities Services Luxembourg
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด
BNP Paribas Securities Services, London Branch
สำ�นักงานประกันสังคม
บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำ�กัด
นายวิโรจน์ อึ้งไพบูรณ์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
BNP Paribas Securities Services Singapore Branch
หมายเหตุ
1. กลุ่มบริษัทโงวฮก ประกอบด้วย 4 บริษัทดังต่อไปนี้

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (%)

387,770,337
71,589,875
51,772,950
20,000,000
12,750,000
11,334,350
11,019,260
8,100,001
6,599,000
6,492,500

จ�ำนวนหุ้น

บริษัท โงวฮก จำ�กัด
208,812,500
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด
153,311,587
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จำ�กัด
24,426,250
บริษัท สินธนโชติ จำ�กัด
1,220,000
2. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โงวฮก จ�ำกัด มีดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้น

46.79
8.64
6.25
2.41
1.54
1.37
1.33
0.98
0.80
0.78

ด�ำเนินธุรกิจ

25.20 %
18.50 %
2.95 %
0.15 %

เป็นตัวแทนเรือ
ลงทุนในบริษัทอื่น
เป็นตัวแทนเรือ
บริการกองเก็บตู้สินค้า

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข
26,197
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
24,938
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำ�กัด
12,973
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
11,855
กลุ่มตระกูลบูลกุล
6,462
(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 200 บาท)
3. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีดังนี้

26.20 %
24.94 %
12.97 %
11.86 %
6.46 %

กลุ่มตระกูลบุลสุข
261,970
26.20 %
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
249,380
24.94 %
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำ�กัด
129,730
12.97 %
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
118,550
11.86 %
กลุ่มตระกูลบูลกุล
64,620
6.46 %
(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด เท่ากับ 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท)
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4. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ำกัด มีดังนี้

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข
26,197
26.20 %
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
24,938
24.94 %
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำ�กัด
12,973
12.97 %
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
11,855
11.86 %
กลุ่มตระกูลบูลกุล
6,462
6.46 %
(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ำกัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท)
5. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 3 รายแรกของบริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด มีดังนี้
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำ�กัด
4,245
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด
2,126
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จำ�กัด
2,125
(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด เท่ากับ 8,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 10,000 บาท)

49.94 %
25.01 %
25.00 %

การจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 9 คน ดังนี้
นายกัว เปก ลอง
ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายจ�ำลอง อติกุล
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายฮาร์ทวิค  ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายกัว ฮอค เอง
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
นางสาวศุภวัลย์ ศิริชัย เป็นเลขานุการบริษัท (คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2556 แต่งตั้งนายชาติชาย สุวรรณเสวก เป็น เลขานุการบริษัท แทน นางสาวศุภวัลย์ ศิริชัย มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)
ทั้งนี้ กรรมการที่มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และ นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
รวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สรุปโดยย่อ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) มีหน้าที่ก�ำหนดกรอบนโยบายและและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
(ค) มีอ�ำนาจหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการชุดต่างๆ
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระท�ำโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ จ�ำนวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการ ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใดออก
จากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กระท�ำโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค�ำนิยามส�ำหรับ “กรรมการอิสระ” ไว้ (โปรดดูรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ) และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้อย 3 คน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์
กรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
โดยจะครบวาระ ในเดือนพฤษภาคม 2556
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตร
กล่าวคือ สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุม
ภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สอบทานด้านปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวโยงกันให้มีความถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำรายงานประจ�ำ
ไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดท�ำรายงานแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ไว้
ในรายงานประจ�ำปี โดยนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และมีประสบการณ์เพียง
พอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ ให้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย 3 คน สูงสุดไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบนั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวม 4 คน คือ
นายวิเศษ จูภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการสรรหาฯ
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์
กรรมการสรรหาฯ
นายจ�ำลอง อติกุล
กรรมการสรรหาฯ
โดยจะครบวาระในเดือนสิงหาคม 2557
คณะกรรมการสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่โดยสังเขปดังนี้
ก) ด้านการสรรหา : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษทั ฯ อนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ผู้บริหารระดับสูง ด�ำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอหลักเกณฑ์
และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้จัดการใหญ่
042
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ข) ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 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�ำนวยการอาวุโส (โลจิสติคส์)
นางสาวลู เยียน ติน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)
นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินนโยบายและกลยุทธ์การด�ำเนินงานโดยรวมของกลุม่ บริษทั ฯ ก�ำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด
เส้นทางบริการและการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
(ข) ก�ำหนดแผนงานเกี่ยวกับการลงทุน ระดมทุน การซื้อเรือ การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือ
(ค) อนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทฯ
(ง) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
(จ) ใช้ประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมในลักษณะที่สรรสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(ฉ) ด�ำเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ
ทั้งทางด้านการเงิน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และคู่แข่งทางธุรกิจ กับให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของผู้จัดการใหญ่
(ช) คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
และภักดีต่อองค์กร
		 คณะจัดการกลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสูงสุดของ
แต่ละสายงาน ดังนี้
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
กรรมการและรองผู้จัดการ (สนับสนุน) เป็นประธาน
นายสุเทพ ตระนันทสิน
รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวลู เยียน ติน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)
นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)
คณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นจะประชุมอย่างสม�่ำเสมอและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมประจ�ำไตรมาสเพื่อพิจารณาต่อไป
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็นครัง้ คราว เมือ่ เห็นว่าบริษทั ฯ มีกำ� ไรพอสมควร
พอที่จะท�ำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2555
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ด�ำรงรักษาสิทธิพนื้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ และให้ขา่ วสารข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินกิจการอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ส่งเสริม
การสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความเป็นธรรมในการ
ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ การรับข้อมูลข่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านการประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ปกติแล้ว บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ และได้ก�ำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับตั้งแต่การก�ำหนดวันประชุม วันก�ำหนดราย
ชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม วันปิดสมุดทะเบียน การแจ้งวาระการประชุม และการจัดส่งเอกสาร จนถึงการลงประกาศค�ำ
บอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 วัน ต่อเนื่อง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ เชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ�ำปี และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
บริษัทฯ จัดส่งค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อนการ
ประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม)
ในค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม จะมีข้อมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม CD-ROM รายงานประจ�ำปี หนังสือมอบ
ฉันทะ (แบบ ก./ข./และ ค.) รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม แผนที่
ของสถานทีจ่ ดั ประชุม เป็นต้น ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งใน 3 คนที่บริษัทฯ ก�ำหนด เข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ น�ำเสนอ ความเห็น
ของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมในการ
พิจารณาลงมติ บริษัทฯ จัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่
เสนอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมและข้อมูลประกอบวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com อย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
- ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดบุคลากรอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใช้โปรแกรมการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม
กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษัทฯ ด�ำเนิน
การประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงล�ำดับตามวาระที่ระบุไว้ในค�ำบอกกล่าว โดยไม่มีการเพิ่มวาระจร
ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจ�ำกัดสิทธิ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเต็มที่ใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและรายการต่างๆ ในงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ
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บริษัทฯ จัดให้มีและแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับการลงคะแนนเสียง
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและแสดงผลบนจอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับ
ทราบทันที โดยระบุจ�ำนวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรายบุคคล
- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก�ำหนด (ภายในระยะ
เวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบหรืออ้างอิงได้
บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 98.25
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ เคารพสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม
ทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
บริษัทฯ จัดท�ำแนวปฏิบัติในเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลภายใน เวียนให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
กรรมการบริษัทฯ ทุกคน และผู้บริหารกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญต่อการเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง ไร้อคติ
บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรือ่ ง “การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน” โดยผ่านกระบวนการอนุมตั ทิ โี่ ปร่งใส โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯ เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการทีต่ อ้ งเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและแสดงความเห็นก่อน และในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกประเภทและทุกขนาดได้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และก�ำกับให้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า เจ้าหนี้ คูค่ า้ คูแ่ ข่ง พนักงานและสังคมส่วนรวม คณะกรรมการ บริษทั ฯ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ปกป้องสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่
ได้แก่
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความเติบโตของมูลค่า
บริษัทฯ ในระยะยาวและรายได้ที่งดงามอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า : ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ (ที่ http://www.rclgroup.com) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองท่า รายละเอียดกองเรือ ตารางเดิน
เรือในเครือข่าย ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการส่งสินค้า ตรวจสอบวันที่เรือออกและเรือเข้า
เทียบท่า และสถานะตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง
• สอบถามข้อมูลข้างต้น รวมทั้งค่าระวางเรือและรายละเอียดอื่นๆ จากตัวแทนในเมืองท่าที่ลูกค้าใช้บริการ
• บริษัทฯ มีตัวแทน ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือและตัวแทนแต่งตั้ง ในเมืองท่าทุกแห่งที่เรือของบริษัทฯ เข้าเทียบท่า เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญากู้ยืมที่กระท�ำไว้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด และรายงาน
ผลการประกอบการอย่างสม�่ำเสมอ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ : บริษทั ฯ ด�ำเนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย
ในประเทศที่บริษัท ฯ ด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ คู่ค้า และลูกค้าที่ใช้
บริการ
พนักงาน : บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงานที่ดีร่วมกันโดยก�ำหนดค่านิยมองค์กร 5 ข้อให้
พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการท�ำงาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม
2. มุ่งผลลัพธ์
3. ใส่ใจลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายในองค์กร)
4. ท�ำงานเป็นทีม
5. รับผิดชอบในงาน
เพื่อยกระดับการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ก�ำหนดจริยธรรมธุรกิจไว้ 11 ข้อ ดังนี้
1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ประสานความร่วมมือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการให้บริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
4. พัฒนาระบบการท�ำงานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance)
5. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำไปแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีร่วมกัน
7. แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี ไม่ท�ำลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8. ปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ เสนอแนะความคิดเห็นทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ด้วยความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
และการตัดสินใจที่เป็นอิสระอย่างมืออาชีพ รวมทั้งใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานเพื่อความ
ก้าวหน้าของตนเองและประโยชน์ขององค์กร
9. สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้าน และปราศจากการเมืองในองค์กร
10. ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริษทั ฯ เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการ
โลจิสติคส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค
นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี (Employee Code of Conduct)
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ
บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน หลักสูตรอบรมภายนอกตามสถาบัน
ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ หมุนเวียนต�ำแหน่งงานเพือ่ เพิม่ ทักษะ
และโอกาสก้าวหน้า เลือ่ นต�ำแหน่งและให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมตามระดับความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ บริษทั ฯ พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ตลอดจนการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
046
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ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน พิจารณา
ให้เงินรางวัลประจ�ำปีตามผลงาน และให้รางวัลการท�ำงานนานแก่พนักงานทุกระดับ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการ ทัง้ ข้อมูลการเงินและข้อมูลในการด�ำเนินงาน อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจ�ำปี โดยได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดพิมพ์ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร กรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน) และเจ้าหน้าที่ซึ่งประจ�ำอยู่ที่ส�ำนักงานในกรุงเทพฯ (นางสาว
ศุภวัลย์ ศิริชัย หมายเลขโทรศัพท์ (662) 296 1075) และที่ส�ำนักงานในสิงคโปร์ (นางสาว ลู เยียน ติน หมายเลขโทรศัพท์
(65) 6229 2089) เป็นผู้ให้ค�ำอธิบายและให้ข่าวสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ
ติดต่อสอบถามมายังบริษทั ฯ และหรือ การจัดให้พบผูบ้ ริหารรับฟังข้อมูลเกีย่ วกับการเงินและการด�ำเนินงาน ซึง่ จะเป็นประโยชน์
จากการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้เชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบปะผู้บริหารรายไตรมาสและสิ้นปี เพื่อชี้แจงภาพรวมธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา
สถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ
บริษัทฯ มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
ก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม น�ำข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปเปิดเผยโดยมิชอบหรือใช้ประโยชน์ส่วนตน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายและการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าถึงข้อมูลภายในทีส่ ำ� คัญ
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ และห้ามบุคคลภายในบริษทั ฯ ทีท่ ราบข้อมูลภายในซึง่ ยังไม่ได้มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณชน
ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
บุคคลที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ำกัด
• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
• ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือส�ำเร็จการศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์ด้าน
ธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง
การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
องค์กร โดยประสบความส�ำเร็จในต�ำแหน่งระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่
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• มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ
• เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส
• สามารถอุทิศเวลาท�ำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
คุณสมบัติข้างต้น มีความส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ำกับดูแลให้คณะจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ ด�ำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริหารกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมในการบริหารองค์กร ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ กับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจน
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม โดยด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ
โครงสร้างคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการบริษัทฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการ มีดังนี้
(ก) ก�ำหนดตารางการประชุมวาระปกติของคณะกรรมการไว้ลว่ งหน้า และด�ำเนินการประชุมในเรือ่ งเกีย่ วกับการก�ำกับ
และดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ
(ข) ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
(ค) ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และ
สร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ส่วนผู้จัดการบริษัทฯ (President) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ (กลุ่มบริษัท) มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น การอนุมัติซื้อ-ขายสินทรัพย์
การจัดจ้างบริการ การลงทุน การร่วมทุน การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือ การซื้อหรือการเช่าซื้อตู้สินค้า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 คน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 คน
• กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 9 คน
นอกจากการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดค�ำนิยามส�ำหรับ
“กรรมการอิสระ” ตามมาตรฐานของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
048
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• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ ปรากฎ
ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจ�ำไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีภายนอกจาก ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมร่วมเป็นครั้งคราวตามความจ�ำเป็น ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
กรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ
โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง (ปี 2554: 4 ครั้ง) และมีการ
ประชุมอื่นๆ จ�ำนวน 6 ครั้ง (ปี 2554: 5 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์
3. นายวิเศษ จูภิบาล  

