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To be a trusted, leading and efficient container
carrier and logistics provider with quality services
in Asia through contribution from committed staff
with passion and innovation.
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ข้อมูลจำ�เพาะของบริษัทฯ
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ชื่อ

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

ชั้น 30 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 127/35
ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2296 1096-7
โทรสาร 0 2296 1098
เว็บไซต์ : http://www.rclgroup.com

ประเภทธุรกิจ

บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลแบบฟีดเดอร์
และการค้าระหว่างประเทศ

จัดตั้ง

25 มิถุนายน 2523

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
9 ธันวาคม 2531

เป็นบริษัทมหาชน

11 มกราคม 2536

เลขทะเบียน

0107536000021

ธนาคาร

บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิตี้แบงก์
โอเวอร์ซี ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลม พลาซ่า ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2234 1676, 0 2234 1678
โทรสาร 0 2237 2133

นายทะเบียนหุ้น
หุ้นสามัญ

Corporate Profile

Name

Regional Container Lines Public Company Limited

Address

30th Floor Panjathani Tower Building,
127/35 Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : 66 2296 1096-7
Fax : 66 2296 1098
Website : http://www.rclgroup.com

Type Of Business

Container Feedering Services And Regional Trade
In Asia Pacific Region

Incorporated

June 25, 1980

Set Listing

December 9, 1988

Registered As A Public Company
January 11, 1993

Registration No.
0107536000021

Bankers

United Overseas Bank (Thai) Pcl., Krung Thai Bank Pcl.,
TMB Bank Pcl., Siam Comercial Bank Pcl., Bangkok Bank Pcl.,
Citibank, Oversea Chinese Banking Corporation,
Kasikorn Bank Pcl., Export-Import Bank of Thailand

Auditors

A.M.T. & Associates
491/27 Silom Plaza, Silom Road, Bangruk, Bangkok 10500
Tel : 66 2234 1676, 66 2234 1678
Fax : 66 2237 2133

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
REGISTRARS
โทรศัพท์ 0 2229 2800
ORDINARY SHARES
โทรสาร 0 2654 5427
Thailand Securities Depository Company Limited
ทุนจดทะเบียน
62 The Stock Exchange of Thailand Building
828,750,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 บาท
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
มูลค่ารวม 828,750,000 บาท
Tel : 66 2229 2800
Fax : 66 2654 5427

Registered Capital

828,750,000 Shares Par Baht 1.00 Each,
Amounting Baht 828,750,000
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จุดเด่นทางการเงิน

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

สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้จากการเดินเรือ
รายได้รวม
ก�ำไรขัน้ ต้น
(จากการเดินเรือ)
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
ราคาตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)

2556
2013

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2555
2012

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2554
2011

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

(5)
1
(11)
(3)
0
38

5,686,525
12,546,532
3,401,347
9,145,185
703,219
800,012

6
(6)
(10)
(5)
(29)
(23)

5,357,500
13,369,474
3,773,882
9,595,592
996,412
1,037,518

(5)
0
7
(2)
49
34

(2)
110
(100)

(129,009)
(450,407)
(0.54)
0.37
-4.93%

175
(201)
(202)

172,314
(149,885)
(0.18)
0.39
-1.56%

276
59
64

Fixed Assets
5,392,579
Total Assets
12,616,813
Total Liabilities
3,759,026
Shareholders' Equities
8,857,787
Freight Income
704,236
Total Income
1,104,376
Gross Profit
(from freight income)
(131,609)
Net Profit
44,074
Earnings Per Share (Baht)
Debt to Equity Ratio
0.42
Net Profit to
0.50%
Shareholders'Equity
Net Profit Margin
3.99%
Book Value Per Share (Baht) 10.69

-56.30%
11.03

-14.45%
11.58

Total Revenues (Billion Baht)
฿25.0
฿20.0
฿15.0
฿10.0
฿5.0
฿0.0

Company

20.9
16.3

14.8
2.2

1.4

2008

1.0

0.8

2009

15.3

2010

14.0

0.8

2011

2012

13.3

Group

1.1

2013

Total Assets (Billion Baht)
฿35.0
฿30.0
฿25.0
฿20.0
฿15.0
฿10.0
฿5.0
฿0.0

30.7

27.1

Company

26.3

25.7

21.2
11.6

2008

11.9

2009

13.3

2010

13.4

2011

12.5

2012

19.9
12.6

2013

Group
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กลุ่มบริษัท/Group
(‘000 บาท/Baht)

สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้จากการเดินเรือ
รายได้รวม
ก�ำไรขัน้ ต้น
(จากการเดินเรือ)
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
ราคาตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)

2556
2013

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2555
2012

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2554
2011

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

(5)
(6)
1
(13)
(3)
(5)

15,959,413
21,235,299
10,503,058
10,732,242
13,547,880
13,968,815

(9)
(19)
(22)
(16)
(1)
(8)

17,601,482
26,246,323
13,405,983
12,840,341
13,684,169
15,249,040

(16)
2
7
(3)
(10)
(6)

21
(14)
(100)

202,734
(1,929,161)
(2.33)
0.98
-17.98%

(137)
147
147

(552,041)
(780,634)
(0.94)
1.04
-6.08%

(150)
(268)
(250)

Fixed Assets
15,206,546
Total Assets
19,923,762
Total Liabilities
10,624,051
Shareholders' Equities
9,299,711
Freight Income
13,111,573
Total Income
13,314,138
Gross Profit
(from freight income)
245,840
Net Profit
(1,652,934)
Earnings Per Share (Baht)
0.00
Debt to Equity Ratio
1.14
Net Profit to
-17.77%
Shareholders'Equity
Net Profit Margin
-12.41%
Book Value Per Share (Baht) 11.22

-13.81%
12.95

-5.12%
15.49

NET PROFIT (Million baht)
2,000.0
1,000.0
0.0
-1,000.0
-2,000.0
-3,000.0
-4,000.0
-5,000.0

817.2

Company

464.7

44.3
-370.1

-837.0

0.04
-149.9
-450.4
-780.6

-1,929.2

Group
-1,652.9

-3,785.9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SHAREHOLDERS’ EQUITY (Billion baht)
฿18.0
฿16.0
฿14.0
฿12.0
฿10.0
฿8.0
฿6.0
฿4.0
฿2.0
฿0.0

Company

15.7
11.5
8.0

8.1

2008

2009

13.2
9.8

2010

12.8
9.6

2011

9.1

10.7

2012

8.9 9.3

2013

Group
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
รายงานฉบับนี้แสดงภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล
ปัจจุบันธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลถูก
กระทบจากการลงทุนอย่างมหาศาลในเรือ
ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ภายใต้ภาวะการณ์
ที่จ�ำนวนเรือขนส่งสินค้าที่มีมากเกินกว่า
ความต้องการอยู่แล้ว ซึ่งมีผลท�ำให้อัตรา
ค่าระวางและผลตอบแทนการลงทุนลดลง
อย่างต่อเนื่อง
ปรากฏการณ์ นี้ มี ผ ลในเชิ ง ลบต่ อ
บริษทั ฯ และสายการเดินเรืออืน่ ทัง้ หมดใน
ระดั บ ต่ า งกั น แต่ บ ริ ษั ท ฯ น่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่า เรือที่มีการ
ต่อสร้างใหม่ส่วนใหญ่ มิได้อยู่ในขนาด
บรรทุกระดับเดียวกับกองเรือของบริษัทฯ
ฉะนั้นในอนาคตน่าจะเป็นผลดีต่อความ
สามารถในการแข่งขันและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ธุรกิจการขนส่งทางทะเลใน
ระหว่ า งภาคพื้ น เอเซี ย ก� ำ ลั ง ขยั บ ขยาย
อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายในเส้นทางเดินเรือและการแข่งขัน
ทางธุรกิจ บริษัทฯ ก�ำลังปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะการณ์เหล่านีด้ ว้ ยความยืดหยุน่ และ
ความทุ่มเท

รายงานนี้เป็นสารฉบับแรก ตั้งแต่
ผมได้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการ น่า
เสียดายที่สถานการณ์มิได้ดีไปกว่านี้ เพื่อ
จะได้รายงานผลที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จะ
เห็นว่าบริษัทฯ ก็มีพัฒนาการอย่างเป็นรูป
ธรรมในเรือ่ งการปรับปรุงต้นทุนและรายได้
ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดย
การปรับรูปแบบบริการที่น�ำเสนอสู่ตลาด
การพิจารณาปรับองค์กร การปรับปรุง
ระบบภายในและกระตุ ้ น ให้ พ นั ก งาน
สนั บ สนุ น การปรั บ เปลี่ ย นต่ า งๆ ของบ
ริษัทฯ เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
ผมมีความตั้งใจที่จะให้ความมั่นใจ
แก่ผู้ถือหุ้นผู้ทรงคุณค่าได้เห็นว่า บริษัทฯ
สามารถพัฒนาให้เห็นผลการด�ำเนินงานที่
ดี ขึ้ น ในปี ต ่ อ ๆ ไป คณะผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคนได้พยายามอย่างดีที่สุดที่
จะกระตุ้นผลการด�ำเนินงานให้เห็นเป็นรูป
ธรรม
ผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจ
ในความพยายามทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของ
บริษัทอาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อ
การแข่งขันในอนาคต

ขอขอบคุณ
19 มีนาคม 2557

ดร.จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ

โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัทฯ

รองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
(สนับสนุน)

โลจิสติคส์

จัดการกองเรือ

การเงินกลุ่ม

ทรัพยากรมนุษย์และ
สื่อสารองค์กรกลุ่มฯ

ปฎิบัติการเรือ

บัญชีกลุ่ม

สารสนเทศกลุ่ม

พัฒนาธุรกิจ

ภูมิภาค 1

วางแผนบริการ

ภูมิภาค 2

บริหารและจัดการสินค้า

ภูมิภาค 3

การตลาดและการ SOC

บริหารจัดการตู้สินค้า

บริหารกลุ่ม

ภูมิภาค 4

การตลาดและการ COC

ขาย ซื้อเรือและเช่าระวางเรือ

เลขานุการกลุ่มบริษัทฯ

ภูมิภาค 5

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายกัว เปก ลอง

ดร.จ�ำลอง อติกุล

การศึกษา
• วุฒิบัตร ซีเนียร์ แคมบริดจ์ ประเทศสิงคโปร์
และชุงเชง ไฮสคูล ประเทศสิงคโปร์
• สิงคโปร์ โปลีเทคนิค - พ.ร.บ.ขนส่งทางทะเล/
กฎหมายพาณิชยนาวี
• สมาชิก BIMCO - Chartered Broker
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร กรรมการธนาคารจดทะเบียน
ในฮ่องกง - MAS Examinations
• British Merchant Navy Navigating Officer and
International Class A Master Mariner
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
Singapore Shipping Corporation Pte Ltd.
• ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัท Euro - Asia Realty
• กรรมการ Singapore Shipping Association
• Deputy Chairman, Singapore Shipping Agents & Brokers
Association
• กรรมการ Free Trade Zone Advisory Committee/
Trade Facilitation Advisory Committee of Singapore Trade
Development Board
• Second Vice-President, Singapore National
Shipowners’ Association
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริษทั ริจแิ นล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : 77,860
		
พ.ศ. 2555 : 77,860

การศึกษา
• ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง Cornell University, USA
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Auckland,
New Zealand
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington,
New Zealand
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 55/2006
สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 77/2006
สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ สภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ กรรมการบริหารและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : 		
พ.ศ. 2555 : -

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2533

ประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2549

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

การศึกษา
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
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 กลุ่มบริษัท โงวฮก
• กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
• ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเจ้าของเรือไทย
• กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการหอการค้าเยอรมัน - ไทย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : 62,073,750
		
พ.ศ. 2555 : 62,306,850

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. 2556 : 		
พ.ศ. 2555 : -

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2523

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2541
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

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

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. 2556 : 		
พ.ศ. 2555 : 200,000

กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2541

กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2547

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

นายกัว ฮอค เอง

กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2546

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. 2556 : 		
พ.ศ. 2555 : -

นายวิเศษ จูภิบาล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่พ.ศ. 2551

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ปตท.
• ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• Member Council of Trustees,
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ประธานบริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ พ.ศ. 2556 : 		
พ.ศ. 2555 : -

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่พ.ศ. 2556

การศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จาก
St. Louis University, USA
• ปริญญาตรีการบัญชี สาขาการบัญชี จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• ประสบการณ์ทผี่ า่ นมา
• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
(ก�ำกับดูแลสาขาธุรกิจต่างประเทศ)
• ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส ธนาคารเอเชีย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)
(ก�ำกับดูแลฝ่ายการค้าต่างประเทศ)
ต�ำแหน่งอืน่ ๆ ในปัจจุบนั
• กรรมการบริษทั ไอทีบซี ี บิซเิ นสคอนซัล
แทนต์กรุป๊ จ�ำกัด
• สมาชิกกิตติมศักดิแ์ ละกรรมการ
Commission Banking Technique and
Practice หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
International Chamber of Commerce
(ICC, Thailand)
จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื พ.ศ. 2556 : 		
พ.ศ. 2555 : -

09

10
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

2. นายกัว ฮอค เอง

5. นายชาลี ชู

6. นายพรชัย วิมลรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

กรรมการบริหาร

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (โลจิสติคส์)

3. นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร

4. นายสุเทพ ตระนันทสิน

7. นางสาวลู เยียน ติน

8. ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร

รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน)

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)

รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 2556

Subsidiary Company
> 50%

80%
100%

100%

Regional Container
Container Lines
Regional
PublicLines
Company Limited
Public Company Limited

100%

51%

100%

51%

RCL Holdings Ltd.

Related Company
< 20%

49%

100%

Regional Container
Lines Shipping Co., Ltd.

49%

100%

RCL Feeders Phils., Inc.

49%

100%

RCL Agencies (M)
Sdn. Bhd.

100%

RCL Australia Pty Ltd

49%

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

49%

PT Daerah Indah Shipping

RCL Investment Pte. Ltd.

51%

RCL Shipmanagement
Pte. Ltd.

51%

RCL Services S.A.

15%

Jurong Districentre
Pte. Ltd.

RCL Logistics Co., Ltd.

Asian Bulk
Shipping Co., Ltd.

Regional Container
Lines Pte. Ltd.

TIPS Co., Ltd.

27.24%
4.28%

80%

Regional Merchants
International Freight
Forwarding Co., Ltd.

Associated Company
20% - 50%

NH Prosperity Co., Ltd.

72.76%
RCL Feeder Pte. Ltd.

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

22.22%

Regional Container
Lines (H.K.) Limited

Regional Merchants
Maritime Limited

11
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

ประวัติผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

ดร.จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ

66

นายกัว เปก ลอง
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

81

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
(เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง)

67

นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
กรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน)
(เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง)
นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

59

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการบริหาร

74

73

นายสุเทพ ตระนันทสิน
61
รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

56

นายพรชัย วิมลรัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
(โลจิสติคส์)

62

นางสาวลู เยียน ติน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(การเงินกลุ่ม)

53

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เอง)
การถือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครอบครัวระหว่าง
หุ้น
บริษัท /
ผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
(%)
ประเภทธุรกิจ
- ไม่มี
2549 - 2556
กรรมการและ
บมจ.อาร์ ซี แอล / ขนส่ง
- ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง
กรรมการสรรหาและ ทางทะเล
Cornell University,USA
พิจารณาค่าตอบแทน
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of
Auckland, New Zealand
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria
University of Wellington, New
Zealand
- วุฒิบัตร ซีเนียร์ แคมบริดจ์ และ
0.009 เป็นพีช่ ายร่วมบิดา 2548 - 2552
ประธากรรมการบริหาร กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
ชุงเชง ไฮสคูล ประเทศสิงคโปร์
มารดาเดียวกับนา 2552 - 2556
ประธานกรรมการ
ขนส่งทางทะเล
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
ยกัว ฮอค เอง
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Accreditation Program (IOD)
กิตติมศักดิ์
7.49 ไม่มี
2523 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บมจ.อาร์ ซี แอล /
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ขนส่งทางทะเล
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
0.03 ไม่มี
2541 - พ.ย. 2552 กรรมการและกรรมการ บมจ.อาร์ ซี แอล /
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Syracuse
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตรวจสอบ
ขนส่งทางทะเล
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
พ.ย. 2552 - ปัจจุบนั
กรรมการรองผู้จัดการ
(สนับสนุน)
กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
- เป็นน้องชายร่วมบิดา 2546 - เม.ย. 2553 กรรมการบริหาร
- ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ขนส่งทางทะเล
พ.ค. 2553 - มี.ค. 2554 ที่ปรึกษาคณะ
มหาวิทยาลัยนานจิง
มารดา
กรรมการบริษัทฯ
เดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
นายกัว เปก ลอง เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
0.02 ไม่มี
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
วิทยาลัยเคล ประเทศเยอรมัน
ขนส่งทางทะเล
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
- ไม่มี
2546 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
- ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ
(ปฏิบัติการ)
ขนส่งทางทะเล
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร “นายเรือ” (เรือเดินต่าง
ประเทศ) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
- ไม่มี
ก.ย. 2551 - มิ.ย. 2554 ผูอ้ ำ� นวยการ
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
ขนส่งทางทะเล
University of New Jersey
(ภูมภิ าค 2)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก.ค. 2554 - ก.ค. 2555 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
(ธุรกิจ)
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ส.ค. 2555 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
National Cheng Kung University
(ธุรกิจ)
ประเทศไต้หวัน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส บมจ.อาร์ ซี แอล / ขนส่ง
- ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม)
- ไม่มี
2547 - 2552
(ภูมิภาค)
ทางทะเล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย
2552 - 2553
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(ภูมิภาค 3)
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
2554 - ปัจจุบัน
(โลจิสติคส์)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญชี
- ไม่มี
2548 - ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
สมาคมนักบัญชีรับอนุญาต
(การเงินกลุ่ม)
ขนส่งทางทะเล
ประเทศอังกฤษ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(สารสนเทศกลุ่ม)

อายุ
(ปี)
43 -

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
เลขานุการบริษัท

57 -
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เอง)
การถือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ครอบครัวระหว่าง
หุ้น
บริษัท /
ผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
(%)
ประเภทธุรกิจ
กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล /
- ไม่มี
ก.ย. 2549 - มิ.ย. 2554 ผู้อ�ำนวยการ
ปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญาดุษฎี
(สารสนเทศ)
ขนส่งทางทะเล
บัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ก.ค. 2554 - ปัจจุบนั
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สารสนเทศกลุ่ม)
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
Electrical Engineer and Computer
Science University of California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
Electrical Engineer and Computer
Science University of California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Aircraft Maintenance จาก
Civil Aviation Training Center
ประเทศไทย
บมจ.อาร์ ซี แอล / ขนส่ง
- ไม่มี
2550 - ปัจจุบนั
ผู้อ�ำนวยการ
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การบัญชี
(บัญชี และการเงิน) ทางทะเล
University of Illinois
เลขานุการบริษัทฯ
ส.ค. 2556 - ปัจจุบนั
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทการบริหารและการจัดการ
ธุรกิจ University of Ohio
ปริญญาตรีการบริหารและ
การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุด 5 เมษายน 2556
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร

พรชัย วิมลรัตน์

บัณฑิต รุ่งเจริญพร

ชาลี ชู
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/
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/

// //

/

/

/
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-

-

-

-
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-
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/
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-
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-

/
-

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

ตวงรัตน์ กีร์ติบุตร

สุเทพ ตระนันทสิน

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

ลู เยียน ติน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

อาภาวดี มีคุณเอี่ยม

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

วิเศษ จูภิบาล

บริษัทร่วม

กัว ฮอค เอง

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.