รายไตรมาส/จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม การประชุมอื่นๆ/จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

4/4
4/4
3/4

6/6
6/6
5/6

2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
โดยมีวาระ 3 ปี รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมจ�ำนวน 4 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมดังนี้
รายชื่อกรรมการ

นายวิเศษ จูภิบาล
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์
นายจ�ำลอง อติกุล

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

4
4
4
3

3. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 3 คน และผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น
8 คน มีรายชื่อ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” คณะจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ก�ำหนด พิจารณา และให้ความเห็นชอบ ตามแต่กรณี ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
และนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ตามแผนงานและงบประมาณที่เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่ก�ำหนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่ยัง
เป็นแนวทางการก�ำหนดเป้าหมายและพันธกิจของบริษทั ฯ ทีเ่ น้น ประโยชน์สูงสุดโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ ือหุน้
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นกรอบควบคุมและตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในของบริษัทฯ ด้วย
(1) การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นพัฒนาการต่อเนือ่ งทีต่ อ้ งปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ คณะกรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบที่จะต้องสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายเหล่านี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามความจ�ำเป็น และในกรอบ
เวลาที่สมควร
(3) คณะกรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มุง่ มัน่ รักษามาตรฐานในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยน�ำหลักคุณธรรม
และจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยจะ
• สรรหาผู้มีความสามารถ คุณวุฒิ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและภาวะผู้น�ำ  เพื่อมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหาร กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและด�ำรงวาระของกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นไปตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
• บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม จัดการ
ความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง และด�ำเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของบรรดาผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย
• หลีกเลีย่ งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้สทิ ธิเสมอภาคทีเ่ ป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ
เล็งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้า
พนักงาน และสังคมส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
• ส่งเสริมความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
ด�ำเนินการที่สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆ กับความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
และสภาพแวดล้อม
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความจ�ำเป็น และให้ความ
ส�ำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการก�ำกับดูแลบริหารความเสีย่ ง
ของกลุ่มธุรกิจ และได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้สามารถประเมินการควบคุมภายในและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติแผนงาน
ตรวจสอบประจ�ำปีและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยมีการจัดท�ำก�ำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ ตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�ำหนดวาระที่
ชัดเจนและมีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระให้แก่กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างเพียงพอต่อการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
อภิปรายในที่ปะชุม
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บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แล้วเสร็จเสนอต่อกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน
7 วัน โดยจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ ตรวจ
สอบได้ตลอดเวลา
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมจ�ำนวน 9  ครั้ง  เป็นการประชุมประจ�ำไตรมาส 4 ครั้ง และ ประชุม
พิเศษ  5 ครั้ง  โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

นายกัว เปก ลอง
นายสุเมธ
นายอมรศักดิ์
นายวิเศษ
นายเทพ
นายจ�ำลอง
นางสาวตวงรัตน์
นายฮาร์ทวิค
นายกัว ฮอค เอง

ตันธุวนิตย์
นพรัมภา
จูภิบาล
รุ่งธนาภิรมย์
อติกุล
กีร์ติบุตร
ชูลส์ เอคการ์ด

ประจ�ำไตรมาส
ประชุมพิเศษ
จ�ำนวนครั้งที่เข้า ประชุมผ่านโทรศัพท์ จ�ำนวนครั้งที่เข้า ประชุมผ่านโทรศัพท์
ประชุม
ทางไกล
ประชุม
ทางไกล

1
4
4
4
4
4
4
4
4

-

4
5
5
5
5
5
1
-

5
1
4
4

หมายเหตุ ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างส�ำนักงานทีก่ รุงเทพฯ ส�ำนักงานทีส่ งิ คโปร์ และส�ำนักงานทีฮ่ อ่ งกง ส�ำหรับการประชุม
พิเศษเพือ่ สนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ด�ำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของคณะ
กรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทบทวนผล
งานและปรับปรุงการท�ำหน้าทีข่ องกรรมการทัง้ คณะให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จะวิเคราะห์ผลตอบกลับและเสนอความเห็นในเรื่องที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2555
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นธรรมและ
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้กับองค์กร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ การปรับค่าตอบแทนในแต่ละปีจะเชื่อมโยงกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารรายบุคคล ส่วนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้
1. กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้ใช้โครงสร้าง “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 25 เมื่อ 30 เมษายน 2547
2. หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของ
ก�ำไรส่วนทีเ่ กิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการต�ำแหน่งต่างๆ ได้รบั ตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนดไว้ใน “ค่าตอบแทน
มาตรฐาน”
ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจ�ำนวน 6.2 ล้านบาท อิงจาก
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 10 คน 5.0 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3 คน 0.3 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2555
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ในปีประกอบการ 2555 บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,927 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้รับค่าตอบแทน
มาตรฐานรวม 5,900,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินอนุมัติ โดยกรรมการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนดังนี้ :
รายชื่อกรรมการ

นายกัว เปก ลอง
นายสุเมธ
ตันธุวนิตย์
นายอมรศักดิ์
นพรัมภา
นายเทพ
รุ่งธนาภิรมย์
นายวิเศษ
จูภิบาล
นายจ�ำลอง
อติกุล
น.ส.ตวงรัตน์
กีร์ติบุตร
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
นายกัว ฮอค เอง
รวม

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนมาตรฐาน

ค่าตอบแทนมาตรฐาน

1,000,000.00
800,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
4,600,000.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00
900,000.00

กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนมาตรฐาน

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
400,000.00

หมายเหตุ กรรมการบริษทั ฯ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าทีต่ ลอดปี 2555

กรรมการบริษทั ฯ  ไม่ได้รบั เบีย้ ประชุม   และกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นกรรมการในบริษทั ย่อย ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เติม
หรือเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหาร (กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับเดียวกับ
รายที่ 4 ทุกราย และผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชี) รวม 8 คน จ�ำนวน 35,418,097.73 บาท (เงินเดือน เงินรางวัลประจ�ำปี เบีย้ เลีย้ ง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน)
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
- เงินสมทบเงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพซึง่ จ่ายให้กบั ผูบ้ ริหารข้างต้น (เฉพาะผูท้ อี่ ยูใ่ นเกณฑ์ ได้รบั เงินสมทบของบริษทั ฯ)
จ�ำนวน 569,160.57 บาท
หมายเหตุ ผูบ้ ริหารจ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 คน ผูบ้ ริหารของบริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) 2 คน และ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยในประเทศไทยและสิงคโปร์ จ�ำนวน 4 คน

- ในปี 2555 คณะจัดการกลุม่ บริษทั ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายปี หรือเบีย้ ประชุม
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้สร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 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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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างบริษัทอาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
ล�ำดับ.

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2554 งวดสิน้ สุด 31 ธค. 2555
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะ

1

2

3

4

5

6

7

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จำ�กัด เหมาระวางเรือจาก
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ และ - รายได้ค่าเหมาระวางเรือ
เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน - ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย
ประเทศสิงคโปร์)
- เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท โงวฮก จำ�กัด - บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย)
ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำ�นักงาน
กรุงเทพฯ
ทำ�สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด - บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สำ�นักงานกรุงเทพฯ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 5
และ 14 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 1,490
ตารางเมตร เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของพื้นที่สำ�นักงานจาก
บริษัท โงวฮก จำ�กัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
- มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 13
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 342 ตารางเมตร เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำ�นักงานจาก
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
- มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
แลกเปลี่ยนระวางเรือ กับ บริษัท สยามเภตรา
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
- รายได้จากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
กับ บริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล - ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
จำ�กัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด กลุ่มบริษัทโงวฮก ทำ�หน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทนเรือให้
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
กับ บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด โดยมี
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
- มูลค่าค่านายหน้าจ่าย
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
- มูลค่าค่าบริการท่าเทียบเรือของกลุ่มบริษัทโงวฮก
กับ กลุ่มบริษัท โงวฮก บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่กลุ่มบริษัทโงวฮกในฐานะนายหน้าตัวแทนเรือ จ่าย
กัน
แทนในระหว่างปีและมีการชำ�ระคืนกันในภายหลัง
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
กับ บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด
- บริษัทร่วม (เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม)

บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็น
นายหน้าตัวแทนเรือให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล
ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
- มูลค่าค่านายหน้าจ่าย
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทร่วม
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจบริการ
โลจิสติคส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) กับ กลุ่มบริษัท โงวฮก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัท โงวฮก ให้บริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับ
การขนส่งให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
- ค่าบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

969.44
189.32

-

627.88
447.26

-

6.26
-

6.26
-

6.43

6.43

300.00

300.00

1.50
-

1.50

1.50
-

1.50

-

38.74
16.81

-

-

65.75
-

-

-

289.43
359.18
-

-

-

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์
พีทีอี จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ทำ�
สัญญา

บริษัท โงวฮก จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20 และ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด
(มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท โงวฮก จำ�กัด และ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ทำ�
สัญญา

บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ
18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และเป็น
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 28.96 ในบริษัท สยามเภตรา อินเตอร์
1.71 เนชั่นแนล จำ�กัด
13.16 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
98.67 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
- กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ในบริษัท
อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
384.83 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
- เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทโงวฮก ด้วย
80.89   เงื่อนไข/นโยบายราคา :
- ค่านายหน้า : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- ค่าบริการท่าเทียบเรือ : ราคาภาระหน้าท่าหักส่วนลด
ปริมาณ

10.04
80.31

-

15.90
8.41

19.68
1.07

-

18.86
-

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด ถือหุ้น
ร้อยละ 49 ในบริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด
กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการของ
บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ในบริษัท
อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ กลุ่มบริษัท โงวฮก ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด

รายงานประจำ�ปี 2555

053

ล�ำดับ.