อมรศักดิ์ นพรัมภา

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

สุเมธ ตันธุวนิตย์

บริษัทย่อย

กัว เปก ลอง

Regional Container Lines Public Company Limited

ผู้บริหาร

จ�ำลอง อติกุล

ชื่อบริษัท

ฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

กรรมการ
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

กองเรือ อาร์ ซี แอล 2556

เรือที่ใช้ด�ำเนินงานและเป็นเจ้าของ
Name

Flag

Year Built

Anan Bhum
Bani Bhum
Chana Bhum
Danu Bhum
Ganta Bhum
Hunsa Bhum
Isara Bhum
Itha Bhum
Intra 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
Siri 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
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
Thai
S'pore
Thai
S'pore
S'pore

1996
1996
1996
1996
1995
1995
2008
1996
2013
1997
1997
1997
1997
1990
2001
2007
1990
2008
2002
1997
2008
2008
1997
2008
1998
2009
2013
1998
2005
2005
2005
1993
2005
1993
1994

Shipyard

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
Daesun Shibuilding & Engineering Co., Ltd
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
Daesun Shibuilding & Engineering Co., Ltd
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 44,096 TEUs
Total 35 vessel with the average age of 13 years

Deadweight

13,825
13,825
13,825
13,825
18,196
18,196
12,200
21,813
12,750
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
12,750
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
CS Tina
Cosco Aden
Cosco Istanbul
APL Amman
Tilly Russ
RHL Conscientia
Ratana Thida

Flag

Year Built

Shipyard

Thai
S'pore
S'pore
Panama
Hong Kong
Hong Kong
Liberia
Antigua
Barbuda
LIBERIA
Thailand

2008
2005
2005
1995
2012
2012
2002
2010

Qingtian Country Jianxing, Wenzhou, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Volkswerft Stralsund
Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd, China
Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd, China
Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea
Jiangsu Yangzijiang Shipyard - Jiangyin, China

2012
1996

Shanghai Shipyard - Shanghai, China
Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan
RCL FLEET CAPACITY 68,075 TEUS

Deadweight

Designed
Cargo
Age
Capacity
Gear

1,018
1,018
1,018
1,018
1,094
1,094
1,088
1,324
958
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
958
628
2,598
2,598
2,378
1,098
2,378
1,098
818

17
17
17
17
18
18
5
17
0
16
16
16
16
23
12
6
23
5
11
16
5
5
16
5
15
4
0
15
8
8
8
20
8
20
19

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
14,717
50,488
50,488
40,995
17,142

189
1,858
1,858
1,122
4,253
4,253
3,316
1,338

5
8
8
18
1
1
11
3

-

58,197
18,195

4,664
1,128

1
17

-
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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 ฐ ฯ เป็ น 91.95 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพื่ อ ความแข็ ง แกร่ ง 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
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ปีแห่งการควบรวมและการพัฒนาระบบ 2554-2557
: รับมอบเรือศิริภูมิ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 และเรืออินทราภูมิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
: ได้รบั การต่ออายุใบอนุญาตการลงทุนในประเทศเวียดนามภายใต้การร่วมทุนกับบริษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด
: การควบรวมและปรับขนาดองค์กรเพื่อปรุงประสิทธิภาพการบริการด้วยการสลายบริษัทอาร์ ซี แอล (เกาหลี) จ�ำกัด
รวมถึงการยุบสาขาฟรีเมนเทลในปี 2555 และสาขาเสมารังในปี 2556
: เริ่มติดตั้งระบบ อีซีดีไอเอส ซึ่งเป็นช่วยให้การเดินเรือในทะเลง่ายขึ้นและพัฒนาด้านความปลอดภัยขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม ปัจจุบันนี้กองเรือของบริษัทอาร์ ซี แอล ได้รับการติดตั้งระบบ อีซีดีไอเอส เสร็จสมบูรณ์แล้ว 27%
: ประมาณ 27% ของเรือในกลุ่มบริษัท ได้ผ่านการรับรองและได้รับการจัดล�ำดับชั้นเอกสารรับรองบี เอ็ม ดับบลิว
ซึง่ เป็นชุดมาตราฐานทางเทคนิคและเป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับการควบคุมและการจัดการน�ำ้ และตะกอนจากอับเฉาเรือ
: ก�ำหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่ (1) มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ
(5) รับผิดชอบในงาน ซึ่งพยายามผลักดันการประเมิณผลงานของพนักงานโดยอาศัยเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
เป็นหลัก
: ส่วนโปรแกรมเสริมดอลฟิน อีซี่ โหลดลิสต์ ได้เปิดใช้งานในระบบดอลฟิน แคริเออร์เป็นผลส�ำเร็จในปี 2554 ส่วน
โปรแกรมเสริมนี้เปิดใช้งานในกลุ่มอาร์ ซี แอล ทุกประเทศ ช่วยให้การใช้งานระบบง่ายขึ้นและประสานการท�ำงาน
ร่วมกันของส่วนโปรแกรมอื่นๆ ให้ดีขึ้น เป็นผลให้กลุ่มปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนถ่ายตู้สินค้าได้
รวดเร็วและแม่นย�ำยิ้งขึ้น
: ระบบดอลฟิน เอส เอ พี ซึ่งเป็นระบบทางการเงิน ได้เปิดใช้งานเป็นผลส�ำเร็จในปี 2554 และด�ำเนินการเพื่อน�ำ
ระบบไปใช้งานในเครือข่ายของบริษัทเป็นระยะ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ถือหุ้นร้อยละ
ชื่อบริษัท

2556

ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง
2555
และด�ำเนินการ

กิจกรรมหลัก

Regional Container Lines
Public Company Limited

-

-

ไทย

ด�ำเนินการเดินเรือ,
เป็นเจ้าของเรือ, กิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการเดินเรือ และ
ลงทุนในบริษัทอื่น

RCL Investment Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

RCL Feeder Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น ด�ำเนินกิจการ
เดินเรือและรับรวบรวมสินค้าจาก
ผู้ส่งออกรายย่อย

Regional Container Lines
Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

เจ้าของและด�ำเนินกิจการเดินเรือ

RCL Shipmanagement Pte 100
Ltd.

100

สิงคโปร์

จัดการกองเรือ

RCL Holdings Ltd.

100

100

สิงคโปร์

เจ้าของและด�ำเนินกิจการเดินเรือ

Regional Container Lines
(H.K.) Ltd.

100

100

ฮ่องกง

ลงทุนในบริษัทอื่น ตัวแทนเดินเรือ
และการให้บริการการขนส่งและ
จัดการเกี่ยวกับสินค้า

Regional Container Lines
Shipping Co., Ltd.

100

100

จีน

ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า

RCL Logistics Co., Ltd.

100

100

ไทย

บริการโลจิสติคส์

RCL Agencies (M) Sdn
Bhd

100

100

มาเลเซีย

ตัวแทนเดินเรือ

RCL Services S.A.

100

100

ปานามา

ด�ำเนินกิจการเดินเรือ

สถานที่ติดต่อ

30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa,
Bangkok, Thailand
Tel (66) 2296 1096-97
Fax (66) 2296 1098
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
11th Fl. No.9 Des Voeux Road West,
Hong Kong
Tel (852) 2526 3318
Fax (852) 2537 5463
Room 2601-2603, Harbour Ring Plaza,
No.18, Xi Zang Middle Road, Shanghai,
China
Tel (8621) 6132 4500 Fax (8621) 6132 4504
13th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/17
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, Yannawa,
Bangkok, Thailand
Tel (66) 2296 1284-6 Fax (662) 296 1279
Suite 6.02, Level 6 IMS 2,
88 Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300
Klang Selangor, Malaysia
Tel (603) 33422722 Fax (603) 33422871
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
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ถือหุ้นร้อยละ
ชื่อบริษัท

2556

ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง
2555
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

22.22

20

ไทย

Jurong Districentre
Pte Ltd.

15

15

สิงคโปร์

NH Prosperity Co., Ltd.

4.28

4.28

ไทย

TIPS Co., Ltd.

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
Room 15B-6, 14th Floor
Ningbo China Hong Center,
No.717 Zhongxing Road, Ningbo, China
Tel (86574) 2786 2518
Fax (86574) 2786 2525/38
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
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ส�ำนักงานและตัวแทน อาร์ ซี แอล ในต่างประเทศ
COUNTRY
AUSTRALIA

COMPANY
RCL (Australia) Pty Ltd
RCL (Australia) Pty Ltd
RCL (Australia) Pty Ltd
BANGLADESH
Integrated Transportation Services Limited (ITSL)
CAMBODIA
Feeder Shipping Agency Co., Ltd.
CHINA
China Ocean Shipping Agency Fangcheng
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Merchants International Freight
Forwarding Co., Ltd.
Ningbo
Regional Merchants International Freight
Forwarding Co., Ltd.
Ningbo
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Qingdao
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Shanghai
Regional Merchants International Freight
Forwarding Co., Ltd.
Shanghai
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Shenzhen
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Tianjin
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Xiamen
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
HONG KONG
Hong Kong
Regional Container Lines (H.K.) Limited
INDIA
Bangalore/Chennai/Hyderabad/Vizag Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Mumbai
Maritime Services Pvt. Ltd.
Pipavav
Maritime Services Pvt. Ltd.
Kolkata
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Jaipur
Maritime Services Pvt. Ltd.
Baroda
Maritime Services Pvt. Ltd.
Ahmedabad
Maritime Services Pvt. Ltd.
Ludhiana
Maritime Services Pvt. Ltd.
JNPT
Maritime Services Pvt. Ltd.
Delhi
Maritime Services Pvt. Ltd.
INDONESIA
Jakarta
PT Bhum Mulia Prima
Medan/Belawan
PT Bintika Bangunusa
Surabaya
PT Bhum Mulia Prima
IRAN
Bandar Abbas
Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd.
Tehran
Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd.
JAPAN
Kobe
Mitsui Soko Co., Ltd.
Nagoya (Chubu Branch)
Mitsui Soko Co., Ltd.
Tokyo
Mitsui Soko Co., Ltd.
Yokohama
Mitsui Soko Co., Ltd.
KOREA
Pusan
Chun Jee Shipping Co., Ltd
Seoul
Chun Jee Shipping Co., Ltd
KUWAIT
Safat
Al Kazemi International General Trading &
Contracting Group Co. WLL.
MALAYSIA
Singapore
Geniki Shipping Pte Ltd (as agens for Regional
Container Lines in
East Malasia)
Bintulu
Trans East Shipping Sdn Bhd
Kuching
Trans East Shipping Sdn Bhd
Kota Kinabalu
Trans East Shipping Sdn Bhd
Johore Bahru/Pasir Gudang
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
Penang
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
Port Klang
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
Kuantan
Liraship Agency Sdn. Bhd.
MYANMAR
Yan Gon
Tangent Marine Services Company Limited
PAKISTAN
Karachi
United Marine Agencies (Pvt.) Ltd.
PHILIPPINES
Cebu
C.F. Sharp Shipping Agencies, Inc.
Manila
RCL Feeders Phils., Inc.
SAUDI ARABIA
Dammam
Gulf Shipping Co., Ltd.
SINGAPORE
Singapore
RCL Feeder Pte. Ltd.
SRI LANKA
Colombo
Delmege Forsyth & Co. (Shipping) Ltd.
TAIWAN
Taipei
Grand Maritime Transport Ltd.
TWTXG
Grand Maritime Transport Ltd. (Taichung Office)
THAILAND
Bangkok (Head Office)
Regional Container Lines Public Co., Ltd.
Bangkok (Agent)
Ngow Hock Co., Ltd.
Laem Chabang
Ngow Hock Agency Co., Ltd.
Songkhla
Songkhla Shipping Agency Co., Ltd.
UNITED ARAB EMIRATES Dubai
Peninsula Shipping Company LLC.
VIETNAM
Ho Chi Minh
RCL (Vietnam) Co., Ltd.
Hai Phong
Vinatrans Haiphong
Brisbane
Melbourne
Sydney
Chittagong
Phnom Phen
Fangcheng
Foshan
Guangzhou
Hangzhou

CITY

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
(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
(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

(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
(848) 3825 9561
(8431) 3629 139

(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
(848) 3825 9560
(8431) 3629 442
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กลุ่มอาร์ ซี แอล (“กลุ่มฯ”) มุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นน�ำของภูมิภาคที่มี
ฐานสินทรัพย์ประกอบการทีม่ นั่ คง โดยจะเน้นการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าและการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง
กับจุดประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความอุตสาหะทัง้ ของฝ่ายบริหารและพนักงาน นอกจากการพัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนในทรัพยากรแล้ว ในปี 2554 กลุ่มฯ ได้ก�ำหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่ (1)
มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5) รับผิดชอบในงาน เพื่อให้ขับเคลื่อนการท�ำงานให้บรรลุ
พันธกิจที่ตั้งไว้
กลุ่มฯ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะวิวัฒน์องค์กรให้เป็น “ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และ บริการ
โลจิสติคส์ชั้นน�ำในภูมิภาคเอเซียที่ได้รับความเชื่อถือในด้านประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานและคุณภาพของการให้บริการ
อันเป็นผลมาจากพนักงานที่มุ่งมั่นท�ำงานด้วยใจและความคิดสร้างสรรค์”
เป้าหมายขององค์กร
กลุม่ ฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะด�ำรงความเป็นผูน้ ำ� ในหมูผ่ ใู้ ห้บริการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทางทะเลชัน้ น�ำของโลก โดยมุง่ เน้นการ
ด�ำเนินธุรกิจภายในภูมภิ าคเอเชีย เครือข่ายภูมศิ าสตร์หลักในการให้บริการครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย
ความส�ำเร็จ
ปัจจุบัน กลุ่มฯ อยู่อันดับที่ 31 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) หรือตู้สินค้าของเรือ
เดินสมุทรข้ามทวีป (2) Carrier Owned Container (COC) หรือตู้สินค้าของกลุ่ม ฯ ที่ให้บริการภายในภูมิภาค และ (3) การ
ให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย
ปัจจุบันกลุ่มฯ เป็นเจ้าของและประกอบการเดินเรือคอนเทนเนอร์ 45 ล�ำ โดยมีขนาดระวางเรือระหว่าง 200 ทีอียู ถึง
4600 ทีอียู ซึ่งเป็นขนาดระวางเรือที่เหมาะกับการให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในระดับภูมิภาค ในปี 2556 กลุ่มฯ
เป็นเจ้าของและให้บริการตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉลี่ยประมาณ 71,000 ทีอียู เพื่อให้บริการในสายธุรกิจ COC และมีเครือข่าย
ส�ำนักงาน 64 แห่งทั่วภูมิภาค ทั้งที่เป็นส�ำนักงานของกลุ่มฯ เองและส�ำนักงานตัวแทน เพื่อให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า
กลุม่ ฯ เป็นทีย่ อมรับจากลูกค้าและผูป้ ระกอบการทัว่ ไปในอุตสาหกรรม ในฐานะผูป้ ระกอบการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทาง
ทะเลชั้นแนวหน้าทั้งในสายธุรกิจ SOC (ข้ามทวีป) และในสายธุรกิจ COC (ภายในภูมิภาค)
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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�ำเป็นต้องมีผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์ที่ช่วยให้บริการขนส่งตู้สินค้าโดยรับตู้
สินค้าจากเมืองท่าใกล้เคียงมาส่งที่เรือใหญ่ และในขณะเดียวกันก็รับตู้สินค้าจากเรือใหญ่กลับไปส่งยังเมืองท่าเล็กๆ เหล่านั้น
การที่ Main Line Operator นิยมใช้เรือเดินสมุทรทีม่ รี ะวางขนาดใหญ่ขนึ้ ในการให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางการค้าระหว่าง
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตก การขนถ่ายสินค้าโดยกองเรือฟีดเดอร์จากเมืองท่าในละแวกใกล้เคียงสู่เรือใหญ่ให้เต็มล�ำเรือ
ได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ อยู่หน้าท่าเรือมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภท Main Line Operator โดยเสนอบริการที่มี
ความถี่เที่ยวการเดินเรือสูงเพื่อรับส่งสินค้าระหว่าง “เมืองท่าหลัก” และ “ท่าเรืออื่นๆ” ในภูมิภาค จึงถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ
ของกลุ่มฯ ในธุรกิจประเภท SOC ในปัจจุบันกลุ่มฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแบบฟีดเดอร์แก่เมืองท่าหลักต่างๆ ในภูมิภาค เช่น
สิงคโปร์ ฮ่องกง และดูไบ
นอกจากธุรกิจประเภท SOC แล้ว กลุ่มฯ ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ กว่า 71,000 ทีอียู แก่ผู้น�ำเข้าและผู้ส่ง
ออกสินค้าโดยตรง ในเส้นทางเดินเรือที่กลุ่มฯ ด�ำเนินงานอยู่ นับจากช่วงต้นทศวรรษที่แล้ว ธุรกิจประเภท COC เติบโตอย่าง
มั่นคงในสัดส่วนที่สูงเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี
สายงานหลักที่สาม คือการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สายงานนี้เติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นธุรกิจที่ให้บริการตัง้ แต่การด�ำเนินพิธศี ลุ กากรและขนส่งสินค้าภายในประเทศไปสูก่ ารรับจัดการด้านโลจิสติ
คส์ ซึ่งรวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ตลอดจนการจัดการและบริหาร “โซ่อุปทาน” หรือ
Supply Chain ในประเทศต่างๆ กลุ่มฯ ออกแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการในการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร
ยอดขนส่งตู้สินค้า
ปี 2556 ยังคงเป็นปีทที่ า้ ทายส�ำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล เนือ่ งจากสายการเดินเรือยังต้องรับมือก�ำลัง
ขนส่งที่เติบโตอย่างมาก นับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อสายเรือทั้งหลายพยายามลดต้นทุนให้ต�่ำด้วยการลดต้นทุนต่อ
หน่วย การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนี่เองที่ส่งผลต่ออุปสงค์ที่ซบเซาของอัตราค่าระวางตลอดปี 2556
ยอดขนส่งรวมของธุรกิจประเภท COC และประเภท SOC ลดลงร้อยละ 6.5 ในขณะที่อัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกยังคง
เป็นร้อยละ115 เท่ากับในปี 2555
การเติ บ โตในระหว่ า งปี 2552-2556

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

2552

2553

2554

2555

2556

2,365,455 2,521,696 2,338,756 2,233,642 2,088,872
-18.40%
6.60%
-7.30%
-4.50%
-6.50%
1,258,953 1,347,426 1,219,633 1,114,414 1,057,348
-9.10%
7.00%
-9.50%
-8.60%
-5.10%
1,106,502 1,174,270 1,119,123 1,119,228 1,031,524
-27.00%
6.10%
-4.70%
0.01%
-7.84%
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การขนส่งตู้สินค้าจ�ำแนกตามแหล่ง
ส�ำหรับธุรกิจประเภท SOC การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าหลักของภูมภิ าค ยังคงกระจุกตัวอยูแ่ ถบเมืองท่าศูนย์กลาง
อันได้แก่ สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยกองเรือฟีดเดอร์ท�ำการขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าใกล้เคียงสู่เมืองท่าศูนย์กลางเหล่านี้
นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าต่างๆ ทั่วทั้งห้าภูมิภาคในเครือข่ายการให้บริการ แผนภูมิต่อไปนี้ (Figure
1) แสดงปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของธุรกิจประเภท SOC แยกตามเมืองท่าต้นทาง