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2554 งวดสิน้ สุด 31 ธค. 2555
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะ

8

9

10

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จำ�กัด
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจจัดการกองเรือ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)

บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จำ�กัด
ให้บริการ ด้านจัดการกองเรือแก่บริษัท อาร์ ซี แอล
จำ�กัด (มหาชน)
- ค่าบริการในการจัดการกองเรือ
- เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจบริการ
โลจิสติคส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) กับ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง
จำ�กัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) ทำ�สัญญาเช่า
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์
พีทีอี จำ�กัด - บริษัทย่อย (เจ้าของและ
ดำ�เนินกิจการเดินเรือจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงค์โปร์)

งบการเงิน
รวม

ลักษณะความสัมพันธ์

งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

7.09
192.31

-

7.13
486.97

-

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด เช่าพื้นที่ชั้น 13
อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ พื้นที่ 150 ตารางเมตร
เพื่อเป็นพื้นที่สำ�นักงาน จากบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง
จำ�กัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
- มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

0.64
-

-

0.66
-

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ทำ�การเพิ่มทุนใน
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จำ�กัด
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- รับโอนสิทธิในการต่อสร้างเรือ
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน

-

-

626.90  
626.90

-

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรง
และทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จำ�กัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจ
เมนท์ พีทีอี จำ�กัด ด้วย เงื่อนไข/นโยบายราคา
- ค่าบริการในการจัดการกองเรือ : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการเดินเรือที่บริษัทย่อยจ่าย
  แทนบริษัท: ตามการจ่ายจริง
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ทำ�สัญญา
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีที
อี จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด
(มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์
ไลน์ พีทีอี จำ�กัด ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคา
ตามบัญชี

2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการธุรกิจกับ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นค่าระวางเรือและค่าบริการทีเ่ ป็นธุรกิจทีต่ อ่ เนือ่ งกัน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วบริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยเต็ม
ร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจ
3. ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
การอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้ด�ำเนินการอนุมัติตามระเบียบ
ปฏิบัติและการบริหารจัดการของคณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
4. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ราคายุติธรรมของตลาด และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ประกาศและข้อบังคับของส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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รายงานของคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอรายงานต่อท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งงบการเงิน
ของบริษทั ฯ และงบการเงินรวมซึง่ จัดท�ำขึน้ อย่างถูกต้องและแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นจริง ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ส�ำหรับสิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
1. ผลการด�ำเนินงาน
ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลปี 2555 ยังต้องเผชิญความผันผวนสูง ปัจจัยหลักๆ ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจได้แก่ เศรษฐกิจ
การค้าโลกที่ฟื้นตัวช้า ก�ำลังการผลิตหรือก�ำลังขนส่งล้นตลาดส่งผลกระทบต่อสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ทั้งนี้ เรือทั่วโลก
ที่มีขนาดต�่ำกว่า 4,000 ทีอียู ได้ปลดประจ�ำการ คิดเป็นก�ำลังบรรทุกไปแล้วกว่า 250,000 ทีอียู ในปี 2555 และช่วยบรรเทา
สถานการณ์อปุ ทานล้นตลาดลงได้บา้ ง ราคาน�ำ้ มันเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีก่ ารขึน้ อัตราค่าระวางท�ำได้ไม่มากนักและถูกกดดันจาก
สายเรือข้ามทวีปขนาดใหญ่ที่เข้ามาให้บริการแข่งขันในภูมิภาคเอเซีย กลุ่มฯ จึงประกอบธุรกิจท่ามกลางความท้าทายต่างๆ
อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท SOC (คู่ค้ากับสายการเดินเรือข้ามทวีป) รวมทั้งปีมีจ�ำนวน 1,119,228 ทีอียู
อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ส่วนจ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท COC (ตู้สินค้าของกลุ่มฯ) รวมทั้งปีมีจ�ำนวน
1,114,414 ทีอียู ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งปี 2555 มีจ�ำนวน
2,233,642 ทีอียู ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2554 โดยมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุก (Utilization) ร้อยละ 115 เทียบกับร้อยละ 114
ในปี 2554 จ�ำนวนสินค้าบรรทุกลดลงส่วนหนึง่ มาจากการปรับกลยุทธ์ทเี่ น้นต้นทุน-ก�ำไรต่อทีอยี ู มากกว่าจ�ำนวนตูท้ รี่ บั ขนส่ง
และส่วนแบ่งตลาด
จ�ำนวนระวางบรรทุกที่ลดลงในปี 2555 ท�ำให้กลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือ ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ และการปรับปรุงการตัง้ ส�ำรองผลขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากตราสาร
อนุพันธ์ มีจ�ำนวนรวม 13,671 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ซึ่งกลุ่มฯ มีรายได้รวม 13,841 ล้านบาท ในขณะที่
กลุ่มฯ มีต้นทุนการเดินเรือจ�ำนวนรวม 13,345 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งกลุ่มฯ มีต้นทุนการเดินเรือจ�ำนวนรวม
14,236 ล้านบาท ตามจ�ำนวนระวางบรรทุกที่ลดลงประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและเข้มงวด
ในปี 2555 กลุ่มฯ ได้ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ จ�ำนวน 292 ล้านบาท จากการขายตู้สินค้าเก่าและตัดจ�ำหน่ายเรือเก่า
1 ล�ำ เทียบกับก�ำไรจ�ำนวน 1,387 ล้านบาทในปี 2554
กลุ่มฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 46.6 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�ำนวน 170.3
ล้านบาท ในปี 2554
กลุ่มฯ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชี จ�ำนวน 749.9 ล้านบาทในปี 2555 จากมูลค่า
เรือที่ลดลงตามมูลค่าตลาด เทียบกับการโอนกลับรายการด้อยค่าของอาคารส�ำนักงานจ�ำนวน 49.6 ล้านบาท ในปี 2554
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานโดยรวมในปี 2555 กลุม่ ฯ มีผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ จ�ำนวน 1,929 ล้านบาท
เทียบกับผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 780.6 ล้านบาท ในปี 2554
2. เงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก
ผลประกอบการขาดทุนในปี 2555 โดยจะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กิจกรรมที่ส�ำคัญระหว่างปี 2555
3.1 ตามที่บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2552 จ�ำนวน
2,500,000 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวม 2,500 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.9 ต่อปี
นั้น บริษัท ฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวเมื่อครบก�ำหนดในวันที่ 22 ตุลาคม 2555
รายงานประจำ�ปี 2555
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อนึ่ง ในการประชุมสามัญประจ�ำปีครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ
ออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวทุกประเภท ทุกรูปแบบ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ก�ำหนดไถ่ถอนไม่เกิน
5 ปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ด�ำเนินการในราย
ละเอียดต่างๆ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณา
สถานการณ์ธุรกิจ ภาวะตลาดทุน ตลอดจนแหล่งสนับสนุนเงินทุนอื่นๆ อย่างรอบคอบ เห็นว่ายังไม่สมควรออก
หุ้นกู้ตามที่ได้ขออนุมัติไว้
3.2 บริษทั ฯ ได้สงั่ ต่อเรือบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 950 ทีอยี ู จ�ำนวน 2 ล�ำ เมือ่ ปี 2550 จากบริษทั แดซัน ชิปปิง้
แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ประเทศเกาหลี โดยมีก�ำหนดส่งมอบประมาณต้นปี 2556 และบริษัทฯ ได้รับความสนับสนุน
ด้านเงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทยส�ำหรับการซื้อเรือดังกล่าว จ�ำนวน 13.72 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ต่อล�ำ  รวมทั้งสิ้น 27.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ 70 ของราคาเรือ บริษัทฯ
ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี รวมระยะปลอดการช�ำระ
เงินต้น 1 ปี และแบ่งการช�ำระคืนเป็น 16 งวดไตรมาส
3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้ บริษัทฯ ท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน กับ
บริษัท โงวฮก จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยลงนามในสัญญาเงินกู้จ�ำนวน 300 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2555 ระยะเวลากู้ยืม 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี และไม่มีเงื่อนไขในการวางหลัก
ประกัน ช�ำระคืนเมื่อครบก�ำหนด 1 ปี บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน
3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เลิกกิจการ บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (เอ็ม) เอสดีเอน บี เอช ดี จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี 2543 ทุนจดทะเบียน 2 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ
22 บาท เพือ่ รองรับผลประโยชน์ทางด้านภาษีในการเป็นเจ้าของเรือและด�ำเนินกิจการเดินเรือในประเทศมาเลเซีย
แต่เนือ่ งจากบริษทั ย่อยดังกล่าวไม่ได้ใช้สทิ ธิทางภาษีและด�ำเนินกิจกรรมใดๆ มาเป็นเวลานาน ประกอบกับกลุม่ ฯ
ไม่มีแผนลงทุนเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเลิกกิจการ
3.5 เรือจารุภมู ิ ต่อสร้างเมือ่ ปี 2525 มีอายุการใช้งาน 30 ปี และมีมลู ค่าตามบัญชี ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2555 จ�ำนวน
0.799 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ใิ ห้ตดั จ�ำหน่ายเพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยทีส่ งู มากในการบ�ำรุง
รักษาและขึน้ อูซ่ อ่ มตามวาระ โดยขายให้กบั บริษทั Maritime Venture Fund Ltd. ในราคาเศษเหล็กจ�ำนวน 1.729
ล้านเหรียญสหรัฐก่อนหักค่านายหน้าร้อยละ 4
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามสถานการณ์ธรุ กิจอย่างใกล้ชดิ ให้คำ� แนะน�ำและสนับสนุนการท�ำงานของคณะผูบ้ ริหาร
กลุม่ บริษทั ฯ อย่างเต็มทีแ่ ม้วา่ ผลประกอบการส�ำหรับปี 2555 จะยังไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ  คณะกรรมการบริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะก�ำกับ
ดูแลและให้แนวทางคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานในทุกๆ ด้าน และสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

19 มีนาคม 2556
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(นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ  รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับรายงานทางการเงินในงบการเงินประจ�ำปี และระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยว
กับเรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แสดงถึงฐานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงและถูกต้อง

บริษัท  อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

(นายกัว  เปก  ลอง)
ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์)
กรรมการผู้จัดการ