ส�ำหรับธุรกิจประเภท COC ประเทศที่มีปริมาณสินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ไทย และอินเดีย มีปริมาณ
รวมกันร้อยละ 61 ของปริมาณขนส่งทั้งหมด ตามแผนภูมิด้านล่าง (Figure 2)
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ก�ำลังบรรทุก เครือข่ายการให้บริการ และการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
ในปี 2556 กลุ่มฯ มีกองเรือคอนเทนเนอร์ประจ�ำการ 45 ล�ำ ในจ�ำนวนเรือทั้ง 45 ล�ำนั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 35 ล�ำ
ส่วนอีก 10 ล�ำเป็นเรือที่กลุ่มฯ ได้ท�ำสัญญาชาร์เตอร์ โดยมีระยะเวลาของสัญญาต่างกันออกไป
ในปี 2556 นี้ กลุม่ ฯ ยังคงตัง้ ใจรักษาสมดุลย์ในการเสริมระวางโดยใช้กลยุทธการบริหารก�ำลังล�ำเลียงโดยใช้เรือทีบ่ ริษทั
เป็นเจ้าของและการท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังบรรทุก ความยืดหยุน่ นีท้ ำ� ให้กลุม่ ฯ ได้ประโยชน์จากการลดต้นทุน
ต่อหน่วยและยังคงตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มช่องทางธุรกิจได้
อัตราการใช้ก�ำลังบรรทุก (Utilization) ของกลุ่มฯ โดยเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 115 ซึ่งเท่ากันกับในปี 2554 ทั้งนี้
เป็นผลจากการพิจารณาปรับลดบริการที่ท�ำก�ำไรน้อยกว่าลง
กองเรือ และการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
กองเรื อ
(ก�ำลั ง บรรทุ ก )

จ�ำนวนเรื อ

2556
ก�ำลั ง
บรรทุ ก
(ที ( ที อี ยู )

ร้ อ ยละ

จ�ำนวนเรื อ

2555
ก�ำลั ง
บรรทุ ก
(ที ( ที อี ยู )

ร้ อ ยละ

เรือที่กลุ่มฯเป็นเจ้าของ
35
44,056 64%
33
42,140 68%
เรือชาร์เตอร์
10
23,930 35%
9
19,090 31%
ซื้อระวาง
898
1%
510
1%
จำ�นวนเรือที่ประจำ�การ
45
68,884 100%
42
61,740 100%
กลุ่มฯ จัดสรรก�ำลังล�ำเลียงทั้งภายในและระหว่าง 5 ภาคบริการ และบริหารก�ำลังล�ำเลียงให้มีความคล่องตัว โดยการ
ท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังล�ำเลียงบ้าง ซื้อระวางบ้าง รวมทั้งการจัดสรรเรือขนาดต่างๆ ในแต่ละเส้นทางและ
ปรับการให้บริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

เส้นทางเดินเรือของกลุ่มฯ มีเครือข่ายการให้บริการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าหลักจากประเทศต่างๆ ในระหว่างภูมิภาค
เอเชียเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ
ออสเตรเลีย
นอกจากนี้ กลุม่ ฯ ยังให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางรองภายในและระหว่างภูมภิ าคเหล่านีเ้ พือ่ เสริมเส้นทางหลัก ทัง้ นี้
กลุ่มฯ ให้บริการทั้งสิ้นรวม 27 เส้นทาง ทั้งเส้นทางของกลุ่มฯ เองและเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร รวมทั้ง
การแลกระวางระหว่างกัน
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เส้นทางเดินเรือหลักและความถี่ของการให้บริการ ณ เดือนธันวาคม 2556
VESSEL ROTATION

FREQUENCY

สภาวะอุตสาหกรรม
ความพยายามทีจ่ ะปรับอัตราให้กลับสูส่ ภาพปกติในภาคหลักยังไม่ประสบความส�ำเร็จนักเมือ่ เทียบกับภาวะก�ำลังบรรทุก
ล้นตลาดที่ด�ำเนินไปทั่วโลก ตลาดการขนส่งระวางตู้คอนเทนเนอร์ยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันตลอดปี 2556 นี้
ดัชนีคา่ ระวางเฉลีย่ ของประเทศจีน (CCFI) แสดงค่าระวางเฉลีย่ ที่ 1,082 จุดในปี 2556 ลดลงจากในปี 2555 ร้อยละ 7.6

Source : Chineseshipping Net

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยหลัก 2 ประการต่อความส�ำเร็จในการปรับขึน้ ค่าระวาง ได้แก่ การปรับก�ำลังบรรทุกส่วนเกินจากเส้นทางเอเซีย
ตะวันออกไกล ไปยุโรป ( ลดก�ำลังบรรทุกร้อยละ 14 ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2554 – มีนาคม 2555 ) และความพยายามอย่าง
ไม่ลดละของบรรดาสายการเดินเรือในการปรับอัตราค่าระวางหลังจากได้รบั ความเดือดร้อนจากค่าระวางทีอ่ อ่ นตัวลงในปี 2554
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแข่งขันทีก่ ดดันอัตราค่าระวางได้เกิดขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปีทา่ มกลางวิกฤตหนี้ในกลุม่
ประเทศยุโรป และการอ่อนตัวของค่าเงินรูปอี นิ เดียซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราค่าระวางของกลุม่ ฯ ส�ำหรับการให้บริการใน
เส้นทางหลักระหว่างซีกโลกตะวันออก-ตะวันตก ตลาดขนส่งตูส้ นิ ค้าทางทะเลจึงมีความผันผวนในปี 2555
ภาวะก�ำลังบรรทุกล้นตลาดยังคงส่งผลกระทบซึง่ ไม่นา่ อภิรมย์ตอ่ อุตสาหกรรมการเดินเรือตลอดปี 2556 ณ เดือนธันวาคม
สิน้ ปี 2556 สถิตกิ องเรือขนส่งสินค้าโลกได้ทบุ สถิติ ปริมาณเรือทัง้ สิน้ 5,043 ล�ำ และมีอตั ราระวางถึง 17 ล้าน ที อี ยู นับเป็น
อัตราเติบโตขึน้ จากในปี 2555 ถึงร้อยละ 5.7 ในทางกลับกัน อุปสงค์ตอ่ บริการกลับมีเพียงร้อยละ 2 เมือ่ เทียบกับในปี 2555 ซึง่
มีอตั ราอุปสงค์ตอ่ บริการถึงร้อยละ 3.7
แนวโน้มก�ำลังกองเรือทัว่ โลกส�ำหรับเรือคอนเทนเนอร์ขนาดต่างๆ แสดงไว้ดงั นี้

ที่มา : วารสาร Containerisation International ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
แนวโน้มของธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเล
International Monetary Fund ( IMF) ได้ประมาณการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะเติบโตจากร้อยละ 3 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.7
ในปี 2557 และเป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2558
2012
3.1
2.8
-0.7
6.4
7.7
6.2
3.2

2013
3.0
1.9
-0.4
6.5
7.7
5.0
4.4

World Trade Volume ** (goods and services)
2.7
หมายเหตุ ** ตัวเลขแสดงอัตราเปรียบเทียบเป็นร้อยละ
Asean 5 : ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
ที่มา : รายงาน World Economic Outlook ของ IMF ฉบับเดือนมกราคม 2557

2.7

GDP Growh ** World
United States
Euro Area
Developing Asia
China
Asean 5
India

Projections
2014 2015
3.7
3.9
2.8
3.0
1.0
1.4
6.7
6.8
7.5
7.3
5.1
5.6
5.4
6.4
4.5

5.2

ในฝั่งอุตสาหกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ มีการคาดการณ์อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 ถึงร้อยละ 4.4
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ที่มา: Alphaliner
ในฝั่งของอุปทาน มีการคาดการลดลงในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 5.3
ผู้ให้บริการเจ้าหลัก ในสายแลกเปลี่ยนตู้ขนส่งสินค้าได้คาดว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนทางเทคโนโลยี ในแง่ของ
การใช้ประโยชน์ของขนาดเรือให้สูงสุด ข้อจ�ำกัดต่างๆ เกี่ยวกับขนาดของตลาดและโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือจะบรรเทา
ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจในปี 2557 และปีต่อๆ ไป
แม้ว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์และอุปทานจะลดลง ตลาดก็ยังคาดว่าจะยังคงมีสภาวะการให้บริการล้นตลาด สาย
เรือต่างๆ จะยังคงหวังให้อัตราค่าขนถ่ายสินค้าสูงขึ้นในปี 2557 การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสายเรือหลักๆ
ทั่วโลก ที่เริ่มมาตั้งแต่ในปี 2556 จะเริ่มฉายแววแห่งการประสบความส�ำเร็จอย่างพอประมาณ
2. โครงสร้างรายได้ในปี 2556
รายได้หลักของกลุ่มฯ มาจากค่าระวาง (Freight Income) ที่มีการตั้งราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และรับช�ำระเป็น
เงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นตามมูลค่าเทียบเท่า รายได้จากค่าระวางมาจากการประกอบการขนส่งในสายงาน
ธุรกิจหลักสองประเภท คือ SOC และ COC
รายได้จากกิจกรรมหลักทั้งสองประเภทอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุลที่สร้างความมั่นใจว่า
กลุ่มฯ ใช้ประโยชน์สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจ COC พึ่งพาเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจ SOC อิงกระแสการ
ค้าโลกจากปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของสายการเดินเรือหลัก (MLOs) ที่ผูกอยู่กับการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวัน
ตก
อุปสงค์ทซี่ บเซาในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ก�ำลังบรรทุกส่วนเกินซึง่ กดดันอัตราค่าระวางในตลาดขนส่งสินค้าทางทะเล
ประกอบกับต้นทุนน�้ำมันที่สูงขึ้นอย่างมาก ปี 2556 จึงไม่ใช่ปีที่สดใสของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล สภาพ
อุตสาหกรรมโดยรวมไม่สดใสและมีความไม่แน่นอนสูง
กลุ่มฯ ตกอยู่ในสถานการณ์กดดันเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น ต้องเผชิญสิ่งท้าทายได้แก่ อุปสงค์อ่อนตัว ก�ำลัง
บรรทุกล้นตลาด อัตราค่าระวางลดลง และต้นทุนน�้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น
รายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
ในปี 2556 ธุรกิจ COC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 51 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้าโดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วน
รายได้ร้อยละ 45 ของรายได้จากการเดินเรือ ส่วน ธุรกิจ SOC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 49 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้า
โดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 55 ของรายได้จากการเดินเรือ
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายได้ จ ากการขนส่ ง ทางทะเล

2556
ล้ า น
บาท

ร้ อ ยละ

2556
ล้ า น
บาท

ร้ อ ยละ

2556
ล้ า น
บาท

ร้ อ ยละ

2556
ล้ า น
บาท

ร้ อ ยละ

2556
ล้ า น
บาท

ร้ อ ยละ

ประเทศไทย
922 7.03 987 7.29 1,238 9.05 893 5.87 1,487 10.38
ประเทศสิงคโปร์
13,500 102.96 14,426 106.48 15,186 110.98 16,212 106.53 16,044 112.03
ประเทศฮ่องกง
413 3.15 413 3.05 485 3.54 479 3.15 307 2.14
ประเทศจีน
(รายการตัดบัญชี)
-1,723 -13.14 -2,278 -16.81 -3,225 -23.57 -2,366 -15.55 -3,517 -24.56
รวมรายได้จากการขนส่งทางทะเล 13,112 100 13,548 100 13,684 100 15,218 100 14,321 100

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้ จ ากการขนส่ ง ทางทะเล

2556

2555

2554

2553

29

2552

Regional Container Lines Public Company
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
Limited
705
703
996
669
1,296
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในประเทศสิงคโปร์
Regional Container Lines Pte. Ltd.
45.3
48.4
69.2
46.5
60.2
RCL Feeder Pte. Ltd.
382.6
407.4
420.0
458
401.8
ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในประเทศฮ่องกง
Regional Container Lines (H.K.) Limited
25.6
20.8
18.1
18.3
16.9

3. การให้บริการโลจิสติคส์
จากทีเ่ ห็น ปี 2556 นับเป็นปีทยี่ ากล�ำบากของบริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ของกลุม่ ฯ นับเป็นครัง้ แรกทีบ่ ริษทั ฯ ประสบ
ภาวะขาดทุน ตัง้ แต่บริษทั ฯ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ 12 ปีทแี่ ล้ว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากขนาดของธุรกิจทีป่ รับลดต�ำ่ ลงรวมถึงจากการทีบ่ ริษทั ฯ
เสียลูกค้าบางส่วนไป
เช่นเดียวกันกับธุรกิจหลักของกลุ่มฯ เช่นธุรกิจเดินเรือ การให้บริการโลจิสติกส์ก็ประสบความท้าทายทั้งจากปัจจัยการ
ปรับลดของปริมาณธุรกิจน�ำเข้า/ส่งออก และจากปัจจัยการแข่งขันทีด่ เุ ดือดระหว่างผูใ้ ห้บริการเจ้าอืน่ ๆ ผลประกอบการที่โดด
เด่นของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นผลพวงมาจากการน�ำเข้าสินค้า ดังนั้นมูลค่ารายรับที่เกิดขึ้นจึงขึ้นอยู่กับปริมาณการส่งออก
ทั้งจากสายฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และคู่สัญญาบริการโลจิสติกส์ โดยทั้งนี้คู่สัญญาบริการโลจิสติกส์ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของ
บริษัทฯ
นอกจากสภาวะตลาดแล้ว อัตราหมุนเวียนพนักงานที่สูงอย่างไม่คาดคิด โดยเฉพาะพนักงานซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้าราย
หลักของบริษัทฯ ก็ส่งผลต่อการประกอบการของบริษัทฯอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
ถึงกระนั้นบริษัทฯ ก็ยังคงรักษาธุรกิจใหม่หลัก 2 ธุรกิจไว้ได้ เพื่อเป็นการชดเชยฐานลูกค้าเก่ามิให้สูญเสียไปมากนัก
ธุรกิจแรกคือการบริหารจัดการระบบคลังสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาบริหารคลังสินค้าหลายแห่งนอกเขตกรุงเทพฯ อีก
ธุรกิจหนึงคือการบริหารระบบการบรรทุกสินค้าให้กับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบรายใหญ่ให้กับธุรกิจโรงแรม กิจกรรมธุรกิจที่
แตกต่างกันสองอย่างนี้ ได้เพิม่ คุณค่าและเสริมความรูท้ างธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั บริษทั ฯเป็นอย่างยิง่ อันเป็นโอกาสทีด่ ที จี่ ะพัฒนา
และขยายธุรกิจให้งอกเงยยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
ในมุมของเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบการจัดเก็บเอกสารออนไลน์ (e-filing system) ตามที่ได้เคยตั้ง
เป้าหมายไว้ เพือ่ สนับสนุนการใช้งานของลูกค้ารายหลักของบริษทั ฯ ในการจัดเก็บและส�ำรองเอกสารข้อมูล ระบบการใช้งาน
ใหม่นี้ยังท�ำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่และท�ำรายการที่ต้องการได้ทันทีทันใดอีกด้วย
แม้ว่าบริษัทฯ จะประสบกับเงื่อนไขของความยุ่งยากดังกล่าวแล้ว แต่อุปสรรคทั้งหลายก็ไม่สามารถขัดขวางความ
พยายามและเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะเติบโตขึ้นต่อไปได้เลย ด้วยธุรกิจใหม่ที่มั่นคงในปี 2556 บริษัทฯ ได้เรียนรู้วิธีที่จะ
ข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤติและบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทอาร์ ซี แอล โล
จิสติกส์จะกลับมารุ่งเรืองได้ดังเดิมในเวลาอันใกล้นี้
4. สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญในรอบปี 2556
4.1ข้อมูลพนักงาน
		 ก) พนักงาน
จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามประเทศ
Thailand
Singapore
China
Hong Kong

31 ธ.ค. 2555

215
180
172
44

31 ธ.ค. 2556

203
179
191
45
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Australia
Malaysia
Indonesia
Philippines
Vietnam
Cambodia
India
รวมทั้งสิ้น
จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามหน้าที่
บริหาร
ธุรกิจ
สนับสนุน
ตัวแทน
ปฏิบัติการ
โลจิสติกส์
รวมทั้งสิ้น

31 ธ.ค. 2556

23
55
74
36
37
15
1
852

22
50
55
33
36
16
1
831

8
67
261
384
74
58
852

8
59
257
394
70
43
831

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 831 คน ทั้งนี้เป็นจ�ำนวนพนักงานประจ�ำใน 5 ภูมิภาค ไม่
รวมพนักงานชั่วคราวและสัญญาจัดจ้างอื่นๆ มีจ�ำนวนลดลง 2.46% เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัท
ในปีก่อนหน้า ซึ่งมีจ�ำนวนพนักงาน 852 คน อันมีสาเหตุจากการปรับโครงสร้างและโอนย้ายพนักงานระหว่างเมืองใน
ประเทศจีน และการเลิกจ้างพนักงานในส�ำนักงานเสมารัง ประเทศอินโดนีเซีย
ในปี 2556 กลุม่ ฯ มีพนักงานในสายธุรกิจจ�ำนวน 59 คน (ปี 2555: 67 คน) เทียบเท่าร้อยละ 7.1 ของกลุม่ พนักงาน
กลุ่มฯ ยังมีพนักงานในสายปฏิบัติการจ�ำนวน 70 คน (ปี 2555 : 74 คน) และมีพนักงานในส่วนโลจิสติกส์ จ�ำนวน 43
คน (ปี 2555 : 58 คน) รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานตัวแทนภายในเครือข่ายจ�ำนวน 394 คน (ปี 2555 :
384 คน)
ยังคงมีพนักงานในระดับบริหาร ในฝ่ายสนับสนุน และพนักงานที่ปฏิบัติงานหลักในฝ่ายบริหารและฝ่ายองค์กรใน
กรุงเทพฯ สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง อีกเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 265 คน
ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในส่วนของเงินเดือน มีมูลค่า 23.7 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ลดลงใน
สัดส่วนร้อยละ 7.42 จากของปีก่อนหน้า ซึ่งมีมูลค่า 25.6 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ อันเป็นผลมาจากจ�ำนวนพนักงาน
ที่ลดลง
ข) คุณค่าองค์กร
กลุ่มยังคงตั้งมั่นในคุณค่าองค์กร ทั้ง 5 ข้อ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ อันได้แก่ (1) มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3)
ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5) รับผิดชอบในงาน คุณค่าองค์กรนี้สิ่งที่ก�ำหนดวัฒนธรรมองค์กรรวมทั้งยังเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการท�ำงานให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ต่อลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
4.2 งานภูมิภาค
ก) ส�ำนักงานตามเขตภูมิศาสตร์
ส�ำหรับปี 2556 นี้ กลุ่มฯ ยังคงรักษาปริมาณส�ำนักงานตามเขตภูมิศาสตร์ ไว้ดังเดิม
ข) การปรับบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ
ในปี 2556 กลุ่มฯ ได้ปรับบริการ 2 อย่าง เพื่อให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการตลาดที่เปลี่ยนไป นั่นคือ
การปรับค่าลดลงของอัตราแลกเปลีย่ น รูปี ของอินเดีย - กลุม่ ฯ ได้ลดการมีสว่ นร่วมในการให้บริการจากฝัง่ ตะวันออกไกล
ถึงอินเดีย ทั้งนี้โดยเปลี่ยนจากการให้บริการแบบคู้ค้าร่วม เป็นการซื้อบริการในอัตราที่ก�ำหนดไว้แทน
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กลุ่มฯ ได้ปรับเพิ่มบริการจากประเทศจีน ไปยังกลุ่มอินโดจีน เพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดในภาคนี้
4.3 เทคโนโลยีธุรกิจ (Biz -Technology)
		 ในปี 2556 กลุม่ ฯ ได้พฒ
ั นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุง่ เน้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการให้ความส�ำคัญ
กับต้นทุนค่าปฏิบัติการ ซึ่งได้ส่งผลในภาพรวมให้มีความโปร่งใสและเที่ยงตรงแม่นย�ำยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยการอนุญาตให้หน่วย
ธุรกิจต่างๆ มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายที่แต่ละหน่วยต้องการได้
		 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�ำคัญในปี 2556 มีดังนี้ คือ
		 Dolphin SAP Agency Rollout - Indonesia & China : เปิดใช้งานระบบการเงิน โดยขยายไปสู่ส�ำนักงานตัวแทน
ในประเทศอินโดนีเซียและ ประเทศจีน ซึง่ การเปิดใช้ระบบดังกล่าวประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานโครงการ SAP
ท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานตัวแทนทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิด
		 Terminal and Depot Storage System Enhancement : มีการพัฒนาระบบการค�ำนวณค่ากองเก็บตู้สินค้าที่ท่าเรือ
และลานวางตู้สินค้า โดยออกแบบให้มีความโปร่งใสขึ้นและถูกต้องแม่นย�ำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งข้อมูลในส่วนของต้นทุน
และตู้สินค้า
		 Slot Management System : เป็นโมดูลที่พัฒนาเชิงบูรณาการ ออกแบบโดยอิงกับกระบวนงานทางธุรกิจที่ได้
ปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สามารถรองรับงานปฏิบตั กิ ารประจ�ำวันตามสัญญาซือ้ -ขายหรือแลกระวาง การค�ำนวนค่า
ระวางเรียกเก็บและการวางใบแจ้งหนี้ การน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในงานดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารสัญญา
ซื้อ-ขาย หรือแลกระวาง การค�ำนวณค่าระวางที่ถูกต้องและโปร่งใสทั้งในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า
		 Agency Commissions : โมดูลนี้ได้ผ่านการออกแบบโดยปรับปรุงจากระบบเดิมที่มีอยู่ ให้มีพัฒนาการอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งในกระบวนการและความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงแม่นย�ำในการค�ำนวนและการ
จัดเก็บส่วนแบ่งค่าบริการที่กลุ่มฯ เรียกเก็บจากตัวแทนต่างๆ ในเครือข่าย
ในปี 2557 นัน้ นักวิเคราะห์และนักส�ำรวจการตลาดต่างคาดการณ์วา่ จะเป็นปีทอี่ ตุ สาหกรรมเดินเรือได้ฟน้ื ตัว ซึง่ ทิศทาง
ของกลุ่มฯ ก็ยังคงให้ความส�ำคัญกับการปรับลดต้นทุนและเพิ่มรายรับให้สูงสุด ดังนั้นแนวคิดหลักทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับปี 2557 จึงเป็นการผลักดันการเพิ่มรายรับให้กับกลุ่มฯ ผ่านทางการพัฒนาความแม่นย�ำในการจัดเก็บราย
ได้ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจ
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ เป็นโครงการหลักประจ�ำปี 2557 ของกลุ่มฯ
RCL eServices : ช่วงปลายปี 2556 กลุ่มฯ ได้เริ่มวางระบบชุดโปรแกรมเสริม ส�ำหรับลูกค้าผ่านทาง RCL eService
(www.rclgroup.com) และจะทยอยวางชุดโปรแกรมเสริมอื่นๆ ต่อไปตลอดปี 2557 โดยบริการนี้จะเป็นการกระตุ้นชื่อเสียง
ของกลุม่ ฯ ให้แข็งแกร่งขึน้ ในด้านเทคโนโลยีดจิ ติ อล การใช้งานหลักของระบบนีป้ ระกอบด้วยการจองบริการ การสัง่ งานบริการ
ขนส่งสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของกลุ่มฯ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการต่างๆ ได้เอง
นอกเหนือจากการติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แบบเดิมๆ
		 Centralized Recovery : เป็นระบบที่ควบรวมการค�ำนวณรายได้ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังและในขณะที่กระบวนการสั่ง
การบริการขนส่งก�ำลังด�ำเนินไป ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พนักงานให้ค�ำนวณรายได้เอง โดยรับข้อมูลจากหน่วย
ธุรกิจต่างๆ ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความผิดพลาดได้งา่ ยกว่า อนึง่ ยังช่วยประบปรุงระบบโดยรวมให้เกิดความแม่นย�ำและโปร่งใส
ขึ้นในกระบวนการด้วย
		 Business Intelligence : ในปี 2557 นี้ กลุ่มฯ มีแผนงานที่จะเปิดใช้งานระบบหลักที่ช่วยในการตัดสินใจโดยให้
ข้อมูลในเชิงลึก รวมทั้งการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานที่เฉียบคม และการแสดงรายงานผลที่หลากหลาย ระบบ
รายงานเชิงวิเคราะห์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของระดับบริหาร และเพื่อสร้างฐานข้อมูล
เชิงประวัติ กลุ่มฯ มีความตั้งใจจะใช้ระบบนี้เป็นดังเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจในปีต่อๆ ไป
4.4 งานจัดการกองเรือ
1) การจัดการฝึกอบรมภายในซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
		 การฝึกอบรมเป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�ำหรับบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญไว้เป็นอันดับต้นๆ และด้วยแนวคิดนี้ การจัดการฝึกอบรมให้แก่ลูกเรือในเรื่องดังต่อไปนี้ จึงเป็น
บทบาทที่ส�ำคัญยิ่ง
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- กลุ่มลูกเรือจากชาติต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ความช�ำนาญงานทางด้านเทคโลโลยีและวิศวกรรม
- ความรู้ด้านกฏบัตร ข้อบังคับที่เข้มงวดทั้งหลายของนานาประเทศ
- ความรู้ด้านยุทธวิธีทางธุงกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
		 ดังนั้นการให้ความรู้แก่เหล่าลูกเรือของกลุ่มฯ จึงยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อรักษาและพัฒนาศักยภาพ
ของกองเรือ อาร์ ซี แอลสืบต่อไป กลุ่มฯให้คุณค่ากับมาตรฐานของลูกเรือที่จะต่อกรกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ
พร้อมๆ กับการป้องกันอุบัติเหตุและการก่อให้เกิดมลพิษทางทะเล
ตลอดปี 2556 กลุ่มฯ ได้ให้ความส�ำคัญสูงสุด ในการจัดการฝึกอบรมลูกเรือในเรื่องต่อไปนี้
- การพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
- การพัฒนาความเข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามกฏบัตร ข้อบังคับทีเ่ ข้มงวดต่างๆ ของทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
- การพัฒนาการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- การพัฒนาวัฒนธรรมการท�ำงานภายในกลุ่มฯ
- การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลให้หมดสิ้นไป
		 ทั้งนี้กลุ่มฯ มีความมั่นใจว่าการจัดฝึกอบรมเหล่านี้ จะส่งผลให้การคมนาคมขนส่งทางทะเลของกลุ่มฯ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะน�ำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มฯ
2) การริเริ่มโครงการเรือสีเขียว
		 ประเด็นเกีย่ วกับการตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมในอุตสาหกรรมเดินเรือก�ำลังได้รบั ความใส่ใจ
มากขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มฯ มีพันธกิจต่อการเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม อันรวมถึงการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของ
การท่า และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน�้ำ
และอากาศ กฏข้อบังคับเหล่านี้ ยังรวมถึงการก�ำจัดของเสียที่เกิดจากน�้ำมันและความพร้อมรับมือในกรณีที่
เกิดน�้ำมันรั่วซึมและเหตุฉุกเฉินต่างๆ
		 เรือของกลุ่มฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับต่างๆ ในเรื่องการยึดถือข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้อเรียกร้องของหน่วยงานย่อยต่างๆ ส�ำหรับ
มลพิษทางอากาศ กองเรือของกลุ่มฯ ได้จัดให้มีการวัดค่าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการ
วางแผนการบริหารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กลุม่ ฯ ยังน�ำระบบการขับเคลือ่ นเครือ่ งยนต์
โดยการเผาไหม้ช้ามาใช้อีกด้วย ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. แผนงานในอนาคต
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2557 สะท้อนการเติบโตที่เข้มแข็งกว่าปี 2556 โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.7 ช่องว่าง
ระหว่างการเติบโตของอัตราก�ำลังและอุปสงค์ที่มีต่อบริการที่ลดลงจะส่งให้อัตราก�ำลังนิ่งขึ้นและฟื้นคืนสู่สภาพปกติในครึ่งปี
หลังของปี 2557 สืบเนื่องไปจนถึงปี 2558
ในขณะทีก่ ารค้าและสภาวะอุตสาหกรรมดีขนึ้ ก�ำลังเป็นทีค่ าดหวัง กลุม่ ก็ยงั คงตรวจตราเงือ่ นไขการค้าและให้ความสนใจ
กับการพัฒนาการบริหารต้นทุนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้โดยการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการภายในที่มีประสิทธิภาพ
และการประสานก�ำลังกับพันธมิตรที่เลือกสรรแล้ว
การประสานก�ำลังกับพันธมิตรนัน้ รวมถึงการควบรวมในภาคพืน้ เอเซีย ผ่านทางพันธมิตรเพือ่ ให้เกิดการใช้ตน้ ทุนอย่าง
เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายพื้นที่ครอบคลุมทางการตลาดด้วย
ส�ำหรับพันธมิตรที่เข้าร่วมให้บริการรายใหม่ๆ ยังคงอยู่ในภาคพื้นแถบจีน และอินโดจีน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
อย่างเต็มที่ในด้านการค้าระหว่างประเทศและเพื่อรองรับอัตราการเติบโตของอุปสงค์ในส่วนนี้
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ปัจจัยความเสี่ยง
ในปี 2555 คณะจัดการกลุ่มฯ ได้ใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงที่ด�ำเนินการครอบคลุมทั้งแนวตั้ง (ตั้งแต่ระดับบริหารลง
ไปถึงระดับปฏิบัติ) และแนวขวาง (สายงานหลักและสายงานสนับสนุน) โดยจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน) เป็นประธาน รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ) ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม) และ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม) ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงที่รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและบรรดาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสายงานของตน คณะกรรมการย่อยชุดนี้ได้
ระบุความเสี่ยงส�ำคัญ 3 ด้านที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ อันได้แก่
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด
ในฐานะที่กลุ่มฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งประเภทกองเรือฟีดเดอร์ ที่ขนส่ง
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�ำ่ และตลาดการค้ามีความผันผวน กลุม่ ฯ คงแสวงหาช่องทางทีจ่ ะปรับปรุงและรักษาส่วนแบ่งตลาด
ที่มี รวมทั้งโอกาสการค้าในตลาดใหม่ๆ กลุ่มฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 การแข่งขันด้านอัตราค่าระวาง
สภาวะตลาดการค้าที่ซบเซา และจ�ำนวนเรือที่มีมากกว่าปริมาณสินค้าจากการที่สายเรือใหญ่ต่างๆ ได้เข้ามาแข่งขันใน
ภูมภิ าคนี้ ท�ำให้การแข่งขันด้านอัตราค่าระวางกลายเป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญประการหนึง่ ส�ำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล
อัตราค่าระวางได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเติบโตของการค้าโลก การขาดสมดุลการค้าทางด้านอุปสงค์
และอุปทานในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศ ซึ่งกลุ่มฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ กลุ่มฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว
1.3 ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
สภาวะตลาดที่ไม่ปกติ อันได้แก่ การลดลงอย่างมากของกิจกรรมการค้าโลกและในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้ความต้องการ
และปริมาณขนส่งสินค้าลดลง อย่างรุนแรง การขาดสมดุลของปริมาณสินค้าในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศก็เป็น
ความเสี่ยงของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ในสภาพแวดล้อมที่ไม่อ�ำนวยเมื่อตลาดการขนส่งขาดสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทาน ประกอบกับมีก�ำลังขนส่งส่วนเกินในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจ�ำต้องปรับลดอัตราค่าระวาง และ
เผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการสายการเดินเรือหลักและในกลุ่มผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์
ทั้งหมดนี้ได้บีบให้ผู้ประกอบการจ�ำต้องรับอัตราก�ำไรที่ต�่ำลง นอกจากการแข่งขันทางด้านอัตราค่าระวางที่ต�่ำแล้ว กลุ่มฯ
จ�ำเป็นต้องบริหารความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของตู้สินค้าตามเมืองท่าในเครือข่ายบริการ ให้มีต้นทุนท�ำการที่ต�่ำ
สุด
กลุม่ ฯ ตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ และได้ด�ำเนินมาตรการหลายประการเพือ่ ลดความเสีย่ ง การติดตามและควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยอย่างเข้มงวดยังคงเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจว่ากลุม่ ฯ สามารถสร้างผลก�ำไร และฐานการประกอบ
การที่มั่นคงส�ำหรับการขยายงานในอนาคต
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1.4 ความเสี่ยงเรื่องราคาน�้ำมัน
ความผันผวนของราคาน�้ำมันเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเล เนือ่ งจากน�ำ้ มันเชือ้
เพลิงเป็นต้นทุนการด�ำเนินงานที่มีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการขนส่งโดยรวม ราคาน�้ำมันที่เพิ่มขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนด�ำเนินงาน ดังนั้น กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเล จึงใช้วิธีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มตามการปรับขึ้นของ
ราคาน�้ำมัน (Bunker Surcharge) จากลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนด�ำเนินงานของผู้ประกอบการ อย่างไรก็
ดี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน�้ำมันเพิ่มจ�ำต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วยเช่นกัน
ในส่วนของราคาน�้ำมัน ทางกลุ่มฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการท�ำสัญญาซื้อน�้ำมันไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่ไม่เกินกว่า
ที่ได้ก�ำหนดในนโยบายของกลุ่มฯ นโยบายการซื้อน�้ำมันล่วงหน้าผสมผสานกับการซื้อน�้ำมัน ณ ราคาตลาดปัจจุบันท�ำให้
ต้นทุนราคาน�้ำมันของกลุ่มฯ ลดความผันผวนลง
ในปี 2556 กลุ่มฯ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
• ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ SOC โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและให้บริการร่วมกันกับสายการเดินเรือหลัก (MLOs)
เพื่อยังไว้ซึ่งการด�ำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ในภาคการเดินเรือ
• เพื่อเป็นการปรับตัวเข้ากับสภาวะการที่จ�ำนวนเรือขนส่งสินค้ามีมากเกินกว่าความต้องการของตลาด กลุ่มฯ
ได้ร่วมมือกับสหภาพกิจการการเดินเรือต่างๆ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่ว
ถึงมากยิ่งขึ้น โดยที่ยังสามารถควบคุมราคาค่าระวางต่อหน่วยให้อยู่ในระดับต�่ำได้
• จัดสรรมาตรการรองรับ เพือ่ บรรเทาภาวะอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ และค่าเสียเวลาและเสียโอกาสของเรือ
(DND) ที่เพิ่มขึ้น
• วางแผนเส้นทางการเดินทางทั้งระยะกลางและระยะยาว เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในฤดูกาลที่ความ
ต้องการของตลาดต�่ำ
2. ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงเรื่องอัตราค่าเงิน
รายได้ของกลุ่มฯ ผูกอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ผ่านกลไกการก�ำหนดอัตราค่าระวาง เป็นจ�ำนวนเงินในสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ในขณะทีร่ ายได้จากการเดินเรือเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิน่ ของเมืองท่าขนถ่าย
สินค้าตามจ�ำนวนเทียบเท่าของอัตราค่าระวางที่ก�ำหนดไว้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ต้นทุนด�ำเนินการส่วนใหญ่จ่ายเป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่าหลัก (เช่น สกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์) สินทรัพย์หลักขอ
งกลุ่มฯ คือ เรือคอนเทนเนอร์ การซื้อขายเรือสินค้าประเภทนี้ต่างกระท�ำในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ เงินกู้ส่วนใหญ่
ของกลุ่มฯ ที่ใช้สนับสนุนการจัดซื้อเรือสินค้าและสินทรัพย์ถาวร ก็เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน
ดังนั้น ความผันผวนของค่าเงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่กลุ่มฯ ได้จากการด�ำเนินงานแม้ว่าความผันผวน
ดังกล่าวอาจส่งผลด้านการแปลงค่าในทางบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มฯ จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นเงินบาทของไทย
ทั้งนี้เป็นเพราะกิจการของกลุ่มฯ มีลักษณะของการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตัวอยู่แล้ว
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
โดยลักษณะของการประกอบธุรกิจ กลุม่ ฯ มีหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินกูย้ มื ระยะยาวซึง่ ใช้สนับสนุนการซือ้ เรือสินค้า จึงอาจประสบ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด เพือ่ ป้องกันและบรรเทาความเสีย่ งบางส่วนจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อเงินกู้ยืมระยะยาว ทางกลุ่มฯ บริหารต้นทุนดอกเบี้ยโดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่และแบบลอยตัว
ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มฯ มีเงินกู้โดยรวม ทั้งที่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 6.6 พันล้านบาท
ซึ่งประมาณร้อยละ 88.4 ของจ�ำนวนเงินกู้ยืมดังกล่าว เป็นเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นการปรับเพิ่มของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด ที่ใช้เป็นอัตราอ้างอิงส�ำหรับการค�ำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจะส่งผลให้กลุ่มฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
เพิ่มขึ้น ตามสัดส่วนของเงินกู้ยืมเหล่านั้น
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2.3 ความเสี่ยงทางด้านมูลค่าเรือ
เรือเป็นสินทรัพย์หลักของกลุ่มฯ ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ มูลค่าของเรือจะปรับตัวไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก ใน
ภาวะที่เศรษฐกิจโลกสดใส หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน มูลค่าของเรือก็จะปรับตัวสูงขึ้น ใน
ทางตรงกันข้าม ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย มูลค่าเรือก็จะลดต�่ำลง นโยบายหลักของกลุ่มฯ คือการรักษาอายุของกองเรือให้
อยู่ในสัดส่วนที่มีอายุน้อย เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม /บ�ำรุงรักษา
เรืออยู่ในอัตราที่ต�่ำ แม้ว่าจะมีสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว แต่ราคาเรือยังได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วนเกิน
แม้วา่ จะมีการปลดระวางเรือ, การเลือ่ นเวลาต่อสร้าง หรือยกเลิกสัญญาต่อสร้างก็ตาม ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่ กว่าทีร่ าคา
เรือจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ
2.4 ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน
วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการชนส่งทางทะเล
และการจัดหาแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศไทย และได้รับความสนับสนุน
เป็นอย่างดี จากสถาบันการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการกองเรือ
การบริหารความเสีย่ งได้จดั ท�ำขึน้ ด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นระบบและมีขนั้ ตอน โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะเพิม่ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการเดินเรือรวมถึงการรักษาชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน โดยมีการก�ำหนดตัวชี้วัดการประเมินความ
เสี่ยงในแต่ละเรื่องและการจัดการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ การ
บริหารความเสี่ยงเป็นการเตือนล่วงหน้าให้ผู้ปฏิบัติงานบนเรือใช้มาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการท�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�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�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
ธุรกิจขนส่งตูส้ นิ ค้าทางทะเลต้องเผชิญกับสถานการณ์ทคี่ วามต้องการขนส่งสินค้าชะลอตัวในขณะทีก่ ำ� ลังขนส่งล้นตลาด
ในปี 2556 ราคาน�ำ้ มันในช่วงต้นปีพงุ่ สูงขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราค่าระวางปรับตัวอ่อนลง ในช่วงต้นปีตลาดอ่อนตัวหลังวันหยุดตรุษ
จีนส่งผลอัตราค่าระวางปรับลดลงเป็นอย่างมาก
สภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอัตราค่าระวางที่ยังคงปรับลดลงในครึ่งปีหลังของปี 2556 ซึ่งยังไม่แสดงให้เห็นถึงแนว
โน้มของการฟืน้ ตัวในอนาคตอันใกล้นี้ ธุรกิจขนส่งตูส้ นิ ค้าทางทะเลในปี 2556 จึงเผชิญกับสถานการณ์โลกที่ไม่มคี วามแน่นอน
ความไม่สมดุลของอุปสงค์-อุปทาน ราคาน�้ำมันทีผ่ ันผวน อัตราค่าระวางทีล่ ดลงโดยไม่สามารถปรับขึน้ ได้มากนักแม้วา่ จะใช้
กลยุทธ์ลดก�ำลังบรรทุกแล้วก็ตาม
ในปี 2556 ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท SOC อยู่ที่จ�ำนวน 1.03 ล้าน ทีอียู ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2555 ส่วนยอด
ขนส่งของธุรกิจประเภท COC ลดลงประมาณร้อยละ 5 ทีจ่ ำ� นวน 1.06 ล้านทีอยี เู ทียบยอดขนส่งในปี 2555 ยอดขนส่งตูส้ นิ ค้า
รวมของกลุ่มฯ ลดลงร้อยละ 6 ที่จ�ำนวน 2.09 ล้านทีอียู ในขณะที่อัตราการใช้ก�ำลังบรรทุก ในปี 2556 เท่ากับ ร้อยละ 115
ซึ่งเท่ากับปี 2555
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวมของกลุ่มฯ ที่ลดลงในปี 2556 ท�ำให้รายได้จากการเดินเรือของกลุ่มฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า ที่
จ�ำนวน 13,199 ล้านบาทเทียบกับรายได้จ�ำนวน 13,671 ล้านบาทในปี 2555 เนื่องจากยอดขนส่งตู้สินค้าลดลงในปี 2556
กลุ่มฯ มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 5 ที่จ�ำนวน 13,314 ล้านบาท ในปี 2556 เทียบกับรายได้รวมที่จ�ำนวน 13,969 ล้านบาท
ในปี 2555
ในปี 2556 ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบปีต่อปี แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากรายได้และ
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินบาทท�ำให้เกิดก�ำไรทางบัญชีจากการแปลงค่า
รายรับ ส�ำหรับปี 2556 กลุ่มฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�ำนวน 58.3 ล้านบาทเทียบกับผลก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จ�ำนวน 46.7 ล้านบาท ในปี 2555
Capacity Utilization