1 มีนาคม 2556
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน มีหน้า
ทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงที่ กว32/2551 วันที่ 5 มิถุนายน 2551
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยดึ ถือความเป็นอิสระ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์สงู สุดขององค์กร ผูถ้ อื หุน้
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอืน่ เป็นหลักส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินการตาม
หลักบรรษัทภิบาล
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รายไตรมาส และ ประจ�ำปี 2555
ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามล�ำดับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้สอบทานการ
เปิดเผยงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2555 และให้พร้อมส�ำหรับมาตรฐานที่
ประกาศใช้ใหม่ในปีต่อๆ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเดินทางไปตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อ
เสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการตรวจสอบ และการยอมรับของ
ผูร้ บั การตรวจสอบ นอกจากนีแ้ ล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งบการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ
ในปี 2555 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความส�ำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
และจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นระบบ และก�ำหนดให้มีการวิเคราะห์ และวัดความส�ำเร็จและ
ศักยภาพขององค์กร นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดแนวทางการวิเคราะห์และจัด
ท�ำ สัญญาณเตือนภัยของกลุม่ ธุรกิจ และให้ขอ้ เสนอแนะในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ของกลุม่ ธุรกิจ เพือ่ ให้สามารถรองรับการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการสนับสนุนการท�ำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมัติก�ำลังคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบ
หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเดินทางตรวจสอบใน
ประเทศต่างๆ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. ได้พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0076 หรือ
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4885 จาก ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอส
โซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2556 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
5. สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมัน่ ใจว่ารายการ
เหล่านีเ้ ป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกทีไ่ ม่มคี วามขัดแย้ง และให้
มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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6. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจ�ำปี 2555
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ และนายวิเศษ จูภิบาล ได้เข้าร่วมประชุม รวม 4 ครั้ง
4 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามล�ำดับ นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม
ซึง่ เป็นการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน กรรมการรองผูจ้ ดั การ (สนับสนุน) และ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (กลุม่ )
เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งต่างๆ ทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในตรวจพบ และตัวเลขวิเคราะห์ตา่ งๆ รวมทัง้ ข้อมูลทางด้านกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบตั ติ า่ งๆ โดย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายเทพ รุง่ ธนาภิรมย์ และนายวิเศษ จูภบิ าล ได้เข้าร่วมประชุม รวม 6 ครัง้
6 ครั้งและ 5 ครั้ง ตามล�ำดับ
7. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้วเห็นว่า
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และควรมีการก�ำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น
มีกระบวนการตรวจสอบที่อยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายวิเศษ จูภิบาล)
กรรมการตรวจสอบ

(นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์)
กรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 4 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหากรรมการ
ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างลง หรือแทนกรรมการที่ครบวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประเมิน
ผลงานและค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และด�ำเนินการให้กรรมการบริษัทฯ ประเมินผลงานของคณะกรรมการโดยรวม
เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานการปฏิบตั หิ น้าที่
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบ
โดยสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติและเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ / หรือพิจารณาเสนอกรรมการ
ที่ออกเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระโดยพิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญประจ�ำปี หากกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนคนใดออกตาม
วาระกรรมการ จะไม่เสนอตัวเองกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ เป็นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2554 ตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ และ ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 33
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ทราบ ก่อนท�ำการจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำปี 2554 ซึ่งได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
แต่ละคนในรายงานประจ�ำปี 2554 หัวข้อ “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ”
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับผลส�ำรวจของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยประจ�ำปี 2555 และมีความเห็นร่วมกันว่าโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐานทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั
เปรียบเทียบกับผลส�ำรวจในกลุ่มธุรกิจบริการ 27 บริษัท (ไม่มีการแยกกลุ่มเฉพาะธุรกิจขนส่งทางทะเล) มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนประจ�ำ  (ค่าตอบแทน
มาตรฐาน) แต่เพียงอย่างเดียว คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้พจิ ารณาเพิม่ รูปแบบการจ่ายค่าเบีย้ ประชุม
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. พิจารณาสัญญาจ้างนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ผู้จัดการบริษัทฯ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อสัญญาจ้างอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยพิจารณา
จากความรอบรูใ้ นอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ประสบการณ์การท�ำงานในระดับสากล รวมทัง้ ความสามารถในการบริหาร
กิจการของกลุ่มอาร์ ซี แอล โดยให้คงค่าตอบแทนเท่าเดิมตลอดอายุสัญญาใหม่
4. ด�ำเนินการให้มแี ละพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำปี 2554 น�ำเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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5. ด�ำเนินการให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การบริษทั ฯ /ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยใช้แนวทางของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผู้จัดการบริษัทฯ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวม
8 หัวข้อ พิจารณาผลการประเมินและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ ก่อนมอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารน�ำไปปรับปรุง
การบริหารกิจการต่อไป

(นายวิเศษ จูภิบาล)
ประธานกรรมการสรรหาฯ

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
กรรมการสรรหาฯ

(นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์)
กรรมการสรรหาฯ

(นายจ�ำลอง  อติกุล)
กรรมการสรรหาฯ

12 มีนาคม 2556

รายงานประจำ�ปี 2555

061

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธี การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชี ทีผ่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนอ
งบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�ำเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มีนาคม 2556
062

รายงานประจำ�ปี 2555

(นางณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4563

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ  วันที่  31  ธันวาคม
2555
2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2,101,068,411 4,589,344,440
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2,107,607,151 2,451,855,362
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(12,434,824) (16,180,809)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
4
2,095,172,327 2,435,674,553
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4, 16
21,570,101 456,307,283
ลูกหนี้อื่น
134,753,456 218,156,584
พัสดุคงเหลือ
464,738,765 429,538,685
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
93,865,515
80,263,625
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
4,911,168,575 8,209,285,170
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
5,240,137
5,832,943
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
5
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
6
239,219,572 219,500,824
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10,349,248
10,707,247
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
7.1, 11
309,434,530 326,399,475
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
7.2, 11 15,649,978,566 17,275,083,330
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
8
105,627,789 195,575,080
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
4,280,975
3,939,066
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
16,324,130,817 18,037,037,965
รวมสินทรัพย์
21,235,299,392 26,246,323,135

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ  วันที่  31  ธันวาคม
2555
2554
115,166,608 1,267,333,498
7,601,214
4,177,939
15,449,580
18,908,048
910,100
633,302
139,127,502 1,291,052,787
6,698,425,568
20,000,000
2,029,159
5,684,496,059
2,453,553
12,407,404,339
12,546,531,841

6,698,425,568
20,000,000
4,302,637
5,353,197,175
2,495,664
12,078,421,044
13,369,473,831

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ  วันที่  31  ธันวาคม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ  วันที่  31  ธันวาคม
2555
2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
9
300,000,000
- 300,000,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
3,161,751,525 3,724,630,382
49,632,239
56,725,691
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16
80,894,951
1,066,760
เจ้าหนี้อื่น
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
70,963,718 110,269,035
9,767,670
39,586,839
   - เงินทดรองรับ
16
- 934,235,948 381,632,764
   - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
16
- 626,900,650
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
11
1,121,132,030 1,143,950,275 143,269,263 132,261,545
หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
12
- 2,494,161,106
- 2,494,161,106
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
10, 16
300,000,000
- 300,000,000
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
21.1 (ก) 342,155,125
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
10,575,817
16,724,103
ส�ำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
   มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
13
1,889,715
5,146,697
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
97,475,131 112,364,619
19,067,690
19,396,153
รวมหนี้สินหมุนเวียน
5,486,838,012 7,608,312,977 2,382,873,460 3,123,764,098
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
   - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
11
4,982,130,235 5,767,771,148 992,305,072 628,242,336
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
14
27,834,861
23,195,829
26,168,403
21,875,643
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
6,254,433
6,702,620
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
5,016,219,529 5,797,669,597 1,018,473,475 650,117,979
รวมหนี้สิน
10,503,057,541 13,405,982,574 3,401,346,935 3,773,882,077

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
   ทุนเรือนหุ้นที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
   ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ณ  วันที่  31  ธันวาคม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ  วันที่  31  ธันวาคม
2555
2554

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000 828,750,000 828,750,000 828,750,000
4,982,964,187 4,982,964,187 4,982,964,187 4,982,964,187
15

66,300,000
5,206,892,665
(370,317,292)
10,714,589,560
17,652,291
10,732,241,851
21,235,299,392

66,300,000
7,136,053,926
(192,734,991)
12,821,333,122
19,007,439
12,840,340,561
26,246,323,135

66,300,000
3,267,170,719
9,145,184,906
9,145,184,906
12,546,531,841

66,300,000
3,717,577,567
9,595,591,754
9,595,591,754
13,369,473,831

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2555

065

066
รายงานประจำ�ปี 2555

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและช�ำระ
เต็มมูลค่าแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ปรับปรุงแล้ว
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ก�ำไรสะสม
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน

รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี
บริษัทใหญ่
อ�ำนาจควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

828,750,000 4,982,964,187

66,300,000 7,938,940,142

(643,448,036)

13,173,506,293

16,588,892 13,190,095,185

828,750,000
828,750,000
828,750,000
828,750,000

66,300,000
66,300,000
66,300,000
66,300,000

(643,448,036)
450,713,045
(192,734,991)
(192,734,991)
(177,582,301)
(370,317,292)

(22,252,313)
13,151,253,980
(329,920,858)
12,821,333,122
12,821,333,122
(2,106,743,562)
10,714,589,560

16,588,892
2,418,547
19,007,439
19,007,439
(1,355,148)
17,652,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(22,252,313)
7,916,687,829
(780,633,903)
7,136,053,926
7,136,053,926
(1,929,161,261)
5,206,892,665

(22,252,313)
13,167,842,872
(327,502,311)
12,840,340,561
12,840,340,561
(2,108,098,710)
10,732,241,851

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จัดสรรแล้ว ส�ำรองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
        เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ปรับปรุงแล้ว
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

828,750,000

4,982,964,187

66,300,000

3,888,679,589

9,766,693,776

828,750,000
828,750,000

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

66,300,000
66,300,000

(21,216,583)
3,867,463,006
(149,885,439)
3,717,577,567

(21,216,583)
9,745,477,193
(149,885,439)
9,595,591,754

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

828,750,000
828,750,000

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

66,300,000
66,300,000

3,717,577,567
(450,406,848)
3,267,170,719

9,595,591,754
(450,406,848)
9,145,184,906

รายงานประจำ�ปี 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

067

งบก�ำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการเดินเรือ
16
รายได้อื่น
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
6
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์
7.1, 7.2
โอนกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
7.1
ดอกเบี้ยรับ
   ปรับปรุงส�ำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
13
   ของตราสารอนุพันธ์
    อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการเดินเรือ
16, 23
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
16
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
7.2
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
21.1 (ก)
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
17
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
19
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี :
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน)
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

068

รายงานประจำ�ปี 2555

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2555

2554

13,547,880,127 13,684,168,914

703,218,661

996,411,667

46,673,223
10,988,309
292,045,957 1,386,848,123
49,616,124
34,980,131
28,486,497
3,125,277
4,011,719

43,657,329
14,000,000
10,785,961
27,882,999
-

3,398,470
10,000,000
20,589,254
-

33,121,967
95,908,330
13,968,814,991 15,249,039,707

467,001
7,118,140
800,011,951 1,037,517,531

13,345,146,494 14,236,209,934
1,177,280,592 1,287,805,893

832,227,188
175,433,401

824,098,270
184,470,426

- 170,345,043
749,960,195
89,971,288
346,633,181
303,183,529 347,353,387 152,786,922 178,834,274
15,922,203,991 16,041,714,257 1,250,418,799 1,187,402,970
44,130,416
32,654,317
(1,909,258,584) (760,020,233) (450,406,848) (149,885,439)
18,322,229
19,861,359
(1,927,580,813) (779,881,592) (450,406,848) (149,885,439)
(1,929,161,261) (780,633,903) (450,406,848) (149,885,439)
1,580,448
752,311
(1,927,580,813) (779,881,592) (450,406,848) (149,885,439)
(2.33)
828,750,000

(0.94)
828,750,000

(0.54)
828,750,000

(0.18)
828,750,000

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

(1,927,580,813) (779,881,592) (450,406,848) (149,885,439)
(180,517,897) 452,379,281
(180,517,897) 452,379,281
(2,108,098,710) (327,502,311) (450,406,848) (149,885,439)

(2,106,743,562) (329,920,858) (450,406,848) (149,885,439)
(1,355,148)
2,418,547
(2,108,098,710) (327,502,311) (450,406,848) (149,885,439)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2555

069

งบกระแสเงินสด

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(1,909,258,584) (760,020,233)
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน :
   ค่าเสื่อมราคา
1,275,113,930 1,241,429,932
   ค่าตัดจ�ำหน่าย
90,102,020
61,886,021
   ขาดทุน (ก�ำไร) จากการขายสินทรัพย์
(292,045,957) (1,386,848,123)
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
749,960,195 (49,616,124)
   ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
346,633,181
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(3,745,985)
7,088,906
เงินปันผลรับ
(10,988,309)
ปรับปรุงส�ำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
       ของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(3,125,277)
(4,011,719)
  ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
30,186,094
224,870,832
   ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�ำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม (44,130,416) (32,654,317)
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4,639,032
4,622,979
   ดอกเบี้ยรับ
(34,980,131) (28,486,497)
   ต้นทุนทางการเงิน
303,183,529
347,353,387
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
501,543,322 (374,384,956)
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
   ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
300,711,965 (1,239,926,590)
   ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
434,737,182 (313,262,605)
   ลูกหนี้อื่น
83,331,314 (53,012,531)
   พัสดุคงเหลือ
(35,200,080) (37,393,436)
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(14,744,218) (16,006,899)
   สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
(341,909)
341,806
หนี้สินจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(562,878,857) 1,712,048,702
   เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
79,828,191 (64,368,142)
   เจ้าหนี้อื่น
(19,822,980) (16,399,429)
   เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(17,825,084) (17,180,790)
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(448,187)
4,153,396
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(3,679,463)
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
748,890,659 (419,070,937)
   จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
(24,470,515) (22,410,219)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
724,420,144 (441,481,156)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(450,406,848)

(149,885,439)

406,838,527
(10,785,961)
(14,000,000)

415,448,896
(10,000,000)

-

-

(28,077,587)
4,292,760
(27,882,999)
152,786,922

31,436,308
4,338,523
(20,589,254)
178,834,274

32,764,814

449,583,308

(3,034,009)
3,458,468
(1,312,234)
42,111

401,150,060
14,360,126
(5,949,889)
(138,293)
737,844

(7,093,452)
(6,642,429)
553,037,002
(328,463)
570,891,808
570,891,808

(34,677,903)
(7,699,278)
325,285,801
4,191,447
(3,679,463)
1,143,163,760
1,143,163,760

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไถ่ถอนหุ้นกู้
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

(421,955,284)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554

4,215,686,851

(83,990,597)

(121,132,270)

(5,576,490) (39,558,275)
24,988,309
10,000,000
35,520,649
27,794,381
(367,022,816) 4,213,922,957

14,000,000
27,962,437
(42,028,160)

10,000,000
20,429,473
(90,702,797)

(8,719,350)

300,000,000
300,000,000
-

-

(582,929,611) (1,170,370,398)

394,933,124

(125,881,126)

300,000,000
300,000,000
-

(2,500,000,000)
- (2,500,000,000)
(322,665,866) (348,186,539) (175,963,662) (171,691,812)
(2,805,595,477) (1,527,276,287) (1,681,030,538) (297,572,938)
(40,077,880)
53,934,275
(2,488,276,029)

2,299,099,789 (1,152,166,890)

754,888,025

4,589,344,440 2,290,244,651 1,267,333,498

512,445,473

2,101,068,411

1,267,333,498

4,589,344,440

115,166,608

การเปิดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่กระทบเงินสด:
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในไตรมาส 1 ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลท�ำให้ก�ำไร
สะสมลดลงและภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 22.25 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จ�ำนวน 21.22 ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
      ในปี 2555 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 626.90 ล้านบาท จากการรับโอนเป็นผู้ท�ำสัญญาต่อสร้างเรือและรับโอนค่า
ต่อสร้างเรือจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เรื่องทั่วไป
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดตามกฎหมายไทย บริษัทฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศอื่นในทะเลจีนใต้ โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ที่อยู่ของบริษัทฯ ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
1.2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน หรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
1.3 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัทย่อย

บริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานในประเทศไทย
ก) บริษัท เอเชี่ยน บัลค์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
(บริษัทได้หยุดการด�ำเนินกิจการ)
ข) บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
กลุ่มบริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานในประเทศสิงคโปร์
ค) บริษัท อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จ�ำกัด
ง) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จ�ำกัด
และบริษัทย่อย คือ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส (เอ็ม)
เอสดีเอ็น บีเอชดี จ�ำกัด (ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
ซึ่งบริษัทนี้ได้ถูกขายเมื่อ 28 มิถุนายน 2555)
จ) บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด และ
บริษัทย่อย คือ
บริษัท อาร์ ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด
(ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100)
บริษัท อาร์ ซี แอล เอเย่นซี (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี จ�ำกัด
(ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100)
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟิล อิงค์ จ�ำกัด
(ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100)
บริษัท อาร์ ซี แอล (เกาหลี) จ�ำกัด (ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
ซึง่ บริษทั ฯ ได้หยุดการด�ำเนินกิจการเมือ่ เดือน กรกฎาคม 2555
และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติให้เลิกกิจการ) และ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส ชิปปิ้ง จ�ำกัด
(ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100)
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ประเภทกิจการ

สถานที่จด
ทะเบียน

สัดส่วนเงินลงทุน

ด�ำเนินกิจการเดินเรือ

ไทย

ร้อยละ 51 โดยบริษัทฯ

บริการโลจิสติคส์

ไทย

ร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ

ลงทุนในบริษัทอื่น
เจ้าของและด�ำเนิน
กิจการเดินเรือ

สิงคโปร์
สิงคโปร์

ร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ
ร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ

ลงทุนในบริษัทอื่น
ด�ำเนินกิจการเดินเรือ
และรับรวบรวมสินค้า
จากผู้ส่งออกรายย่อย

สิงคโปร์

ร้อยละ 73 โดยบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จ�ำกัด
และร้อยละ 27 โดยบริษัทฯ

ประเภทกิจการ

สถานที่จด
ทะเบียน

ฉ) บริษัท อาร์ ซี แอล เซอร์วิส เอส. เอ. จ�ำกัด
(บริษัทได้หยุดการด�ำเนินกิจการ)

ด�ำเนินกิจการเดินเรือ

ปานามา

ช) บริษัท อาร์ ซี แอล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(บริษัทได้หยุดการด�ำเนินกิจการ)

ด�ำเนินกิจการเดินเรือ

สิงคโปร์

ซ) บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จ�ำกัด

จัดการกองเรือ

สิงคโปร์

กลุ่มบริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานในประเทศฮ่องกง
ฌ) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส (ฮ่องกง) จ�ำกัด
และบริษัทย่อย คือ   
บริษัท ริจิแนล เมอร์เชอนส์ มาริไทม์  จ�ำกัด
(ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80) และ
บริษัท ริจิแนล เมอร์เชอนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จ�ำกัด (ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80)

ลงทุนในบริษัทอื่น
ตัวแทนเดินเรือและ
การให้บริการ
การขนส่งและจัดการ
เกี่ยวกับสินค้า

ฮ่องกง

ชื่อบริษัทย่อย

สัดส่วนเงินลงทุน

ร้อยละ 51 โดยบริษัท อาร์ ซี แอล
อินเวสเม้นท์ พีทีอี จ�ำกัด และ
ร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ
ร้อยละ 51 โดยบริษัท อาร์ ซี แอล
อินเวสเม้นท์ พีทีอี จ�ำกัด และ
ร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ
ร้อยละ 51 โดยบริษัท อาร์ ซี แอล
อินเวสเม้นท์ พีทีอี จ�ำกัด และ
ร้อยละ 49 โดยบริษัทฯ
ร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ

(ข) บริษัทฯ น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา (วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
(ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับ
ของบริษัทฯ
(ง) งบการเงินของบริษทั ย่อยในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ณ วันทีใ่ นงบแสดง
ฐานะการเงินส�ำหรับรายการทีเ่ ป็นสินทรัพย์และหนีส้ นิ และอัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ส�ำหรับรายการทีเ่ ป็นรายได้
และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(จ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมแล้ว
(ฉ) ไม่มีการส�ำรองภาษีเงินได้ของประเทศไทยไว้ส�ำหรับก�ำไรของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ที่ยังไม่ได้แบ่งสรร
เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งใจที่จะคงก�ำไรดังกล่าวไว้ที่บริษัทย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ ในการลงทุนต่อ
(ช) ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
1.4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน

ปีที่มีผลบังคับใช้
2556
2556
2556
2556
2556
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์
จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ปีที่มีผลบังคับใช้
2556
2556
2557
2557
2557
2557
2556

บริษัทฯ จะเริ่มน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช้
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552), การตีความมาตรฐาน การบัญชีฉบับที่ 10,
ฉบับที่ 29 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 13 และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยว
กับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินจะไม่มผี ลกระทบต่องบการเงินส�ำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ และส�ำหรับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 12, ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552),การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 และฉบับที่ 25 ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบ ต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
2. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.1 การรับรู้รายได้
รายได้จากการเดินเรือ
รายได้จากการเดินเรือจะถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น ที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
2.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั กลุม่ บริษทั บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์  การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้  
2.4 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน
2.5 เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดัง
กล่าวเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุน
074
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(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไปจึงบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบก�ำไรขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ ปี และทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัด
จ�ำหน่าย กลุ่มบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัด
จ�ำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน
(จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
(ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นเมื่อราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนทันที
2.6 ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ทีด่ นิ อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ค�ำนวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าซากโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
เรือเดินทะเล
25 ปี
อาคารชุดและอาคารเช่าระยะยาว
20, 50 ปี
ที่ดินเช่าและสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
ตามอายุสัญญาเช่า
สินทรัพย์ถาวรอื่น
3 - 10 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและเรือเดินทะเลระหว่างต่อสร้าง
กลุ่มบริษัทบันทึกรายจ่ายในการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเมื่อเกิดรายการ และตัดจ�ำหน่ายด้วย
วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 30 เดือน
2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
กลุม่ บริษทั ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำ� กัดอย่างมีระบบตลอดอายุ การให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
กลุม่ บริษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
		
อายุการให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3  ปี
2.8 ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชีถกู ตัดจ�ำหน่ายโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (โดยประมาณ) ตามอายุของหุน้ กู้
ค่าตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชีรวมอยูใ่ นต้นทุนทางการเงิน
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2.9 เครื่องมือทางการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า และเงินกูย้ มื ซึง่ นโยบายการบัญชีเฉพาะส�ำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง
2.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
กับบริษทั ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำ� นาจในการวางแผน
และควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
2.11 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการ
เงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
ต�่ำกว่า
2.12 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
2.13 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของอาคารส�ำนักงาน เรือเดินทะเลและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูง
กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์ และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาด
ปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทกี่ �ำลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุด ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ซึ่งสะท้อนถึง
จ�ำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้
ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุน
2.15 ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุน ส�ำรองเลี้ยงชีพและ
ผลประโยชน์อื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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เงินชดเชยเมือ่ ออกจากงานของพนักงานตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในส่วน
ของก�ำไรขาดทุนตลอดอายุการท�ำงานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในประเทศไทยแห่งหนึง่ เกีย่ วกับ
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานนี้ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณ
ไว้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ่งจะรับรู้ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
2.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทบันทึกส�ำรองเงินชดเชยค่าเสียหายของสินค้า โดยประมาณจากจ�ำนวนเงินค่าเสียหายที่ไม่สามารถ
เรียกคืนได้จากบริษัทประกันภัย
2.17 ภาษีเงินได้
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้โดยค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
2.18 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย ถ่วงน�้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
3. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการ
เงินและข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญมีดังนี้
3.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุน
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
3.2 อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการ
ใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุ การใช้งานและมูลค่าซากใหม่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหาร
จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
3.3 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผล
ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
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3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อ
ให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.5 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ในการพิจารณาส�ำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึ่ง
ตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด
3.6 คดีฟ้องร้อง
กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมิน
ผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ใน
งบการเงิน
3.7 ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่สร้างภาระ
ประมาณการค่าใช้จา่ ยของสัญญาทีส่ ร้างภาระแก่กลุม่ บริษทั จะบันทึกเมือ่ ประโยชน์ทกี่ ลุม่ บริษทั พึงได้รบั น้อยกว่า
ต้นทุนทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำเนินการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่าใช้จา่ ยรับรู้ ด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของต้นทุนทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือต้นทุนสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด�ำเนินสัญญาต่อแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า กลุ่มบริษัทรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
3.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
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4. ลูกหนี้การค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ที่
ค้างช�ำระได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