Total Liftings
‘000 TEUs

104%

2009

113% 114% 115% 115%

2010

2011 2012
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2,365
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2,522
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2011 2012
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การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2555 จ�ำนวน 2,233,642 ทีอียู
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ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2556 จ�ำนวน 2,088,872 ทีอียู

ภาพรวมของธุรกิจ SOC และ COC
‘000 TEUs

SOC Liftings
Yoy

7.8%

1,106 1,174 1,119 1,119 1,032

2009

2010

2011 2012

2013

‘000 TEUs

1,259

2009

COC Liftings

1,348

2010

Yoy
1,220

5.1%

1,114 1,057

2011 2012

2013

อัตราค่าระวาง
ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ความผันผวนของอัตราค่าระวางเป็นผลจากอุปสงค์ทางธุรกิจและอุปทานของก�ำลัง
บรรทุก นอกจากนีอ้ ตั ราค่าระวางในเส้นทางเดินเรือแต่ละสายภายในภูมภิ าคเอเชียก็ยงั ขึน้ กับเป้าหมายธุรกิจของสายการเดิน
เรือแต่ละสาย สายการเดินเรือมีมุมมองด้านการค้าที่ต่างกัน ขึ้นกับเหตุผลทางธุรกิจของตน สายการเดินเรือบางสายจะให้
ความใส่ใจกับเส้นทางระหว่างสองท่าเรือเป็นส�ำคัญ สายการเดินเรืออื่นอาจมองเป็นเรื่องรอง และสายเดินเรือบางสายอาจใช้
เส้นทางดังกล่าวส�ำหรับปรับก�ำลังบรรทุกและลดจ�ำนวนตูเ้ ปล่า ต่างมุมมองย่อมมีผลต่อการก�ำหนดอัตราค่าระวางทีแ่ ตกต่าง
กัน
นอกจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์ - อุปทาน การก�ำหนดอัตราค่าระวางเป็นไปตามหลัก economies of scale การคาด
การณ์สภาวะของตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารก�ำลังบรรทุกของสายการเดินเรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระจาย
เรือเข้ามาในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ประกอบกับการน�ำเรือต่อสร้างใหม่เข้าประจ�ำการ
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สถานการณ์ก�ำลังบรรทุกล้นตลาดที่ยาวนานได้กดดันอัตราค่าระวางแม้ว่าสายเรือขนาดใหญ่จะร่วมมือกันเพื่อขึ้นปรับอัตรา
ค่าระวาง แต่เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ไม่เอื้อให้ปรับขึ้นอัตราค่าระวาง ทั้งนี้ ปี 2556 นับเป็นปีที่สามที่ไม่มีช่วงการ
ขนส่งที่คึกคักที่สุดของธุรกิจขนส่งทางทะเล
ความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ

อัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ ส�ำหรับ ในปี 2556 อยู่ที่ 205 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู เทียบกับ 195 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อทีอียู ในปี 2555
ความสามารถในการสร้างก�ำไร

เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ ที อี ยู

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
กำ�ไรขั้นต้น

ปี 2552

176
172
2%

ปี 2553

190
162
15%

ปี 2554

191
182
5%

ปี 2555

195
174
11%

ปี 2556

205
200
2%

ในปี 2556 ก�ำไรขั้นต้นต่อทีอียูอยู่ที่ร้อยละ 2 ลดลงจากปี 2555 ซึ่งกลุ่มฯ ท�ำก�ำไรขั้นต้นต่อทีอียูอยู่ที่ร้อยละ 11 ใน
ไตรมาสที่หนึ่งของปี 2556 ตลาดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่อ่อนตัวลง ท�ำให้เกิดขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 2 และต่อมาตลาดปรับ
ตัวดีขึ้นจนในไตรมาสที่สี่มีก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 5
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ ที อี ยู

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
กำ�ไรขั้นต้น

ไตรมาส
ที1่ /2556

186
191
-2%

ไตรมาส
ที่ 2 /2556

202
197
2%

ไตรมาส
ที่ 3 /2556

210
205
3%

ไตรมาส
ที่ 4 /2556

219
208
5%

ปี
2556

205
200
2%

ต้นทุนการเดินเรือลดลงจาก 13.35 พันล้านบาท ในปี 2555 เป็น 12.87 พันล้านบาท ในปี 2556 ตามยอดขนส่ง
ตู้สินค้าที่ลดลง

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

ในปี 2556 กลุม่ ฯ มีผลขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ 1,653 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 1,929 ล้านบาท
ในปี 2555
กลุ่มฯ ขาดทุน 1.99 บาทต่อหุ้น ในปี 2556 เทียบกับผลขาดทุน 2.33 บาทต่อหุ้นในปี 2555
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 6 ทีจ่ ำ� นวน 19.9 พันล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงร้อยละ 13 ที่ จ�ำนวน 9.3 พันล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นที่ 788 ล้านบาท เทียบกับ กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 724 ล้านบาท
ในปีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 กลุ่มฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 1.8 พันล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2555 ซึ่งมีจ�ำนวน 2.1 พันล้านบาท
ในปี 2556 EBITDA (กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินการก่อนหักค่าใช้จ่ายประเภท ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สินและค่าตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน) มีจ�ำนวน 700.8 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA จ�ำนวน 852.7 ล้านบาท
ในปี 2555
การค�ำนวณ EBITDA

2556

2555

กำ�ไร (ขาดทุน)ก่อนหักภาษี
(1,651.1)
(1,909.3)
บวก: การด้อยค่าของสินทรัพย์
877.4
1,096.6
หัก: กำ�ไรจากการเพิ่มค่าของสินทรัพย์
ลบ: การปรับปรุงค่าเผื่อ/ ค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
(1.8)
(3.1)
ลบ: ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
บวก:ดอกเบี้ยจ่าย
170.5
303.2
EBIT
(605.0)
(512.6)
บวก: ค่าตัดจำ�หน่าย
78.2
90.3
บวก: ค่าเสื่อมราคา
1,227.6
1,275.0
EBITDA
700.8
852.7
ในปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมีความผันผวนเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการ
ก�ำหนดอัตราค่าระวางทีต่ งั้ ราคาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และเรียกเก็บในสกุลเงินท้องถิน่ ทีม่ มี ลู ค่าเทียบเท่ากับอัตราค่าระวาง
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นั้น การด�ำรงสมดุลในตัวเองระหว่างสกุลเงินของรายได้ (ซึ่งอิงอยู่กับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ) กับ
สกุลเงินของภาระหนี้ จึงถือเป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มฯ เงินกู้ยืมส่วนใหญ่
ของกลุ่มฯ จึงมักกู้ยืมในสกุลเงินของรายได้ นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น การท�ำสัญญาซื้อขาย
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (swap and forward contracts) เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
การด�ำเนินการเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าทางกลุม่ ฯ มีนโยบายการบริหารและปกป้องความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นทีร่ ดั กุมและ
อนุรักษ์นิยม
ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าจ�ำนวน 1.8 พันล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556 ลดลง
จาก จ�ำนวน 2.1 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า เหลือ 2.0 พันล้านบาทในปี 2556 จ�ำนวนเงินสดและลูกหนี้การค้ามีจ�ำนวนรวม
3.7 พันล้านบาท หรือร้อยละ 84.40 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดลดลงจากจ�ำนวน 4.9 พันล้านในปี 2555 เหลือจ�ำนวน 4.4 พันล้านบาทในปี 2556
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนมีอัตราร้อยละ 77.89 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการส่วนใหญ่เป็นเรือเดินสมุทรและ
ตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีมูลค่า 15 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2556
โครงสร้างเงินทุน
ภาระหนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ เป็นหนี้ระยะยาว ณ สิ้นปี 2556 หนี้สินทั้งหมดมีจ�ำนวน 10.5 พันล้านบาทซึ่งใกล้เคียง
กับปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 13 จาก 10.7 พันล้านบาทในปี 2555 เป็น 9.3 พันล้านบาทในปี 2556 สัดส่วนหนี้
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.98 ต่อ 1 ในปี 2555 เป็น 1.14 ต่อ 1 ในปี 2556
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 เม.ย. 56
รายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น

1. กลุ่มบริษัท โงวฮก จำ�กัด
2. กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
4. บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำ�กัด
5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
6. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
7. นายธีระชัย กีรติเตชากร
8. บริษัทภูริมาศ นาวี จำ�กัด
9. นาย ธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์
10. สำ�นักงานประกันสังคม
หมายเหตุ
1. กลุ่มบริษัทโงวฮก ประกอบด้วย 4 บริษัทดังต่อไปนี้
จ�ำนวนหุ ้ น

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

จ�ำนวนหุ ้ น

สั ด ส่ ว น (%)

387,770,337
71,642,775
51,772,950
20,000,000
12,750,000
12,558,300
11,329,800
11,019,260
9,876,200
9,219,650
สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

25.20 %
18.50 %
2.95 %
0.15 %

46.79%
8.64%
6.25%
2.41%
1.54%
1.52%
1.37%
1.33%
1.19%
1.11%

ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ

เป็นตัวแทนเรือ
ลงทุนในบริษัทอื่น
เป็นตัวแทนเรือ
บริการกองเก็บตู้สินค้า

จ�ำนวนหุ ้ น

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

จ�ำนวนหุ ้ น

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

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�ำนวนหุ ้ น

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

จ�ำนวนหุ ้ น

สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น

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 2556 จ�ำนวน 9 คน ดังนี้
นายกัว เปก ลอง
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายจ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายกัว ฮอค เอง
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
		 นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นเลขานุการบริษัท (คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556
เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็น เลขานุการบริษัท แทน นายชาติชาย สุวรรณเสวก
มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 )
ทั้งนี้ กรรมการที่มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และ นางสาว ตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
รวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สรุปโดยย่อ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) มีหน้าที่ก�ำหนดกรอบนโยบายและและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
(ค) มีอ�ำนาจหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ
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		 การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระท�ำโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูท้ ี่ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ
จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
		 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง จ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการ
ทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งสามารถได้รบั เลือกให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้ อนึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจมีมติให้กรรมการคนใดออก
จากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
		 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กระท�ำโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
		 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดค�ำนิยามส�ำหรับ “กรรมการอิสระ” ไว้ (โปรดดูรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ) และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้อย 3 คน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎบัตร กล่าวคือ
สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สอบทานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำไตรมาสเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งจัดท�ำรายงานแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี โดย โดยนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
		 นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎบัตรข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั มอบหมายเพิม่ เติมจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร อย่างน้อย
3 คน สูงสุดไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบนั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน คือ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการสรรหาฯ
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการสรรหาฯ
		 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
ข) ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
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4. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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)
ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินนโยบายและกลยุทธ์การด�ำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดแผนธุรกิจ/กลยุทธ์ทาง
การตลาด/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
		 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของ
แต่ละสายงาน ดังนี้
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
กรรมการและรองผู้จัดการ (สนับสนุน) เป็นประธาน
นายสุเทพ ตระนันทสิน
รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวลู เยียน ติน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)
ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)
		 คณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นจะประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอและรายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมประจ�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
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�ำรงรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการอย่างเพียงพอ รวมทั้งส่ง
เสริมการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความเป็นธรรมในการ
ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ การรับข้อมูลข่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านการประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ปกติแล้ว บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบ
ริษัทฯ 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
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนปฏิบตั บิ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อน
การประชุม
บริษทั ฯ จัดส่งค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม ให้ผถู้ อื หุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อน
การประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม)
ในค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม จะมีข้อมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม CD-ROM รายงานประจ�ำปี หนังสือ
มอบฉันทะ (แบบ ก. / ข. /และ ค.) รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งใน 3 คนที่บริษัทฯ ก�ำหนด เข้าประชุมและลงมติแทนได้
บริษัทฯ น�ำเสนอ ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
อย่างเพียงพอและเท่าเทียมในการพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออก
จากต�ำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่เสนอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมค�ำบอกกล่าว
เรียกประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมและข้อมูลประกอบวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com อย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำ
ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ จัดบุคลากรอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใช้โปรแกรมการลงทะเบียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม
กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษัทฯ
ด�ำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงล�ำดับตามวาระที่ระบุไว้ในค�ำบอกกล่าว โดยไม่มีการเพิ่มวาระจร
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทัง้ รายใหญ่และรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มรี ายใดรายหนึง่ ถูกจ�ำกัด
สิทธิ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ บริษทั ฯ จัดสรรเวลาให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามอย่าง
เต็มที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและรายการต่างๆ ในงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ
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บริษัทฯ จัดให้มีและแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับการลงคะแนนเสียง
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและแสดงผลบนจอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับทราบทันที โดยระบุจ�ำนวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระบริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรายบุคคล
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก�ำหนด (ภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจ
สอบ/อ้างอิงได้
บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
•

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ เคารพสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม
ทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
บริษัทฯ จัดท�ำแนวปฏิบัติในเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลภายใน เวียนให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
กรรมการบริษัทฯทุกคน 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 ี่โปร่งใส โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมกา
รบริษัทฯ จะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและแสดงความเห็นก่อน และในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกประเภทและทุกขนาดได้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และก�ำกับให้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงานและสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบ
ริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ ข้อก�ำหนดของกฎหมาย ปกป้องสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งได้แก่
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความเติบโตของมูลค่า
บริษัทฯ ในระยะยาวและรายได้ที่งดงามอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า: ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ (ที่ http://www.rclgroup.com) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองท่า รายละเอียดกองเรือ ตาราง
เดินเรือในเครือข่าย ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการส่งสินค้า ตรวจสอบวันที่เรือออกและ
เรือเข้าเทียบท่า และสถานะตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง
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•
•

สอบถามข้อมูลข้างต้น รวมทั้งค่าระวางเรือและรายละเอียดอื่นๆ จากตัวแทนในเมืองท่าที่ลูกค้าใช้บริการ
บริษัทฯ มีตัวแทน ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือและตัวแทนแต่งตั้ง ในเมืองท่าทุกแห่งที่เรือของบริษัทฯ เข้าเทียบท่า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญากู้ยืมที่กระท�ำไว้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด และรายงาน
ผลการประกอบการอย่างสม�่ำเสมอ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ : บริษทั ฯ ด�ำเนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย
ในประเทศที่บริษัทฯ 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 เป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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. สร้างบรรยากาศทีด่ ีในการปฏิบตั งิ านด้วยการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แก้ปญั หาทีเ่ กิด
ขึ้นโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้าน และปราศจากการเมืองในองค์กร
10. ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริษทั ฯ เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการโล
จิสติคส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค
นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี (Employee Code of Conduct)
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ
บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน หลักสูตรอบรมภายนอกตามสถาบัน
ต่างๆทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ หมุนเวียนต�ำแหน่งงานเพือ่ เพิม่ ทักษะ
และโอกาสก้าวหน้า เลื่อนต�ำแหน่งและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามระดับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผล
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประกันอุบตั เิ หตุและการประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน พิจารณา
ให้เงินรางวัลประจ�ำปีตามผลงาน และให้รางวัลการท�ำงานนานแก่พนักงานทุกระดับ
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลในการด�ำเนินงาน อย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดพิมพ์ในรายงานประจ�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 (นายวีระ
ศักดิ์ วหาวิศาล หมายเลขโทรศัพท์ (662) 296 1094) และที่ส�ำนักงานในสิงคโปร์ (นางสาว ลู เยียน ติน หมายเลขโทรศัพท์
(65) 6229 2089) เป็นผู้ให้ค�ำอธิบายและให้ข่าวสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ
ติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ และ /หรือ การจัดให้พบผู้บริหารรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการด�ำเนินงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์จากการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้เชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบปะผู้บริหารรายไตรมาสและสิ้นปี เพื่อชี้แจงภาพรวมธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา
สถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ
บริษัทฯ มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
ก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม น�ำข้อมูลภายในขอ
งบริษัทฯ 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�ำเร็จการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป หรือส�ำเร็จการศึกษาต�ำ่ กว่าระดับปริญญาตรีแต่มปี ระสบการณ์ดา้ น
ธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง
การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการ
องค์กร โดยประสบความส�ำเร็จในต�ำแหน่งระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่
• มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ
• เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส
• สามารถอุทิศเวลาท�ำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
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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�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งผ่านระบบการควบคุมภายในทีเ่ 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�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ส่วนผู้จัดการบริษัทฯ (President) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริหารกิจการของ
บริษัทฯและบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น การอนุมัติ
ซื้อ-ขายสินทรัพย์ การจัดจ้างบริการ การลงทุน การร่วมทุน การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือ การซื้อ /เช่าซื้อตู้สินค้า ค่าใช้จ่าย
ในการเดินเรือ ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 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
• ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี อ�ำนาจควบคุมของบ
ริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
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ลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ ปรากฎ
ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจ�ำไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีภายนอกจาก ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมร่วมเป็นครั้งคราวตามความจ�ำเป็น ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
กรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใน
ปี 2556 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุ ม ครั้ ง ที่