น้อยกว่า 90 วัน
1,974,486
2,280,055
91 - 180 วัน
54,011
123,082
181 - 365 วัน
62,055
37,015
มากกว่า 365 วัน
17,055
11,703
รวม
2,107,607
2,451,855
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(12,435)
(16,181)
สุทธิ
2,095,172
2,435,674
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ ที่
ค้างช�ำระได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
น้อยกว่า 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม

11,712
3,858
6,000
21,570

351,182
104,193
932
456,307

-

-

5. Iเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในประเทศไทย
ก) บริษัท เอเชี่ยน บัลค์ ชิปปิ้ง จำ�กัด
ข) บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในประเทศสิงคโปร์
ค) บริษัท อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์
พีทีอี จำ�กัด
ง) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์
ไลน์ส พีทีอี จำ�กัด
จ) บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จำ�กัด
ฉ) บริษทั อาร์ ซี แอล เซอร์วสิ
เอส เอ จำ�กัด

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2555
2554
25 ล้านบาท
5   ล้านบาท

25 ล้านบาท
5   ล้านบาท

10 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
136.5 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
138.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
10,000 เหรียญ
สหรัฐฯ

10 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
136.5 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
138.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
10,000 เหรียญ
สหรัฐฯ

เงินปันผลรับ
สัดส่วน
ส�ำหรับปี สิ้นสุด
เงินลงทุนโดยตรง ราคาทุน วันที่ 31 ธันวาคม
2555 2554 2555 2554 2555 2554
ร้อยละ ร้อยละ
51
100

51
100

13
5

13
5

-

-

100

100

145

145

-

-

100

100 5,060 5,060

-

-

27
49

27 1,094 1,094
49
2
2

-

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2555
2554

ช) บริษัท อาร์ ซี แอล โฮลดิ้งส์ จำ�กัด 0.3 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
ซ) บริษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ 0.3 ล้านเหรียญ
    พีทีอี จำ�กัด
สิงคโปร์
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในประเทศฮ่องกง
ฌ) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์
20 ล้านเหรียญ
ไลน์ส (ฮ่องกง) จำ�กัด
ฮ่องกง
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

0.3 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
0.3 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
20 ล้านเหรียญ
ฮ่องกง

เงินปันผลรับ
สัดส่วน
ส�ำหรับปี สิ้นสุด
เงินลงทุนโดยตรง ราคาทุน วันที่ 31 ธันวาคม
2555 2554 2555 2554 2555 2554
ร้อยละ ร้อยละ
49

49

108

108

-

-

49

49

54

54

-

-

100

100

217 217
6,698 6,698

-

-

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ
บริษัทร่วมที่ดำ�เนินงานในประเทศไทย
บริษัท ที ไอ พี เอส จำ�กัด
   (ดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรือ)
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินปันผลรับ
ส�ำหรับปี
สัดส่วน
สิ้นสุดวันที่ 31
ทุนเรียกช�ำระแล้ว เงินลงทุนโดยตรง วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
ธันวาคม
2555
2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

ร้อยละ ร้อยละ
100 ล้าน   100 ล้าน  
บาท
บาท
20

20

20
20

20 215
20 215

189
189

14
14

10
10

ส่วนแบ่งก�ำไรสะสมของบริษัทร่วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ค�ำนวณจาก งบการเงินของ
บริษัทร่วมซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
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2555

2554

214,815
24,405
239,220

188,562
30,939
219,501

7. ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
7.1 ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
(หน่วย: บาท)
อาคาร
ในกรุงเทพฯ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ลดลงจากการจำ�หน่าย
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อาคาร
ในสิงคโปร์

อาคาร
ในฮ่องกง

สิ่งปรับปรุง
อาคาร
ในสิงคโปร์

สิ่งปรับปรุง
อาคาร
ในฮ่องกง

รวม

45,746,387 158,044,344 249,245,776
-

60,120,536
2,082,945
(1,197,027)

5,559,967
-

518,717,010
2,082,945
(1,197,027)

- (5,284,147) (7,850,984)
45,746,387 152,760,197 241,394,792

(1,621,591)
59,384,863

(175,133)
5,384,834

(14,931,855)
504,671,073

41,443,750
2,273,478
-

21,439,922
3,024,028
-

34,697,629
2,582,202
-

59,419,970
660,351
(929,555)

4,590,484
316,951
-

161,591,755
8,857,010
(929,555)

43,717,228

(755,827)
23,708,123

(1,125,273)
36,154,558

(1,628,406)
57,522,360

(148,564)
4,758,871

(3,658,070)
165,861,140

-

20,356,350
(680,618)
19,675,732

10,369,430
(669,759)
9,699,671

-

-

30,725,780
(1,350,377)
29,375,403

4,302,637 116,248,072 204,178,717
2,029,159 109,376,342 195,540,563

700,566
1,862,503

969,483
625,963

326,399,475
309,434,530

บริษัทย่อยได้จ�ำนองอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นเพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ผู้จะซื้อได้ลงนามในสิทธิเลือกที่จะซื้อ (Option to purchase) อาคารส�ำนักงานในประเทศ
สิงคโปร์กับบริษัทย่อยสองแห่งในประเทศสิงคโปร์ในราคา 175 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 4,328.19 ล้านบาท โดย
จ่ายเงิน 1.75 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 43.28 ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียมเลือกที่จะซื้อ และในวันที่ 6 กรกฎาคม
2554 ผู้จะซื้อได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสิทธิเลือกที่จะซื้อ พร้อมทั้งได้จ่ายเงินมัดจ�ำจ�ำนวน 5% ของราคาขาย
(หลังจากหักค่าธรรมเนียมเลือกที่จะซื้อแล้ว) และผู้จะซื้อ จะต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือและการซื้อขายจะต้องกระท�ำให้เสร็จสิ้น
ในวันที่ถึงก�ำหนดคือ 10 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่
ระบุในการซื้อและขายดังกล่าว
การซื้อขายดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นลงในวันที่ 14 กันยายน 2554 โดยมีก�ำไรจากการขายเป็นจ�ำนวน 51.52
ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 1,258.72 ล้านบาท
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การเสนอขายอาคารส�ำนักงานในประเทศสิงคโปร์ดงั กล่าวข้างต้นได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ ของบริษทั ฯ เมือ่
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
7.2 เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)

เรือเดินทะเล
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ลดลงจากการจำ�หน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เรือเดินทะเล รายจ่ายใน
ระหว่าง การซ่อมแซม
ต่อสร้าง เรือครัง้ ใหญ่

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์
ส�ำนักงาน ยานพาหนะ

ตู้ล�ำเลียง
สินค้า

รวม

26,654,562,362 317,799,353 414,235,704 746,304,596 201,071,054 34,196,539 28,368,169,608
- 535,571,418 146,861,775 165,533,895
1,854,026 4,353,344 854,174,458
(129,915,518) (45,684,986) (334,905,120) (287,237,027) (4,401,361) (11,747,840) (813,891,852)
(562,649,932) 49,015,973 (5,971,698) (17,487,478) (2,251,177) (391,654) (539,735,966)
25,961,996,912 856,701,758 220,220,661 607,113,986 196,272,542 26,410,389 27,868,716,248
9,359,109,761
991,686,313
(102,680,341)

- 193,828,069 537,792,925 183,195,739 31,791,888 10,305,718,382
- 171,587,561 94,696,042
6,888,642 1,398,362 1,266,256,920
- (322,496,013) (231,051,357) (4,326,651) (11,348,800) (671,903,162)

(167,512,032)
10,080,603,701

-

787,367,896
749,960,195
-

-

-

-

-

-

(34,851,971)
1,502,476,120

-

-

-

-

- (34,851,971)
- 1,502,476,120

16,508,084,705 317,799,353 220,407,635
14,378,917,091 856,701,758 179,765,799

208,511,671
217,155,677

17,875,315
12,610,321

2,404,651 17,275,083,330
4,827,920 15,649,978,566

(2,464,755) (11,479,301) (2,095,509) (258,981) (183,810,578)
40,454,862 389,958,309 183,662,221 21,582,469 10,716,261,562
787,367,896
749,960,195
-

กลุ่มบริษัทได้จ�ำนองเรือเดินทะเลส่วนใหญ่เพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีเรือเดินทะเลและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว
แต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 405 ล้านบาท และ 367 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 53 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท) ตามล�ำดับ
สรุปเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2555
ในระหว่างไตรมาสแรกของปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ขายตู้ล�ำเลียงสินค้า จ�ำนวนหนึ่ง มีก�ำไร
จากการขายเป็นจ�ำนวน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 36.2 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ขายตู้ล�ำเลียงสินค้า จ�ำนวนหนึ่ง มีก�ำไร
จากการขายเป็นจ�ำนวน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 37.7 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ขายตู้ล�ำเลียงสินค้า จ�ำนวนหนึ่ง มีก�ำไร
จากการขายเป็นจ�ำนวน 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 39.8 ล้านบาท
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ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 บริษทั ฯ ได้ขายเรือล�ำหนึง่ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชีเป็นจ�ำนวน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 33.5 ล้านบาท โดยมีก�ำไรจากการขายเป็นจ�ำนวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 10.8 ล้านบาทและ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ขายตู้ล�ำเลียงสินค้าจ�ำนวนหนึ่ง มีก�ำไรจากการขายเป็นจ�ำนวน 5.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 165.0 ล้านบาท
ในปลายปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในสิงคโปร์ได้จัดให้มีการประเมินราคาเรือเดินทะเล โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
และได้บันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นจ�ำนวนเงิน 24.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 750.0 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�ำนวนเงิน 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 90.0 ล้านบาท) ในงบก�ำไรขาดทุน
สรุปเหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2554
ในระหว่างไตรมาสแรกของปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ขายตู้ล�ำเลียงสินค้า จ�ำนวนหนึ่ง มีก�ำไร
จากการขายเป็นจ�ำนวน 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 23.1 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ขายตู้ล�ำเลียงสินค้า จ�ำนวนหนึ่ง มีก�ำไร
จากการขายเป็นจ�ำนวน 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 28.4 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ขายตู้ล�ำเลียงสินค้า จ�ำนวนหนึ่ง มีก�ำไร
จากการขายเป็นจ�ำนวน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 42.9 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ขายตู้ล�ำเลียงสินค้า จ�ำนวนหนึ่ง มีก�ำไร
จากการขายเป็นจ�ำนวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 45.6 ล้านบาท
ในปลายปี 2554 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้พิจารณาด้อยค่าของเรือเดิน
ทะเล และเห็นว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเรือฯ ที่ได้บันทึกมีจ�ำนวนที่เหมาะสมแล้ว
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)

เรือเดินทะเล

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เรือเดินทะเล
ระหว่าง
ต่อสร้าง

รายจ่ายใน
การซ่อมแซม
เรือครั้งใหญ่

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
และอุปกรณ์
ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

รวม

8,403,215,913
(129,915,518)
8,273,300,395

856,701,758
856,701,758

239,472,935
2,236,601
(110,791,791)
130,917,745

44,528,283
400,449
44,928,732

9,147,500
9,147,500

8,696,364,631
859,338,808
(240,707,309)
9,314,996,130

3,183,555,163
320,285,653
(102,680,341)
3,401,160,475

-

108,520,384
82,797,221
(104,523,381)
86,794,224

42,121,179
1,305,408
43,426,587

8,970,730
176,767
9,147,497

3,343,167,456
404,565,049
(207,203,722)
3,540,528,783
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(หน่วย: บาท)

เรือเดินทะเล

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ลดลงจากการจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เรือเดินทะเล
ระหว่าง
ต่อสร้าง

รายจ่ายใน
การซ่อมแซม
เรือครั้งใหญ่

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้ง
และอุปกรณ์
ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

รวม

89,971,288
89,971,288

-

-

-

-

89,971,288
89,971,288

5,219,660,750
4,782,168,632

856,701,758

130,952,551
44,123,521

2,407,104
1,502,145

176,770
3

5,353,197,175
5,684,496,059

ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2555
2554

ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ใน
ต้นทุนการเดินเรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

1,257,946,729 1,204,979,609
17,167,201 36,450,323
1,275,113,930 1,241,429,932

403,082,874
3,755,653
406,838,527

410,370,548
5,078,348
415,448,896

8. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รับโอน (โอน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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(หน่วย: บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ก�ำลังพัฒนา

327,249,485
4,237,127
2,760,341
334,246,953

9,735,219
1,339,362
(2,760,341)
8,314,240

336,984,704
5,576,489
342,561,193

(132,756,975)
(90,102,020)
(222,858,995)

-

(132,756,975)
(90,102,020)
(222,858,995)

รวม

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ก�ำลังพัฒนา

(368,570)
(5,760,169)

(8,284,079)
(8,314,240)

(8,652,649)
(14,074,409)

194,123,940
105,627,789

1,451,140
-

195,575,080
105,627,789

รวม

9. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินประมาณ 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
10. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

(หน่วย : พันบาท)

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ลดลง

เงินต้น
300,000
300,000
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ เป็นสัญญากูย้ มื เงินระยะเวลา 1 ปี มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.75 ต่อปี
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
11. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมของบริษัทฯ
1) จำ�นวน 19.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 3 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2558
2) จำ�นวน 10.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน - ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 3 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2560
3) จำ�นวน 6.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน - ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 3 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2560
เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์
4) จำ�นวน 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 3 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2557
5) จำ�นวน 24.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน 27.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 3 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2561

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2554
2554

607,432

760,504

607,432

760,504

316,885

-

316,885

-

211,257

-

211,257

-

52,490

79,659

-

-

753,537

855,662

-

-
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2554
2554

6) จำ�นวน 32.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน 37.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 6 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2561
985,112 1,189,054
7) จำ�นวน 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน 16.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 3 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2561
449,264 522,905
8) จำ�นวน 7.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน 12.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 3 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2557
220,548 380,294
9) จำ�นวน 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน 21.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 6 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2561
561,784 664,247
10) จำ�นวน 63.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2554 : จำ�นวน 77.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มีกำ�หนดชำ�ระทุกงวด 3 เดือน ครบกำ�หนดชำ�ระในปี 2560
1,944,953 2,459,396
รวม
6,103,262 6,911,721 1,135,574
หัก  ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
(1,121,132) (1,143,950) (143,269)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
4,982,130 5,767,771 992,305

760,504
(132,262)
628,242

เงินกู้ยืมข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับ LIBOR หรือ SIBOR
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
6,911,721
760,504
บวก กู้เพิ่ม
527,195
527,195
หัก จ่ายคืนเงินกู้
(1,119,671)
(132,262)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน จากการแปลงค่างบการเงิน
(196,120)
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
(19,863)
(19,863)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
6,103,262
1,135,574
เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองส่วนใหญ่ของเรือเดินทะเลของกลุ่มบริษัท และอาคารส�ำนักงาน
ของบริษัทย่อย และโดยการค�้ำประกันของบริษัทฯ
สัญญาเงินกู้ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ำกัดบางประการ ซึ่งรวมถึงการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
12. หุ้นกู้ - สุทธิ
ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันเป็นจ�ำนวน 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 2,500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้คืนเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคาร และใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนการด�ำเนินงาน หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี โดยจะครบก�ำหนดไถ่ถอนในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 5.90 ต่อปี โดยจะช�ำระดอกเบี้ยรายไตรมาสในเดือนมกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี
ภายใต้เงือ่ นไขของข้อก�ำหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ กูไ้ ด้ระบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนีส้ นิ รวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม การจ่ายเงินปันผล การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินและการก่อหลักประกันหรือภาระผูกพัน เป็นต้น
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ยอดคงเหลือของบัญชีหุ้นกู้ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

หุ้นกู้
2,500,000
2,500,000
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
(21,747)
(21,747)
บวก ค่าตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้สะสม
21,747
15,908
รวม
2,500,000
2,494,161
หัก ไถ่ถอนหุ้นกู้
(2,500,000)
หุ้นกู้ - สุทธิ
2,494,161
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ ด�ำเนินการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ก�ำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 5 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้คืนเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ข้อก�ำหนดและรายละเอียด
เงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก�ำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าวข้างต้น
13. ส�ำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ปรับปรุงสำ�รองผลขาดทุนที่บันทึกต่ำ�ไป (สูงไป)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

22.1 (2)

(132)
1,890

5,147
(3,125)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2555
2554

23.19
4.64
27.83

22.25
(3.68)
4.62
23.19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

21.88
4.29
26.17

- ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2555
2554

3.74
0.90
4.64

3.73
0.89
4.62

21.22
(3.68)
4.34
21.88

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

3.44
0.85
4.29

3.49
0.85
4.34
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- ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
ร้อยละ

อัตราคิดลด
4.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
0 - 15.00*
อัตรามรณะ
TMO97**
*   ขึ้นอยู่กับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน
**  อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามัญ (TMO97 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997)
15. ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เงินส�ำรองตามกฎหมายนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
16. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก) กลุ่มบริษทั ด�ำเนินธุรกิจกับลูกค้าผ่านตัวแทนสายการเดินเรือ (ซึ่งมีทงั้ บุคคลภายนอกและกิจการ ทีเ่ กี่ยวข้องกัน)
ซึ่งรายการธุรกิจจ�ำนวนมากเกิดขึ้นผ่านตัวแทนที่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ข) นอกจากทีก่ ล่าวในข้อ ก) แล้ว ในระหว่างปีกลุม่ บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
2555 2554 2555 2554

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
รายได้ค่าเหมาระวางเรือ
628
969
ค่าบริหารจัดการกองเรือ
7
7
รับโอนสิทธิในการต่อสร้างเรือ
627
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
39
ค่าใช้จ่ายจากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
2
ค่านายหน้าจ่าย
115
76
ค่าบริการท่าเทียบเรือ
385
289
ค่าบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
19
20
ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด
บริษัท โงวฮก จำ�กัด
088

รายงานประจำ�ปี 2555

งบการเงินรวม
2555
2554

13
8
-

17
80
359

นโยบายการก�ำหนดราคา

ราคาตลาด ณ วันที่ทำ�สัญญา
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกับผู้ต่อสร้างเรือ
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาภาระหน้าท่าหักส่วนลดปริมาณ
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

-

-

งบการเงินรวม
2555
2554

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โงวฮก จำ�กัด
อื่นๆ
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
บริษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทอี ี จำ�กัด

21

456

79
2
81
-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

-

-

1
1

-

-

-

447
487
934

189
192
381

เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
บริษัทย่อย
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จำ�กัด
627
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โงวฮก จำ�กัด
300
300
ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารนีเ้ ป็นผลประโยชน์ทจี่ า่ ยให้แก่ผบู้ ริหารของบริษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินได้แก่
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่
ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น

งบการเงินรวม
2555
2554

36

33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

15

12

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายส�ำคัญๆ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ซึ่งจ�ำแนกตามลักษณะได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

1,329
36
1,275
90
-

1,305
33
1,241
62
170

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

319
15
407
-

299
12
415
-
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18. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้จะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
บริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์ได้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ บริหารจัดการโดยรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์
และบริษัทย่อยในประเทศฮ่องกงได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน
ในระหว่างปี 2555 กลุ่มบริษัทได้จ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินรวม 53 ล้านบาท (2554: 53 ล้านบาท)
19. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งรวมถึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี ส�ำหรับการด�ำเนิน
งานบางส่วน นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2542 ก�ำไรจากกิจการเดินเรือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
อัตราทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในการค�ำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของก�ำไรของการด�ำเนินงานส่วนซึง่ ไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีในปี 2554
และ 2555 ในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 23 ตามล�ำดับ อัตราร้อยละ 20 ในปี 2556 และ ปีถดั ไป
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในต่างประเทศค�ำนวณขึน้ โดยใช้อตั ราตามกฎหมายของประเทศเหล่านัน้
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2555 และ 2554 ของบริษัทฯ จ�ำแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)

รายได้
รายได้จากการเดินเรือ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
กำ�ไรจากการขายสินทรัพย์
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการเดินเรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีเลขที่
3101120028
3105114177
กิจกรรมที่ได้รับ กิจกรรมที่ไม่ได้รับ กิจกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริม
การส่งเสริม การยกเว้นภาษี

320,647,773
18,135,781
372,250
339,155,804
342,882,794
77,484,507
80,228,151
500,595,452
(161,439,648)
(161,439,648)

27,631,501
10,785,961
14,000,000
52,417,462

382,570,888
25,521,548
346,249
408,438,685

รวม

703,218,661
43,657,329
28,350,000
10,785,961
14,000,000
800,011,951

- 489,344,394 832,227,188
332,793
97,616,101 175,433,401
89,971,288
89,971,288
72,558,771 152,786,922
332,793 749,490,554 1,250,418,799
52,084,669 (341,051,869) (450,406,848)
52,084,669 (341,051,869) (450,406,848)

รายได้
รายได้จากการเดินเรือ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการเดินเรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีเลขที่
3101120028
3105114177
กิจกรรมที่ได้รับ กิจกรรมที่ไม่ได้ กิจกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริม รับ การส่งเสริม การยกเว้นภาษี

(หน่วย: บาท)

รวม

498,317,382
2,294,763
181,617
500,793,762

27,417,873
10,000,000
37,417,873

498,094,285 996,411,667
1,103,707
3,398,470
107,904
27,707,394
10,000,000
499,305,896 1,037,517,531

332,603,156
92,148,466
97,717,682
522,469,304
(21,675,542)
(21,675,542)

- 491,495,114 824,098,270
214,748
92,107,212 184,470,426
81,116,592 178,834,274
214,748 664,718,918 1,187,402,970
37,203,125 (165,413,022) (149,885,439)
37,203,125 (165,413,022) (149,885,439)

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจเดียว คือธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในส่วนงาน
ภูมิศาสตร์คือในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไต้หวันและประเทศ
อื่นๆ ในทะเลจีนใต้ ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของ กลุ่มบริษัท ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้จากการเดินเรือ
กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่วนงาน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
กำ�ไรจากการขายสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
- บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไทย
สิงคโปร์
ฮ่องกง
รวม
ตัดบัญชี
ยอดรวม
359
12,810
379
13,548
13,548
628
1,616
34
2,278
(2,278)
987
14,426
413
15,826
(2,278)
13,548
(87)
179
111
203
203
47
11
292
35
36
44
(1,177)
(750)
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไทย
สิงคโปร์
ฮ่องกง
รวม
ตัดบัญชี
ยอดรวม
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
(347)
ต้นทุนทางการเงิน
(304)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(18)
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
(1,928)
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,691
10,011
197
15,899
60
15,959
อื่นๆ
5,276
สินทรัพย์รวม
21,235
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้จากการเดินเรือ
กำ�ไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่วนงาน
กำ�ไรจากการขายสินทรัพย์
โอนกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
- บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
อื่นๆ
สินทรัพย์รวม

งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไทย
สิงคโปร์
ฮ่องกง
รวม
ตัดบัญชี ยอดรวม
269
12,961
454 13,684
13,684
969
2,225
31
3,225
(3,225)
1,238
15,186
485 16,909
(3,225)
13,684
207
(856)
97
(552)
(552)
1,387
49
28
100

5,363

11,983

206

17,552

49

33
(1,288)
(170)
(347)
(20)
(780)
17,601
8,645
26,246

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
21.1 ภาระผูกพัน
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร
ส�ำนักงานที่จะต้องจ่ายช�ำระเป็นจ�ำนวนเงิน 12 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 8 ล้านบาท) และบริษัทย่อยสอง
แห่งในประเทศสิงคโปร์มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายช�ำระเป็นจ�ำนวนเงิน 65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
1,977 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: จ�ำนวนเงิน 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,364 ล้านบาท) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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ค่าเหมาระวางเรือ ค่าเช่าตู้ล�ำเลียงสินค้า

ค่าเช่าอื่นๆ

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

การจ่ายชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
445
72
517
ระหว่างสองถึงห้าปี
849
68
917
เกินกว่าห้าปี
543
543
รวม
1,837
140
1,977
(ข) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้แก้ไขสัญญาต่อสร้างเรือจ�ำนวน 2 ล�ำ โดย
ได้แก้ไขราคาค่าต่อสร้างเรือตลอดจนเงือ่ นไขการรับมอบเรือและการช�ำระเงิน และตามข้อก�ำหนดในสัญญาฯ ได้
ให้สิทธิในการเสนอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อจากบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของผู้ซื้อเดิม
ในระหว่างไตรมาส 3 ของปี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั โอนเป็นผูท้ ำ� สัญญาต่อสร้างเรือและรับโอนค่าต่อสร้างเรือจ�ำนวน
2 ล�ำจากบริษัทย่อยดังกล่าวตามสิทธิที่เป็นทางเลือกระบุในสัญญาต่อสร้างเรือ ยังผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันอันเกิดจากสัญญาต่อสร้างเรือจ�ำนวน 2 ล�ำที่จะต้องจ่ายเป็นจ�ำนวน 12 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 368 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554 : บริษัทย่อยดังกล่าว มีภาระผูกพันตามสัญญาต่อ
สร้างเรือ 2 ล�ำที่จะต้องจ่ายเป็นจ�ำนวน 29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 924 ล้านบาท) ซึ่งจะต้องช�ำระ
ภายในเดือนมิถุนายน 2556
นอกจากนี้ บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์มีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จะต้องจ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554
: 0.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 12 ล้านบาท) และสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะ
ต้องจ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน - ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554 : 3 ล้านบาท)
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ มีภาระผูกพันในการซื้อน�้ำมันเป็นจ�ำนวนเงิน
11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 338 ล้านบาท ในอัตรา 1,000 - 3,000 เมตริกตันต่อเดือน ช่วงระหว่าง
เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556 (31 ธันวาคม 2554 : 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 345
ล้านบาท ในอัตรา 3,000 เมตริกตันต่อเดือน ช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555)
21.2 การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระการค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยในต่างประเทศแก่สถาบัน
การเงินเป็นจ�ำนวนเงินรวม 426 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 6 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 13,271 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2554 : 426 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 13,716 ล้านบาท) และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือ
ของภาระการค�้ำประกันดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินรวม 215 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,589 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2554 : 253 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,005 ล้านบาท)
22. เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในตลาด กลุม่ บริษทั ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและเครือ่ งมือทางการเงินอืน่ ๆ เพือ่ บริหารและป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว แต่ไม่มีนโยบายเพื่อการเก็งก�ำไรหรือเพื่อการค้า
22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กลุม่ บริษทั มีเครือ่ งมือทางการเงิน บริษทั ฯมีเครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบ
ด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังน
(1) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งด้านสินเชือ่ เนือ่ งมาจากลูกค้าไม่สามารถช�ำระหนีต้ ามก�ำหนดในการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดวงเงินสินเชื่อและให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้กลุ่มบริษัท
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ยังมีนโยบายในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าโดยใช้ขอ้ มูลจากฐานะการเงินล่าสุดของลูกค้า ดังนัน้ กลุม่
บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด
หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
		งบการเงินรวม
2555
ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวม

2554

ภายใน
1 ปี

2-5 ปี

770

3

982

300

-

300
600

-
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รวม

อัตราดอกเบี้ย

346

2,101

ร้อยละ 0 - 3.15 ต่อปี

-

-

300

ร้อยละ 5.25 ต่อปี

6,103
6,103

-

300
6,103
6,703

ร้อยละ 4.75 ต่อปี
หมายเหตุ 11

รวม

อัตราดอกเบี้ย

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคา ไม่มีอัตรา
ภายใน
ตลาด
ดอกเบี้ย
1 ปี
2-5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,735
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
2,500
รวม
2,500
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อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม ราคา ไม่มีอัตรา
ตลาด ดอกเบี้ย

-

921

1,933

4,589

ร้อยละ 0 - 3.30 ต่อปี

-

6,912
6,912

-

6,912
2,500
9,412

หมายเหตุ 11
ร้อยละ 5.90 ต่อปี

		งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
ปรับขึ้นลงตาม
1 ปี 2 - 5 ปี ราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 300
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวม

2554

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
รวม

300
600

รวม

อัตราดอกเบี้ย

-

30

115

ร้อยละ 0 - 2.30 ต่อปี

-

-

300

ร้อยละ 5.25 ต่อปี

-

1,136
1,136

300
1,136
1,736

ร้อยละ 4.75 ต่อปี
หมายเหตุ 11

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
ปรับขึ้นลงตาม
1 ปี
2 - 5 ปี ราคาตลาด

รวม

อัตราดอกเบี้ย

1,090

-

177

1,267

ร้อยละ 0 - 3.20 ต่อปี

2,500
2,500

-

761
761

761
2,500
3,261

หมายเหตุ 11
ร้อยละ 5.90 ต่อปี

กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดอันเกีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว
กลุม่ บริษทั มีนโยบายในการบริหารต้นทุนดอกเบีย้ โดยการใช้การผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบีย้ แบบคงที่
และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุ่มบริษัทได้เข้าท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าโดยตกลงที่จะ
แลกเปลี่ยน โดยมีผลต่างระหว่างดอกเบี้ยซึ่งค�ำนวณในอัตราคงที่และอัตราลอยตัวส�ำหรับเงินต้นที่ตกลงกันล่วง
หน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านี้ท�ำขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก�ำไร
หรือเพื่อการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์มีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(Period by Period Knock out Swap และ Interest Rate Swap) ของเงินจ�ำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (31
ธันวาคม 2554: 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวท�ำเพื่อแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย LIBOR ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยจ�ำนวนเงินดังกล่าวจะลดลงทุกงวดสามเดือนงวดละ 0.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยดังกล่าวมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ข้างต้นเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2554: 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ตั้ง ค่าเผื่อผลขาดทุน
ข้างต้นในงบก�ำไรขาดทุน
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(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ อันเนือ่ งมาจากกลุม่ บริษทั มีธรุ กิจกระจาย
อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงคิดค่าระวางการขนส่งเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยลูกค้าต้องจ่าย
ช�ำระด้วยสกุลเงินในประเทศ ในจ�ำนวนทีเ่ ทียบเท่าสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ กลุม่ บริษทั ป้องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยการถ่วงดุลระหว่างกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวโยงกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ กับหนี้สินที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศ วิธกี ารดังกล่าวเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เงินกูย้ มื ส่วนใหญ่
ของกลุ่มบริษัทจึงเป็นเงินสกุลเดียวกันกับกระแสเงินสดรับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการ
เงินซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายประกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก�ำไรหรือเพื่อการค้า
นอกจากความเสี่ยงจากรายการธุรกิจที่เป็นเงินตราต่างประเทศแล้ว กลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ บื เนือ่ งจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในต่างประเทศด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 กลุ่มบริษัทไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงน้อย
กลุม่ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเจรจาเงือ่ นไขในตราสารอนุพนั ธ์ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในรายการสินทรัพย์หรือ
หนี้สินทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(4) ความเสี่ยงในราคาสินค้า
ตั้งแต่ปี 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ท�ำสัญญาหลายสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
ความผันผวนจากราคาน�้ำมัน (Hedged derivatives) ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่มิถุนายน 2552
และหลังจากสิ้นสุดสัญญาดังกล่าวลงแล้ว กลุ่มบริษัทไม่ได้ท�ำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอีก
อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ท�ำการตกลงซื้อน�้ำมันกับผู้ขายไว้ล่วงหน้า โดย
ได้กำ� หนดปริมาณการซือ้ ล่วงหน้าในอัตราทีไ่ ม่เกินกว่าทีท่ างกลุม่ บริษทั ได้กำ� หนดเพดานไว้ นโยบายการซือ้ น�ำ้ มัน
ล่วงหน้าประสานกับการซือ้ น�ำ้ มัน ณ ราคาตลาดปัจจุบนั ท�ำให้ตน้ ทุนราคาน�ำ้ มันของกลุม่ ลดความผันผวนลงและ
บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อน�้ำมันภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 21.1 (ค)
22.2 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
นอกจากเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สินทรัพย์ ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่าง มีสาระส�ำคัญ
23. ต้นทุนการเดินเรือ
ในไตรมาส 2 ของปี 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้มีการปรับปรุงต้นทุนการเดินเรือ ค้างจ่ายของ
ไตรมาส 1 ปี 2555 ให้ตรงกับที่เกิดขึ้นจริง ลดลงเป็นจ�ำนวน 2.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 68.72 ล้านบาท
24. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมและการด�ำรง
ไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt - to - Equity Ratio ) เพื่อให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งระบุให้บริษัทฯ ต้องรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในภาพ
รวมให้ไม่เกิน 1.5 : 1
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริษทั มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.98 : 1 (31 ธันวาคม
2554 เท่ากับ 1.04 : 1) และบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนเท่ากับ 0.37 : 1 (31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 0.39 : 1)
25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2556
096
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2555 มีดังนี้
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่งบการเงินตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สังกัด  ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที.
แอสโซซิเอท ในประเทศไทย

บริษัทย่อยที่งบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น สังกัด
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี และฮ่องกง

รวม

1.877

4.421

6.298

0.000
0.000
1.877

0.212
0.000
4.633

0.212
0.000
6.510

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (ค่าบริการด้านภาษี)
- ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี
- ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต
รวม

Remuneration of the Auditors
The details of 2012 remuneration of the auditors of the Company and its subsidiary companies are as follows :
Amounts of Auditors’ Remuneration (Mil. Baht)
Auditors’ Remuneration
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Audit fee
Non audit fee (Tax services)
- Paid during the year 2012
- Obligation to be paid in the future
Total

The Company & subsidiaries whose
financial statements were audited by
A. M. T. & Associates - Thailand

Subsidiaries whose financial statements were
audited by Ernst & Young Office Limited
(Malaysia and Singapore)

Total

1.877

4.421

6.298

0.000
0.000
1.877

0.212
0.000
4.633

0.212
0.000
6.510

การแสดงรายการที่ก�ำหนดในแบบ 56-2
เรื่อง

1
2
3
4
5

6
7
8
9
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
5.1  ผู้ถือหุ้น
5.2  การจัดการ
5.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ
รายการระหว่างกัน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
งบการเงิน
9.1 งบการเงินเปรียบเทียบ
9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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