วั น /เดื อ น/ปี

สาระส�ำคั ญ ของการประชุ ม

1
26 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำ�ปี 2555
2
12 มีนาคม 2556
พิจารณารายงานการควบคุมภายใน (ฉบับร่าง)
3
7 พฤษภาคม 2556 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2556
4
6 สิงหาคม 2556
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2556
5
29 สิงหาคม 2556 พิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
6
5 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2556
โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง (ปี 2555: 4 ครั้ง) และมีการประชุม
อื่นๆ จ�ำนวน 2 ครั้ง (ปี 2555: 2 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่ อ กรรมการตรวจสอบ

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

รายไตรมาส/จ�ำนวนครั้ ง ที่ เ ข้ า การประชุ ม อื่ น ๆ/จ�ำนวนครั้ ง ที่ เ ข้ า
ประชุ ม
ประชุ ม

4/4
4/4
1/4
3/4

2/2
2/2
1/2
1/2

หมายเหตุ*นายเทพ รุง่ ธนาภิรมย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบในช่วง ม.ค. 2556 - เม.ย. 2556 และนางอาภาวดี มีคณ
ุ เอีย่ ม
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบในช่วง พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
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2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี รายชือ่ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมจ�ำนวน 4 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่ อ กรรมการ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
นายวิเศษ จูภิบาล
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์*
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม*
นายจำ�ลอง อติกุล*

จ�ำนวนครั้ ง ที่ เ ข้ า ประชุ ม

4
4
1
1
3

หมายเหตุ*นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง ม.ค. - เม.ย. 2556 นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง พ.ค. 2556
ถึงปัจจุบัน นายจ�ำลอง อติกุล ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง ม.ค. - 12 ส.ค. 2556 และขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการเพียงต�ำแหน่งเดียว

3. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 3 คน และผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น
8 คน มีรายชื่อ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประชุม
อย่างน้อยเดือนละครั้ง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ก�ำหนด พิจารณา และให้ความเห็นชอบ ตามแต่กรณี ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
และนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ตามแผนงานและงบประมาณที่เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่ก�ำหนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่ยัง
เป็นแนวทางการก�ำหนดเป้าหมายและพันธกิจของบริษทั ฯ ทีเ่ น้น ประโยชน์สงู สุดโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้
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�ำแหน่งผู้บริหาร
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและด�ำรงวาระของกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม จัดการความ
เสีย่ งด้วยความระมัดระวัง และด�ำเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมาย รวม
ทั้งปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของบรรดาผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
• หลีกเลีย่ งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้สทิ ธิเสมอภาคทีเ่ ป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ เล็ง
เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้า พนักงาน และ
สังคมส่วนรวม รวมทัง้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสือ่ สารทีด่ รี ะหว่างกัน
• ส่งเสริมความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารด�ำเนิน
การที่สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆ กับความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพ
แวดล้อม
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

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 เพือ่ ให้สามารถประเมินการควบคุมภายในและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนุมตั แิ ผนงานตรวจ
สอบประจ�ำปีและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยมีการจัดท�ำก�ำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ ตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�ำหนดวาระ
ที่ชัดเจนและมีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระให้แก่กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างเพียงพอต่อการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
อภิปรายในที่ปะชุม
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แล้วเสร็จเสนอ กรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน
โดยจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมจ�ำนวน 9 ครั้ง เป็นการประชุมประจ�ำไตรมาส 4 ครั้ง และ ประชุม
พิเศษ 5 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังนี้
รายชื่ อ กรรมการ

นายกัว เปก ลอง*
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
นายวิเศษ จูภิบาล
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม**
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์**
นาย จำ�ลอง อติกุล*
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
นายกัว ฮอค เอง

ประจ�ำไตรมาส
ประชุ ม พิ เ ศษ
จ�ำนวนครั้ ง ที่ ประชุ ม ผ่ า นโทรศั พ ท์ ท าง จ�ำนวนครั้ ง ที่
ประชุ ม ผ่ า น
เข้ า ประชุ ม
ไกล
เข้ า ประชุ ม โทรศั พ ท์ ท างไกล

2
4
4
4
3
1
4
3
2
3

1
2
1

5
5
5
3
2
5
5
1
-

3
4
5

หมายเหตุ* นายกัว เปก ลอง ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ณ ช่วง ม.ค. 2556 - 12 ส.ค. 2556 และนายจ�ำลอง อติกุล ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการในช่วง 13 ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
** นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง ม.ค. - เม.ย. 2556 นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง พ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน
นายจ�ำลอง อติกุล ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง ม.ค. - 12 ส.ค. 2556 และขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการเพียงต�ำแหน่งเดียว
หมายเหตุ : ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างส�ำนักงานที่กรุงเทพฯ ส�ำนักงานที่สิงคโปร์ และส�ำนักงานที่ฮ่องกง ส�ำหรับการประชุมพิเศษ
เพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

51

52
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ด�ำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของคณะกรรม
การบริษทั ฯ โดยใช้แบบประเมินผลการปฎิบตั งิ านตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ทบทวนผลงานและ
ปรับปรุงการท�ำหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะ
วิเคราะห์ผลตอบกลับและเสนอความเห็นในเรื่องที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นธรรมและเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้กับองค์กร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ การปรับค่าตอบแทนในแต่ละปีจะเชื่อมโยงกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และผลงานของผูบ้ ริหารรายบุคคล ส่วนหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้
1. กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้ใช้โครงสร้าง “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ตาม
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 25 เมื่อ 30 เมษายน 2547
2. หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของก�ำไร
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการต�ำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่ก�ำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
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
ในปีประกอบการ 2556 บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,653 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้รับค่าตอบแทน
มาตรฐานรวม 5,833,333.32 บาท โดยกรรมการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ :
กรรมการบริ ษั ท ฯ
รายชื่ อ กรรมการ

า
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่
ตอบแทน

ค่ า ตอบแทนมาตรฐาน ค่ า ตอบแทนมาตรฐาน

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

769,354.80
630,654.20
800,000.00
400,000.00
400,000.00
266,666.68
133,333.32
400,000.00
400,000.00
400,000.00
4,600,000.00

300,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
900,000.00

ค่ า ตอบแทนมาตรฐาน

61,559.12
100.000.00
100.000.00
38,440.88
33,333.32
333,333.32

หมายเหตุ * นายกัว เปก ลอง ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ณ ช่วง ม.ค. 2556 - 12 ส.ค. 2556 และนายจ�ำลอง อติกุล ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการในช่วง 13 ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
** นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง ม.ค. - เม.ย. 2556 นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง พ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน
นายจ�ำลอง อติกุล ด�ำรงต�ำแหน่งในช่วง ม.ค. - 12 ส.ค. 2556 และขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการเพียงต�ำแหน่งเดียว

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
เติมหรือเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับเดียวกับ
รายที่ 4 ทุกราย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี รวม 8 คน จ�ำนวน 35,356,926 บาท (เงินเดือน เงินรางวัลประจ�ำปี เบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน)
ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินสมทบเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งจ่ายให้กับผู้บริหารข้างต้น (เฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับเงิน
สมทบของบริษัทฯ) จ�ำนวน 570,038 บาท
หมายเหตุ ผู้บริหารจ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 คน ผู้บริหารของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) 2 คน และ
ผู้บริหารของบริษัทย่อยในประเทศไทยและสิงคโปร์ จ�ำนวน 4 คน

ในปี 2556 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
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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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างบริษัทอาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
ล�ำดั บ .

นิ ติ บุ ค คล/บุ ค คล
ที่ มี ร ายการระหว่ า งกั น

รายการระหว่ า งกั น

มู ล ค่ า รายการระหว่ า งกั น มู ล ค่ า รายการระหว่ า งกั น
งวดสิ้ น สุ ด 31 ธค. 2555 งวดสิ้ น สุ ด 31 ธค. 2556
(ล้ า นบาท)
(ล้ า นบาท)

ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์

งบการเงิ น งบการเงิ น งบการเงิ น งบการเงิ น
เฉพาะ
รวม
เฉพาะ
รวม

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 - บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย)
ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำ�นักงาน
กรุงเทพฯ
ทำ�สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด - บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน (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
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำ�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
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
แลกเปลี่ยนระวางเรือ กับ บริษัท สยามเภตรา
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
- รายได้จากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
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 กลุม่ บริษทั โงวฮก บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ที่กลุ่มบริษัทโงวฮกในฐานะนายหน้าตัวแทนเรือ
จ่ายแทนในระหว่างปีและมีการชำ�ระคืนกันในภายหลัง
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

627.88
447.26

-

343.30
113.60

-

6.43

6.43

6.50

6.50

300.00

300.00

300.00

300.00

1.50
-

1.50

1.50
-

1.50

-

1.71
13.16

-

25.52

-

98.67
-

-

118.14
-

-

384.83
80.89

-

87.02
464.26

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

-

15.90
8.41

-

11.83
9.29

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

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

-

18.86
-

-

34.77
-

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 วันที่
ทำ�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 วันที่
ทำ�สัญญา

บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ
18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และเป็น
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 28.96 ในบริษัท สยามเภตรา
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
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
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ในบริษัท
อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทโงวฮก
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา :
- ค่านายหน้า : ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- ค่าบริการท่าเทียบเรือ : ราคาภาระหน้าท่าหักส่วนลด
ปริมาณ
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 ใน
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ กลุ่มบริษัท โงวฮก ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

ล�ำดั บ .

นิ ติ บุ ค คล/บุ ค คล
ที่ มี ร ายการระหว่ า งกั น

รายการระหว่ า งกั น

มู ล ค่ า รายการระหว่ า งกั น มู ล ค่ า รายการระหว่ า งกั น
งวดสิ้ น สุ ด 31 ธค. 2555 งวดสิ้ น สุ ด 31 ธค. 2556
(ล้ า นบาท)
(ล้ า นบาท)
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ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์

งบการเงิ น งบการเงิ น งบการเงิ น งบการเงิ น
เฉพาะ
รวม
เฉพาะ
รวม

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)

7.13
486.97

-

7.42
852.51

-

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

-

0.66
-

-

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

-

667.28

-

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 บริษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
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 ในบริษทั ริจแิ นล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทอี ี
จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด
(มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์
พีทีอี จำ�กัด ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตามบัญชี

2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการ
ธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นค่าระวางเรือและค่าบริการทีเ่ ป็นธุรกิจทีต่ อ่ เนือ่ งกัน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วบริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ย่อยเต็มร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
3. ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
การอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้ด�ำเนินการอนุมัติตามระเบียบ
ปฏิบัติและการบริหารจัดการของคณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
4. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ยึดแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มคี วามขัดแย้ง 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 2556 ดังน
1. ผลการด�ำเนินงาน
ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลปี 2556 ยังต้องเผชิญความผันผวนสูง ปัจจัยหลักๆ ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจได้แก่ เศรษฐกิจ
การค้าโลกที่ฟื้นตัวช้า ก�ำลังการผลิตหรือก�ำลังขนส่งล้นตลาดส่งผลกระทบต่อสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ทั้งนี้ เรือทั่วโลก
ได้ปลดประจ�ำการ เป็นก�ำลังบรรทุกไปแล้วกว่า 460,000 ทีอียู ในปี 2556 และช่วยบรรเทาสถานการณ์อุปทานล้นตลาดลง
ได้บ้าง ราคาน�้ำมันเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่การขึ้นอัตราค่าระวางท�ำได้ไม่มากนักและถูกกดดันจากสายเรือข้ามทวีปขนาดใหญ่ที่
เข้ามาให้บริการแข่งขันในภูมภิ าคเอเซีย กลุม่ ฯ จึงประกอบธุรกิจท่ามกลางความท้าทายต่างๆ อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้ได้ผลประกอบ
การที่ดีตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท SOC (คู่ค้ากับสายการเดินเรือข้ามทวีป) รวมทั้งปีมีจ�ำนวน 1,031,524 ทีอียู ลดลง
ร้อยละ 8 จากปีกอ่ นหน้า ส่วนจ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท COC (ตูส้ นิ ค้าของกลุม่ ฯ) รวมทัง้ ปีมจี �ำนวน 1,057,348
ทีอียู ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งปี 2556 มีจ�ำนวน 2,088,872 ที
อียู ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2555 โดยมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุก (Utilization) ร้อยละ 115 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555 จ�ำนวน
สินค้าบรรทุกลดลงส่วนหนึง่ มาจากการปรับกลยุทธ์ทเี่ น้นต้นทุน-ก�ำไรต่อทีอยี ู มากกว่าจ�ำนวนตูท้ รี่ บั ขนส่งและส่วนแบ่งตลาด
จ�ำนวนระวางบรรทุกที่ลดลงในปี 2556 ท�ำให้กลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือ ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน ก�ำไรจาก
การขายสินทรัพย์ และ การปรับปรุงการตั้งส�ำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์ มีจ�ำนวนรวม 13,159 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งกลุ่มฯ มีรายได้รวม 13,671 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มฯ มีต้นทุนการเดินเรือจ�ำนวนรวม 12,866
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งกลุ่มฯ มีต้นทุนการเดินเรือจ�ำนวนรวม 13,345 ล้านบาท ตามจ�ำนวนระวางบรรทุกที่ลดลง
ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและเข้มงวด
ในปี 2556 กลุ่มฯ ได้ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ จ�ำนวน 95 ล้านบาท จากการขายตู้สินค้าเก่า เทียบกับก�ำไรจ�ำนวน
292 ล้านบาทในปี 2555 จากการขายตู้สินค้าเก่าและตัดจ�ำหน่ายเรือเก่า 1 ล�ำ
กลุ่มฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 58.3 ล้านบาทในปี 2556 เทียบกับก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�ำนวน
46.7 ล้านบาท ในปี 2555
กลุ่มฯ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ซึ่งเป็นการขาดทุนทางบัญชี จ�ำนวน 722.1 ล้านบาทในปี 2556 จากมูลค่าเรือที่
ลดลงตามมูลค่าตลาด เทียบกับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ�ำนวน 749.9 ล้านบาท ในปี 2555
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานโดยรวมในปี 2556 กลุม่ ฯ มีผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ จ�ำนวน 1,652 ล้านบาท
เทียบกับผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 1,929 ล้านบาท ในปี 2555
2. เงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3 / 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ให้งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก
ผลประกอบการขาดทุนในปี 2556 โดยจะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

3. กิจกรรมที่ส�ำคัญระหว่างปี 2556
3.1 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับมอบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 950 ทีอียู จ�ำนวน 2 ล�ำ จากบริษัท แด
ซัน ชิปปิ้ง แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ประเทศเกาหลี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความสนับสนุนด้านเงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทยส�ำหรับการซื้อเรือดังกล่าว จ�ำนวน 13.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อล�ำ รวมทั้งสิ้น 27.44 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ 70 ของราคาเรือ บริษัทฯ ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เงิน
กู้ดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปีรวมระยะปลอดการช�ำระเงินต้น 1 ปี และแบ่งการช�ำระคืนเป็น 16 งวดไตรมาส
3.2 คณะกรรมการบริษัท ฯ อนุมัติให้ บริษัทฯ ท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน ในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
กับบริษัท โงวฮก จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยลงนามในสัญญาเงินกู้จ�ำนวน 300 ล้านบาท เมื่อวัน
ที่ 27 กันยายน 2556 ระยะเวลากู้ยืม 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี และไม่มีเงื่อนไขในการวางหลักประกัน
ช�ำระคืนเมื่อครบก�ำหนด 1 ปี บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน
3.3 ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทั ฯ ได้ซอื้ เงินลงทุนในบริษทั ที ไอ พี เอส จ�ำกัด เพิม่ ขึน้ อีกจ�ำนวน 22,222 หุน้
ในราคาหุ้นละ 1,425 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 31.67 ล้านบาท จากบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ยังผลให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 22
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามสถานการณ์ธรุ กิจอย่างใกล้ชดิ ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนการท�ำงานของคณะผูบ้ ริหาร
กลุ่มบริษัทฯอย่างเต็มที่แม้ว่าผลประกอบการส�ำหรับปี 2556 จะยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก�ำกับ
ดูแลและให้แนวทางคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานในทุกๆ ด้าน และสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น
ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ

19 มีนาคม 2557
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับ
รายงานทางการเงินในงบการเงินประจ�ำปี และระบบควบคุมภายใน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงและถูกต้อง
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิ
งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน ในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
ยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ
การควบคุมภายใน
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
2. กระบวนการทีท่ ำ� ให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดเกีย่ วกับความซือ่ ตรงและการรักษาจรรยาบรรณได้ภายใน
เวลาที่เหมาะสม
3. แผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession plan) ที่ส�ำคัญ
การประเมินความเสี่ยง
1. การสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
1. ช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อกล
หรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
ระบบการติดตาม
- การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- นโยบายการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการทุจริตอย่าง
ร้ายแรง การปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท�ำที่ผิดปกติอื่น
ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขโดยการก�ำหนดเป็นข้อปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารบุคคล
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการจัดท�ำข้อปฎิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน มี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้วนตามที่ก�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 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส และ ประจ�ำปี 2556
ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามล�ำดับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้สอบทาน
การเปิดเผยงบการเงิน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2556 และให้พร้อมส�ำหรับมาตรฐาน
ที่ประกาศใช้ใหม่ในปีต่อๆ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
สนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในเดินทางไปตรวจสอบบริษทั ย่อยในต่างประเทศ และติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลจากการตรวจสอบ และ การยอมรับของผูร้ บั การตรวจสอบ
นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งบการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ
ในปี 2556 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความส�ำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
และจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นระบบ และก�ำหนดให้มีการวิเคราะห์ และวัดความส�ำเร็จและ
ศักยภาพขององค์กร นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดแนวทางการวิเคราะห์และ
จัดท�ำ สัญญาณเตือนภัยของกลุ่มธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการสนับสนุนการท�ำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมตั กิ ำ� ลังคนเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้อนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษให้ผมู้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านร่วมเดินทางตรวจสอบในประเทศ
ต่างๆ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. ได้พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0076 หรือ
นายชัยยุทธ อังศุวทิ ยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จนี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 4563 หรือ นายสุมติ ร ขอไพบูลย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4885 จาก ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2557 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
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5. สอบทานรายการทีเ่ กี่ยวโยงระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมั่นใจว่ารายการ
เหล่านี้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง และ
ให้มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
6. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจ�ำปี 2556
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และนายวิเศษ จูภิบาล
ได้เข้าร่วมประชุม รวม 4 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามล�ำดับ นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน) และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี(กลุ่ม) เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ และตัวเลขวิเคราะห์ต่างๆ
รวมทั้ง ข้อมูล ทางด้ า นกฎหมาย และระเบี ย บปฏิบัติต่างๆ โดย นายอมรศัก ดิ์ นพรัมภา นายเทพ รุ่ง ธนาภิ ร มย์
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และนายวิเศษ จูภิบาล ได้เข้าร่วมประชุม รวม 6 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้งและ 6 ครั้ง ตามล�ำดับ
7. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้วเห็นว่า บริษทั ฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ ควรมีการก�ำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น
มีกระบวนการตรวจสอบที่อยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายวิเศษ จูภิบาล)
กรรมการตรวจสอบ

(นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม)
กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 คน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหากรรมการตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง
หรือแทนกรรมการที่ครบวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และ
ด�ำเนินการให้กรรมการบริษทั ฯ ประเมินผลงานของคณะกรรมการโดยรวมเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ ทัง้ นี้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิด
ชอบโดยสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติและเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ/หรือพิจารณาเสนอกรรมการ
ที่ออกเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระโดยพิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญประจ�ำปี หากกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนคนใดออก
ตามวาระกรรมการ จะไม่เสนอตัวเองกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปี
ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท ฯ และ ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 34 เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2556 ทราบ ก่อนท�ำการจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำปี 2555 ซึ่งได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนใน
รายงานประจ�ำปี 2555 หัวข้อ “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ”
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2556 และมีความเห็นร่วมกัน
ว่าโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ทั้งนี้ กรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนประจ�ำ (ค่าตอบแทนมาตรฐาน) แต่เพียงอย่างเดียว คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ไม่ได้พิจารณาเพิ่มรูปแบบการจ่ายค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. ด�ำเนินการให้มแี ละพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำปี 2555 น�ำเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
4. ด�ำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการบริษัทฯ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แนวทางของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผู้จัดการบริษัทฯ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวม 8 หัวข้อ พิจารณาผลการประเมินและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบก่อนมอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน�ำไป
ปรับปรุงการบริหารกิจการต่อไป

(นายวิเศษ จูภิบาล)
ประธานกรรมการสรรหาฯ
25 กุมภาพันธ์ 2557

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
กรรมการสรรหาฯ

(นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม)
กรรมการสรรหาฯ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ปี 2556)
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 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
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงิน และการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบ
การเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด
(มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
เรื่องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ ของบริษัท อาร์
ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่ง ของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ท่านอื่นในส�ำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีท่านอื่นดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบ
อื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น

ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

(นายชัยยุทธ อังศุวิทยา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3885
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม

2556

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืน
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพือการลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดินและอาคาร - สุ ทธิ
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

8.1, 10 และ 12
8.2 และ 12
9

2556

2555

1,754,066,034
1,976,691,204
(12,566,742)
1,964,124,462
34,816,381
182,569,176
384,992,724
84,951,502
4,405,520,279

2,101,068,411
2,107,607,151
(12,434,824)
2,095,172,327
21,570,101
134,753,456
464,738,765
93,865,515
4,911,168,575

87,762,913
23,665,824
23,665,824
3,515,056
19,037,970
4,286,755
138,268,518

115,166,608
7,601,214
15,449,580
910,100
139,127,502

5,548,736
258,792,157
11,102,140
322,938,091
14,883,607,953
30,966,190
5,286,761
15,518,242,028
19,923,762,307

5,240,137
239,219,572
10,349,248
309,450,649
15,649,962,447
105,627,789
4,280,975
16,324,130,817
21,235,299,392

7,029,038,466
54,463,802
334,951
5,392,243,770
2,463,604
12,478,544,593
12,616,813,111

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

5
5 และ 17

6
7

2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็น งส่ของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นถือเป็ นส่ วนนหนึ
นนี

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม

หนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินทดรองรับ
- เจ้าหนีค่าซื อทรัพย์สิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุน้ กูท้ ีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
ประมาณการหนีสินจากสัญญาทีสร้างภาระ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สํารองผลขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีส ิ นหมุนเวียน
หนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
- สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุน้ กู้ - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีส ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส ิ น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2556

2555

10

459,371,000
2,848,779,060
464,258,490

300,000,000
3,161,751,525
80,894,951

300,000,000
72,873,758
-

300,000,000
49,632,239
-

86,229,000
4,287,097
1,160,039,196
300,000,000
532,932,229
5,808,229

70,963,718
1,121,132,030
300,000,000
342,155,125
10,575,817

10,775,682
969,110,968
667,281,790
201,637,800
300,000,000
-

9,767,670
934,235,948
626,900,650
143,269,263
300,000,000
-

14

151,131
90,802,028
5,952,657,460

1,889,715
97,475,131
5,486,838,012

16,182,577
2,537,862,575

19,067,690
2,382,873,460

12
13
15

4,632,799,181
31,887,422
6,707,171
4,671,393,774
10,624,051,234

4,982,130,235
27,834,861
6,254,433
5,016,219,529
10,503,057,541

1,191,358,350
29,805,524
1,221,163,874
3,759,026,449

992,305,072
26,168,403
1,018,473,475
3,401,346,935

17

17
17
12
13
11 และ 17
22.1 (ก)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

2555

65

66

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 828,750,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ทุนเรื อนหุ น้ ทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 828,750,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม

2556

2555

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

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

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

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

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

66,300,000
3,553,958,452
(151,025,586)
9,280,947,053
18,764,020
9,299,711,073
19,923,762,307

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
3,311,245,102
(331,472,627)
8,857,786,662
8,857,786,662
12,616,813,111

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสะสม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน รวมส่ วนของ
จัดสรรแล้ว ผลต่างของอัตราแลกเปลียน
ผูถ้ ือหุน้
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร จากการแปลงค่างบการเงิน บริ ษทั ใหญ่

(หน่วย: บาท)

ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี
รวม
อํานาจควบคุม ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

828,750,000
828,750,000

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

66,300,000
66,300,000

7,136,053,926
(1,929,161,261)
5,206,892,665

(192,734,991) 12,821,333,122
(177,582,301) (2,106,743,562)
(370,317,292) 10,714,589,560

19,007,439 12,840,340,561
(1,355,148) (2,108,098,710)
17,652,291 10,732,241,851

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

828,750,000
828,750,000

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

66,300,000
66,300,000

5,206,892,665
(1,652,934,213)
3,553,958,452

(370,317,292) 10,714,589,560
219,291,706 (1,433,642,507)
(151,025,586) 9,280,947,053

17,652,291
1,111,729
18,764,020

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็น งส่ของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นถือเป็ นส่ วนนหนึ
นนี

10,732,241,851
(1,432,530,778)
9,299,711,073
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68

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียน
จากการแปลงค่างบการเงิน

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

828,750,000
828,750,000

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

66,300,000
66,300,000

3,267,170,719
44,074,383
3,311,245,102

(331,472,627)
(331,472,627)

9,145,184,906
(287,398,244)
8,857,786,662

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

ษัท อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อบริ)งบแสดงการเปลี
ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

69

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

งบก�ำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษบริัทษย่ทั ออาร์
ย ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้อืน
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
เงินปั นผลรับ
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์
ดอกเบียรับ
ปรับปรุ งสํารองผลขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนของตราสารอนุพนั ธ์
อืนๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

17

13,111,573,196

13,547,880,127

704,236,184

703,218,661

58,270,639
16,703,846
95,413,969
5,130,814
1,755,164
25,290,396
13,314,138,024

46,673,223
10,988,309
292,045,957
34,980,131
3,125,277
33,121,967
13,968,814,991

67,573,760
329,568,998
951,846
2,045,341
1,104,376,129

43,657,329
14,000,000
10,785,961
27,882,999
467,001
800,011,951

17 และ 24
17

12,865,733,393
1,092,294,253

13,345,146,494
1,177,280,592

835,845,227
169,839,927

832,227,188
175,433,401

8.2
22.1 (ก)

722,150,029
155,196,172
170,519,480
15,005,893,327
40,619,571
(1,651,135,732)
654,941
(1,651,790,673)

749,960,195
346,633,181
303,183,529
15,922,203,991
44,130,416
(1,909,258,584)
18,322,229
(1,927,580,813)

54,616,592
1,060,301,746
44,074,383
44,074,383

89,971,288
152,786,922
1,250,418,799
(450,406,848)
(450,406,848)

(1,652,934,213)
1,143,540
(1,651,790,673)

(1,929,161,261)
1,580,448
(1,927,580,813)

44,074,383
44,074,383

(450,406,848)
(450,406,848)

(1.99)

(2.33)

0.05

(0.54)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

6 และ 7
8.1 และ 8.2
14

20

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี :
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555

2.18

จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ ้น)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็น งส่ของงบการเงิ
วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นถือเป็ นส่ วนนหนึ
นนี
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทบริย่อษัทยอาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน :
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555

(1,651,790,673)

(1,927,580,813)

44,074,383

(450,406,848)

219,259,895
219,259,895
(1,432,530,778)

(180,517,897)
(180,517,897)
(2,108,098,710)

(331,472,627)
(331,472,627)
(287,398,244)

(450,406,848)

(1,433,642,507)
1,111,729
(1,432,530,778)

(2,106,743,562)
(1,355,148)
(2,108,098,710)

(287,398,244)
(287,398,244)

(450,406,848)
(450,406,848)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

งบกระแสเงินสด

บริษทั อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน :
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ
ค่าเผือ หนี สงสัยจะสู ญเพิมขึน (ลดลง)
เงินปั นผลรับ
ปรับปรุ งสํารองผลขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนของตราสารอนุพนั ธ์เพิมขึน (ลดลง)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึน
ส่ วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงานลดลง (เพิมขึน)
ลูกหนี การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ลูกหนี การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี อืน
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สินจากการดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนี การค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนี อืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
หนี สินหมุนเวียนอืน
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
เป็น งของงบการเงิ
ส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นถือเป็ นส่ วนนหนึ
นนี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555

(1,651,135,732)

(1,909,258,584)

44,074,383

(450,406,848)

1,227,632,431
78,181,076
(95,413,969)
722,150,029
155,196,172
131,918
(16,703,846)
(1,755,164)
(37,762,624)
(40,619,571)
5,374,827
(5,130,814)
170,519,480

1,275,113,930
90,102,020
(292,045,957)
749,960,195
346,633,181
(3,745,985)
(10,988,309)
(3,125,277)
30,186,094
(44,130,416)
4,639,032
(34,980,131)
303,183,529

370,686,230
(329,568,998)
(44,625,795)
4,959,387
(951,846)
54,616,592

406,838,527
(10,785,961)
(14,000,000)
(28,077,587)
4,292,760
(27,882,999)
152,786,922

510,664,213

501,543,322

99,189,953

32,764,814

109,735,600
(13,246,280)
(47,979,631)
79,746,041
14,136,684
784,703

300,711,965
434,737,182
83,331,314
(35,200,080)
(14,744,218)
(341,909)

(23,665,824)
4,005,816
(3,588,390)
1,313
(10,051)

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

(312,972,465)
440,516,021
22,398,432
4,287,097
(7,816,643)
(1,322,266)
798,931,506
(10,645,200)
788,286,306

(562,878,857)
79,828,191
(19,822,980)
(17,825,084)
(448,187)
748,890,659
(24,470,515)
724,420,144

23,241,519
4,647,746
43,635,890
(2,885,113)
(1,322,266)
143,250,593
(3,377,968)
139,872,625

(7,093,452)
(6,642,429)
553,037,002
(328,463)
570,891,808
570,891,808
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ทีดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิมขึน)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง (เพิมขึน)
รับเงินปั นผล
รับดอกเบีย
จ่ายซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึน (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิมขึน (ลดลง)
ไถ่ถอนหุน้ กู้
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
2555

(458,385,490)
(1,131,624)
329,568,998
5,294,725
(32,667,878)
(157,321,269)

(421,955,284)
(5,576,490)
24,988,309
35,520,649
(367,022,816)

(510,863,511)
329,568,998
1,032,188
(32,667,878)
(212,930,203)

(83,990,597)
14,000,000
27,962,437
(42,028,160)

159,371,000
(785,281,473)
(177,652,630)
(803,563,103)
(174,404,311)
(347,002,377)
2,101,068,411
1,754,066,034

300,000,000
300,000,000
(582,929,611)
(2,500,000,000)
(322,665,866)
(2,805,595,477)
(40,077,880)
(2,488,276,029)
4,589,344,440
2,101,068,411

173,442,801
(58,256,326)
115,186,475
(69,532,592)
(27,403,695)
115,166,608
87,762,913

300,000,000
300,000,000
394,933,124
(2,500,000,000)
(175,963,662)
(1,681,030,538)
(1,152,166,890)
1,267,333,498
115,166,608

การเปิ ดเผยเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไม่กระทบเงินสด:
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555
ในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี ค่าซื อทรัพย์สินเพิมขึนจํานวน 626.90 ล้านบาท จากการรับโอนเป็ นผูท้ าํ สัญญาต่อสร้างเรื อและรับโอนค่าต่อสร้างเรื อจากบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ งในประเทศสิ งคโปร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิบริษนัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 เรื่องทั่วไป
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย
บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศอื่นในทะเลจีนใต โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเดินเรือ
ขนสง สินคา ระหวา งประเทศ ที่อยูของบริษัท ฯ ตามที่จดทะเบีย นตั้งอยูเลขที่ 127/35 ถนนรัช ดาภิเษก
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัทยอย
บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศไทย
ก) บริษัท เอเชี่ยน บัลค ชิปปง จํากัด
(บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ)
ข) บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด
กลุมบริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศสิงคโปร
ค) บริษัท อาร ซี แอล อินเวสทเมนท พีทีอี จํากัด
ง) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด
และบริษัทยอย คือ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (เอ็ม)
เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100
ซึ่งบริษัทนี้ไดถูกขายเมื่อ 28 มิถุนายน 2555)
จ) บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด และ
บริษัทยอย คือ
บริษัท อาร ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
(ถือหุนอยูรอยละ 100)
บริษัท อาร ซี แอล เอเยนซี (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด
(ถือหุนอยูรอยละ 100)
บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร ฟล อิงค จํากัด
(ถือหุนอยูรอยละ 100)
บริษัท อาร ซี แอล (เกาหลี) จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100
ซึ่งบริษัทฯ ไดหยุดการดําเนินกิจการเมื่อเดือน กรกฎาคม 2555
และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดมีมติใหเลิกกิจการ) และ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชิปปง จํากัด
(ถือหุนอยูรอยละ 100)
ฉ) บริษัท อาร ซี แอล เซอรวิส เอส. เอ. จํากัด
(บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ)

ประเภทกิจการ

สถานที่จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุน

ดําเนินกิจการเดินเรือ ไทย

รอยละ 51 โดยบริษัทฯ

บริการโลจิสติคส

ไทย

รอยละ 100 โดยบริษัทฯ

ลงทุนในบริษัทอื่น
เจาของและดําเนิน
กิจการเดินเรือ

สิงคโปร
สิงคโปร

รอยละ 100 โดยบริษัทฯ
รอยละ 100 โดยบริษัทฯ

ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร
ดําเนินกิจการเดินเรือ
และรับรวบรวมสินคา
จากผูสงออกรายยอย

รอยละ 73 โดยบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด
และรอยละ 27 โดยบริษัทฯ

ดําเนินกิจการเดินเรือ ปานามา

รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล
อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ
รอยละ 49 โดยบริษัทฯ
รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล
อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ
รอยละ 49 โดยบริษัทฯ
รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล
อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ
รอยละ 49 โดยบริษัทฯ

ช) บริษัท อาร ซี แอล โฮลดิ้งส จํากัด
(บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ)

ดําเนินกิจการเดินเรือ สิงคโปร

ซ) บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด

จัดการกองเรือ

กลุม บริษัทยอยที่ดําเนินงานในฮองกง
ฌ) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จํากัด
และบริษัทยอย คือ
บริษัท ริจิแนล เมอรเชอนส มาริไทม จํากัด
(ถือหุนอยูรอยละ 80) และ
บริษัท ริจิแนล เมอรเชอนส อินเตอรเนชั่นแนล
เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 80)

ลงทุนในบริษัทอื่น ฮองกง
ตัวแทนเดินเรือและ
การใหบริการ
การขนสงและจัดการ
เกี่ยวกับสินคา

สิงคโปร

รอยละ 100 โดยบริษัทฯ
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(ข) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่บริษัทฯ
มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
(ค) งบการเงิ น ของบริ ษั ท ย อ ยได จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี แ ละใช น โยบายการบั ญ ชี
ที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
(ง) งบการเงินของบริษัทยอยแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา และแปลงคาเปนสกุลเงินบาทที่ใชนําเสนองบการเงิน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 2.12
(จ) ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)
ไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
(ฉ) ไม มี ก ารสํ า รองภาษี เ งิ น ได ข องประเทศไทยไว สํ า หรั บ กํ า ไรของบริ ษั ท ย อ ยในต า งประเทศ
ที่ ยั ง ไม ไ ด แ บ ง สรร เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ตั้ ง ใจที่ จ ะคงกํ า ไรดั ง กล า วไว ที่ บ ริ ษั ท ย อ ยเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค
ในการลงทุนตอ
(ช) ส ว นของส ว นได เ สี ย ที่ ไ ม มี อํ า นาจควบคุ ม คื อ จํ า นวนกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น และสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน รวม
และสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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1.4 การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน
การบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งฉบับที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในป ปจจุบัน ไมมีผลกระทบต อ
งบการเงินที่มีนัยสําคัญนอกจากที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ ังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้
ปที่มีผลบังคับ
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภาษีเงินได

2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาเชา

2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รายได

2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ

2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา

2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล

2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

2557
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ปที่มีผลบังคับ
ใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ

2557

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญาประกันภัย

2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน

2557
2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน

2557

ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเชา

2557

ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

2557

ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

2557

ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

2557

ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม

2557

ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง

2557

ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา

2557

ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ

2557

ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

2557

ฉบับที่ 17 เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

2557

ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

2557
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ฝ า ยบริ หารของบริ ษั ท ฯ ได ป ระเมิ น แล ว เห็ น ว า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2555),
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555),
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง
2555), ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555), ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบั ญชี แ ละการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงิน
เมื่อนํามาถือปฏิบัติ
2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.1 การรับรูรายได
รายไดจากการเดินเรือ
รายไดจากการเดินเรือจะถือเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
รายไดอื่น
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑค งคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจและขอตกลง
ที่เกี่ยวของ
2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิน สดและรายการเทีย บเทา เงิน สด หมายถึง เงิน สด เงิน ฝากธนาคารและเงิน ลงทุน ระยะสั้น
ที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
2.3 ลูกหนี้การคา
ลู ก หนี้ ก ารค า แสดงตามมู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จะได รั บ กลุ ม บริ ษั ท บั นทึ ก ค า เผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญสํ า หรั บ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ
การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
2.4 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน - ออกกอน
..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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2.5 เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม กลุม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม กลุมบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาว
ออกไปจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย กลุมบริษัทตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงมูลคาตามราคาทุน
(จ) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
(ฉ) เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว มที่ แ สดงอยู ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงมู ล ค า
ตามราคาทุน
กลุมบริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการดอยค า ของเงินลงทุนที่ เกิดขึ้ นเมื่อ ราคาตามบั ญชี ข องเงิน ลงทุน สูง กว า มู ล ค า
ที่คาดวาจะไดรับคืนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที
2.6 ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ/คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ที่ ดิ น อาคาร เรื อ เดิ น ทะเลและอุ ป กรณ แ สดงมู ล ค า ตามราคาทุ น หั ก ค า เสื่ อ มราคาสะสมและ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร คํานวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลคาซากโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้
เรือเดินทะเล
อาคารชุดและอาคารเชาระยะยาว
ที่ดินเชาและสิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา
สินทรัพยถาวรอื่น

25 ป
20, 50 ป
ตามอายุสัญญาเชา
3 - 10 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและเรือเดินทะเลระหวางตอสราง
กลุ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก รายจ า ยในการซ อ มแซมเรื อ ครั้ ง ใหญ เ ป น รายจ า ยฝ า ยทุ น เมื่ อ เกิ ด รายการ
และตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 30 เดือน
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2.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
กลุมบริษัทจะวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการ
ครั้งแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น
กลุมบริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุ
การให ป ระโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ของสิ น ทรั พ ย นั้ น และจะประเมิ น การด อ ยค า ของสิ น ทรั พ ย ดั ง กล า ว
เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการ
ตั ดจํ าหน า ยของสิ นทรั พย ไม มี ตั วตนดั ง กล าวทุ ก สิ้ นป เป นอย า งน อย ค าตั ดจํ าหน ายรั บ รู เป นค า ใช จ า ย
ในงบกําไรขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร

อายุการใหประโยชน
3 ป

2.8 คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (โดยประมาณ)
ตามอายุของหุนกู
คาตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีรวมอยูในตนทุนทางการเงิน
2.9 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ การคา เจาหนี้การค า และเงิ นกูยื ม ซึ่ งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการได
เปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
2.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูก ควบคุม โดยบริ ษั ท ฯ ไมวา จะเปนโดยทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตก ารควบคุม เดีย วกัน
กับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ยั ง หมายรวมถึ ง บริ ษั ท ร ว มและบุ ค คลซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ล
อย างเป นสาระสํ า คั ญกั บ บริ ษั ทไม ว า จะเป นโดยทางตรงหรื อทางอ อม ผู บ ริ หารสํ า คั ญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ

8

81

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

2.11 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาทรัพยสินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่เช า หรือ มูล คา ปจ จุบั นสุ ท ธิข องจํา นวนเงิน ขั้น ต่ํา ที่ตอ งจ า ยตามสั ญญาเชา แลว แต มูล คา ใดจะต่ํ า กว า
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน
งบกํ า ไรขาดทุ นตลอดอายุ ข องสั ญญาเช า สิ นทรั พ ย ที่ ไ ด ม าตามสั ญญาเช า การเงิ นจะคิ ดค า เสื่ อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา
2.12 เงินตราตางประเทศ
สกุลเงินบาทเปนสกุลเงินที่ใชนํา เสนองบการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งแตกตางจากสกุลเงินเหรีย ญ
สหรั ฐอเมริ กาที่เป นสกุ ลเงิ นที่ ใช ในการดํ าเนิ นงาน กิ จการในกลุ มบริ ษั ทจะกํ าหนดสกุ ลเงิ นที่ ใช ในการ
ดําเนินงานของแตละกิจการและรายการบัญชีในงบการเงินจะวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
ก) การแปลงคารายการและยอดคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบั ญชี ที่ เป นเงิ นตราต า งประเทศจะบั น ทึ ก รายการเริ่ ม แรกเป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ น
การดําเนินงานของแตละกิจการในกลุมบริษัท รายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นระหวางป
แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป น ตั ว เงิ น ซึ่ ง เป น เงิ น ตราต า งประเทศคงเหลื อ อยู ณ วั น ที่
ในงบแสดงฐานะการเงินจะถูกแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานดวยอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน
รายการที่ไ มเปนตัวเงินที่อยูใ นรูป เงินตราตา งประเทศซึ่ง เคยบันทึก ไวดวยราคาทุนเดิม
จะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ รายการที่ไมเปนตัวเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งบันทึกไวดวยมูลคายุติธรรมจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กําหนด
มูลคายุติธรรมนั้น
ข) การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท
เนื่องจากสกุลเงินที่ใ ชใ นการดํา เนินงานของบริษัท ฯ คือ สกุล เงินเหรีย ญสหรัฐอเมริ ก า
ดัง นั้ นสิน ทรัพ ยและหนี้ สินของกิ จการในกลุม บริษั ท ที่ส กุล เงินที่ ใ ชใ นการดํา เนิน งานไม ใ ช
สกุ ล เงิ นเหรีย ญสหรัฐ อเมริ ก าจะถู ก แปลงค า เป น สกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก าโดยใช อัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและรายการในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของปที่เกิดรายการ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงินที่แสดงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 26
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ค) การแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
สินทรัพ ยและหนี้สินของกิ จการในกลุ ม บริษัท จะถู ก แปลงคา เปนสกุล เงิน บาท ซึ่ง เป น
สกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยของปที่เกิดรายการ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี นี้ เ นื่ อ งจากเดิ ม บริ ษั ท ได กํ า หนดสกุ ล เงิ น บาท
เป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานเปลี่ ย นเป น สกุ ล เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า ส ว นบริ ษั ท ย อ ย
ทั้งในประเทศและตางประเทศไดกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับสภาวะแวดลอม
ทางเศรษฐกิจหลักที่แตละบริษัทนั้นดําเนินงานอยูแลว ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีนี้ไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.2
2.13 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
2.14 การดอยคาของสินทรัพย
ทุ กวั นที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น กลุ มบริ ษั ทจะทํ าการประเมิ นการด อยค าของอาคารสํ านั กงาน
เรื อเดิ นทะเลและอุ ปกรณ และสิ นทรั พย ที่ ไม มี ตั วตนอื่ นของกลุ มบริ ษั ทหากมี ข อบ งชี้ ว าสิ นทรั พย ดั งกล าว
อาจดอยคา กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของสิ นทรั พย หรื อมู ล ค า จากการใช สิ นทรั พ ย แล วแต ราคาใดจะสู งกว า ในการประเมิ นมู ลค า จากการ
ใชสินทรัพยกลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพย และ
คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ
ตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณา
อยูในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กลุมบริษัทใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุด
ซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพยซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพย หัก
ดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน กลุมบริษัทจะรับรู
รายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
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2.15 ผลประโยชนพนักงาน
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยรั บ รู เงิ น เดื อ น ค า จ า ง โบนั ส เงิ นสมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม กองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนอื่นๆ เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปน
คาใชจายในสวนของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทฯ และ บริษัท
ยอยในประเทศไทยแหงหนึ่งเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานนี้คํานวณโดย
นัก
คณิตศาสตรประกันภัยตามหลัก คณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตล ะหนวยที่ประมาณการไว
อยางไรก็ตามผลประโยชนหลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
บริษัท ฯ และบริ ษัท ยอยในประเทศไทยแหง หนึ่ ง จะรับ รู กํา ไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
2.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทรับรูประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปจจุบัน ซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตและ
มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะสูญเสียทรัพยากรที่มี ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพั น
ดังกลาวและสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
กลุมบริษัทบันทึกสํารองเงินชดเชยคาเสียหายของสินคา โดยประมาณจากจํา นวนเงินคาเสียหาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดจากบริษัทประกันภัย
2.17 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของปปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
ของป ป จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี รั บ รู ใ นงบกํ า ไรขาดทุ น ยกเว น ส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ รายการ
ที่เกี่ยวของกับการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคา ตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน ที่
เกี่ยวของนั้น
ภาษีเ งินไดรอการตัดบัญ ชีวัด มูล ค า โดยใชอั ตราภาษี ที่คาดวา จะใช กับ ผลแตกตา งชั่วคราวเมื่ อ มี
การกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช ณ วันที่รายงาน
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สินทรัพ ยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึก ตอเมื่อมีค วามเปนไปไดคอนขา งแนนอนวา กํา ไร
เพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะ
มีโอกาสถูกใชจริง
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้เนื่องจากเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการบันทึกภาษี เงิน
ไดรอการตัดบัญชี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดถูกเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 4.1
2.18 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว
3. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํา งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝา ยบริหารจํา เปนตองใชดุล ยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบ
ต อ จํ า นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และข อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังนี้
3.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
3.2 อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณ
อายุการใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ และตองทบทวนอายุ
การใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณในแตละ
ชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจาย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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3.3 สัญญาเชา
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช า ว า เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช า การเงิ น
ฝายบริหารไดใช ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษั ท
ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
3.4 สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการด อยค า
ในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย
หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.5 คาเผื่อผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
ในการพิจารณาสํา รองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ย นแปลงมูล คายุติธ รรมของตราสาร
อนุพันธ ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดป ระเมินมูลคายุติธ รรมของตราสารอนุพันธ โดยใชเทคนิค และ
แบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด
3.6 คดีฟองรอง
กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูก ฟองรองแลวและเชื่อมั่นวา จะไมมีค วามเสีย หายเกิดขึ้นจึง ไมไ ดบั นทึ ก
ประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน
3.7 ประมาณการคาใชจายจากสัญญาที่สรางภาระ
ประมาณการคาใชจายของสัญญาที่สรางภาระแกกลุมบริษัทจะบันทึกเมื่อประโยชนที่กลุมบริษัท
พึง ไดรับ นอยกวาตนทุนที่จําเปนในการดํา เนินการตามขอผูกพันในสัญญา การประมาณคาใชจายรั บรู
ด วยมู ล ค า ป จจุ บั นของต น ทุ นที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อสิ้ นสุ ด สั ญญาหรื อ ต นทุ นสุ ท ธิ ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น
เมื่ อ ดํ า เนิ น สั ญ ญาต อ แล ว แต มู ล ค า ใดจะต่ํ า กว า กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ผ ลขาดทุ น จากการด อ ยค า ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากสินทรัพยที่ระบุไวในสัญญากอนที่จะรับรูและวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน
3.8 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
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4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในระหวางป ป จจุ บัน บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ยอ ยได เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี และมี ผ ลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังนี้
4.1 ภาษีเงินได
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยได เ ปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ รื่ อ งภาษี เ งิ น ได เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ
และบริษัทยอยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ที่มีผลบังคับใชในปปจจุบันมาถือปฏิบัติ
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลา วไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสํา คัญตอกํา ไร (ขาดทุน) สะสม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกําไร (ขาดทุน) สําหรับป
สิ้น สุ ด วั นที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ 2555 เนื่ อ งจากผู บ ริ ห ารพิ จ ารณาว า บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยไม มี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ตองรับรูเนื่องจากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะไมมีกําไร
ทางภาษีที่เพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชนทางภาษีได รวมทั้งรายไดสวน
ใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการยกเวนภาษีเงินได ยกเวนบริษัทยอยตางประเทศแหงหนึ่ง ที่
บันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในปกอนแลว โดยมีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
จํานวน 6.70 ลา นบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 6.25 ลานบาท และคาใชจายภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน - ลานบาท และ 0.45 ลานบาท
ตามลําดับ และบริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่งที่จะตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่
1 มกราคม 2555 จํานวน 0.26 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 0.33 ลานบาท และรายได
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 0.69 ลานบาท และ 0.07
ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เนื่องจากจํานวนเงินที่ตองปรับปรุงกับงบการเงินปกอนๆ มีจํานวน 0.33
ลานบาท ซึ่งไมมีนัยสําคัญจึงปรับปรุงผลกระทบดังกลาวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ทั้งจํานวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
งบการเงินรวม

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนสําหรับปลดลง

1.03

-

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

0.001

-
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4.2 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่อง เงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ
และบริษัทยอยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่มีผลบังคับใชในปปจจุบันมาถือปฏิบัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกลาวมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ เทานั้น เนื่องจากบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศไดกําหนด
สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานสอดคล อ งกั บ สภาวะแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ หลั ก ที่ แ ต ล ะบริ ษั ท นั้ น
ดําเนินงานอยูแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมสามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติยอนหลังได
เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดจัดเก็บขอมูลในปกอนๆ ในลักษณะที่สามารถนํานโยบายการบัญชีใหมมาปรับปรุง
ขอมูลสําหรับปกอนๆ ที่แสดงเปรียบเทียบเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินปปจจุบันได ดังนั้น
บริษัทฯ จึงตองนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติตามวิธีเปลี่ยนทันทีโดยเริ่มจากปปจจุบันเปนตนไป
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวตองบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
ขาดทุนสําหรับปลดลง

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

306.71

306.71

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

0.37

0.37

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปเพิ่มขึ้น

331.47

331.47
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5. ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้
ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม

นอยกวา 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกวา 365 วัน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2556
1,919,835
25,647
6,235
24,974
1,976,691
(12,567)
1,964,124

2555
1,974,486
54,011
62,055
17,055
2,107,607
(12,435)
2,095,172

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
23,666
23,666
23,666
-

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้
ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม

นอยกวา 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกวา 365 วัน
รวม

2556
27,314
4,246
3,247
9
34,816

2555
11,712
3,858
6,000
21,570

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-
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6. เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรียกชําระแลว
ชื่อบริษทั
บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศไทย
ก) บริษัท เอเชี่ยน บัลค ชิปปง จํากัด
ข) บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด
บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศสิงคโปร
ค) บริษัท อาร ซี แอล อินเวสทเมนท
พีทีอี จํากัด
ง) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร
ไลนส พีทีอี จํากัด
จ) บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด
ฉ) บริษัท อาร ซี แอล เซอรวิส เอส เอ จํากัด
ช) บริษัท อาร ซี แอล โฮลดิ้งส จํากัด
ซ) บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท
พีทีอี จํากัด
บริษัทยอยที่ดําเนินงานในฮองกง
ฌ) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร
ไลนส (ฮองกง) จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

2556

2555

25 ลานบาท
5 ลานบาท

25 ลานบาท
5 ลานบาท

10 ลานเหรียญ
สิงคโปร
136.5 ลานเหรียญ
สิงคโปร
138.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ
10,000 เหรียญ
สหรัฐฯ
0.3 ลานเหรียญ
สิงคโปร
0.3 ลานเหรียญ
สิงคโปร

10 ลานเหรียญ
สิงคโปร
136.5 ลานเหรียญ
สิงคโปร
138.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ
10,000 เหรียญ
สหรัฐฯ
0.3 ลานเหรียญ
สิงคโปร
0.3 ลานเหรียญ
สิงคโปร

20 ลานเหรียญ
ฮองกง

20 ลานเหรียญ
ฮองกง

สัดสวน
เงินลงทุนโดยตรง
2556
รอยละ

2555
รอยละ

51
100

เงินปนผลรับสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ราคาทุน
2556

2555

2556

2555

51
100

13
5

13
5

-

-

100

100

233

145

-

-

100

100

5,185

5,060

-

-

27

27

1,121

1,094

-

-

49

49

2

2

-

-

49

49

153

108

-

-

49

49

80

54

-

-

100

100

237
7,029

217
6,698

277
277

-
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7. เงินลงทุนในบริษัทรวม
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรียกชําระแลว
ชื่อบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ
บริษัทรวมที่ดําเนินงานในประเทศไทย
บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด
(ดําเนินกิจการเกี่ยวกับทาเรือ)
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

2556

2555

สัดสวน
เงินลงทุนโดยตรง

วิธีราคาทุน

วิธีสวนไดเสีย

เงินปนผลรับสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556
รอยละ

2555
รอยละ

2556

2555

2556

2555

2556

2555

22

20

54

20

236

215

52

14

54

20

236

215

52

14

100 ลาน 100 ลาน
บาท

บาท

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 22,222
หุน ในราคาหุนละ 1,425 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 31.67 ลานบาท จากบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ยังผลให
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 20 เปนรอยละ 22
สวนแบงกําไรสะสมของบริษัทรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจาก
งบการเงินของบริษัทรวม ซึ่งจัดทําโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวม

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ
เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย

2556
235,577
23,215
258,792

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2555
214,815
24,405
239,220

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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8. ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ
8.1 ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
(หนวย: บาท)
อาคาร
ในกรุงเทพฯ

อาคาร
ในสิงคโปร

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
45,746,387 152,758,232
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
11,113,025
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
45,746,387 163,871,257
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(43,717,228) (23,706,821)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(1,694,208) (2,995,768)
จําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
(1,930,978)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(45,411,436) (28,633,567)
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(19,675,732)
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ลดลงจากการจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
(1,431,378)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(21,107,110)
มูลคาสุทธิตามบัญชี

อาคาร
ในฮองกง

สิ่งปรับปรุง สิ่งปรับปรุง
อาคาร
อาคาร
ในสิงคโปร ในฮองกง

รวม

241,394,792 59,444,614 5,384,834
109,759
(888,725)
-

504,728,859
109,759
(888,725)

17,473,781
258,868,573

33,319,193
537,269,086

3,342,597

389,790
3,008,245 5,774,624

(25,337,375) (57,565,332) (4,758,870) (155,085,626)
(2,557,960) (892,807) (313,956)
(8,454,699)
888,725
888,725
(2,010,739) (4,262,408) (366,160)
(8,570,285)
(29,906,074) (61,831,822) (5,438,986) (171,221,885)
(20,516,852)
-

-

-

(40,192,584)
-

(1,485,148)
(22,002,000)

-

-

(2,916,526)
(43,109,110)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2,029,159

109,375,679

195,540,565

1,879,282

625,964

309,450,649

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

334,951

114,130,580

206,960,499

1,176,423

335,638

322,938,091

บริษัทยอยไดจํานองอสังหาริมทรัพยขางตนเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
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8.2 เรือเดินทะเลและอุปกรณ - งบการเงินรวม

เรือเดินทะเล

เรือเดินทะเล
ระหวาง
ตอสราง

รายจายใน
การซอมแซม
เรือครั้งใหญ

ตูลําเลียง
สินคา

เครื่องตกแตง
ติดตั้ง
และอุปกรณ
สํานักงาน

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 24,908,121,068 856,701,758 392,296,175 607,113,987 199,650,554
ซื้อเพิ่ม
390,230,897 188,255,013
916,674
1,181,397
จําหนาย/ตัดจําหนาย
(143,398,574) (99,903,675) (7,991,535)
รับโอน (โอน)
1,246,932,655 (1,246,932,655)
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน 1,248,552,454
23,801,978 44,229,713 6,158,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 27,403,606,177
460,954,592 552,356,699 198,998,916
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (9,026,727,818)
(212,530,371) (389,958,308) (187,056,406)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(949,006,213)
(175,345,508) (89,161,588) (4,422,893)
จําหนาย/ตัดจําหนาย
137,005,443 78,666,515 7,866,003
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน (493,056,447)
(15,823,774) (34,510,169) (5,940,287)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (10,468,790,478)
(266,694,210) (434,963,550) (189,553,583)
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (1,502,476,120)
เพิ่มขึ้น
(722,150,029)
โอนกลับ
ลดลงจากการจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน (152,498,146)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2,377,124,295)
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

14,378,917,130

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

14,557,691,404

856,701,758 179,765,804
-

194,260,382

(หนวย : บาท)

ยานพาหนะ

รวม

28,258,944 26,992,142,486
1,027,633
581,611,614
(1,190,499) (252,484,283)
1,325,669 1,324,068,314
29,421,747 28,645,338,131
(23,431,016) (9,839,703,919)
(1,241,530) (1,219,177,732)
1,024,408
224,562,369
(955,924) (550,286,601)
(24,604,062) (11,384,605,883)
-

(1,502,476,120)
(722,150,029)
-

-

(152,498,146)
(2,377,124,295)

217,155,679

12,594,148

4,827,928 15,649,962,447

117,393,149

9,445,333

4,817,685 14,883,607,953

กลุมบริษัทไดจํานองเรือเดินทะเลสวนใหญเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีเรือเดินทะเลและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 529 ลานบาท และ 434 ลานบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 102 ลานบาท และ 49 ลานบาท) ตามลําดับ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

สรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2556
ในระหวา งไตรมาสแรกของป 2556 บริษัท ยอยแหง หนึ่ง ในประเทศสิง คโปรไ ดข ายตูลํา เลีย งสินค า
จํานวนหนึ่ง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 37.5 ลานบาท
ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา จํานวน
หนึ่ง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 35.1 ลานบาท
ในระหวางไตรมาสที่ 3 ของป 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา จํานวน
หนึ่ง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 0.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9.9 ลานบาท
ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา จํานวน
หนึ่ง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 0.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 12.9 ลานบาท
ในปลายป 2556 บริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อยแห ง หนึ่ ง ในประเทศสิ ง คโปร ไ ด จัด ให มี ก ารประเมิ นราคา
เรือเดินทะเล โดยผูประเมินราคาอิสระและไดบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนจํานวนเงิน 23.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 722.2 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน - ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ - ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุน
สรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2555
ในระหว า งไตรมาสแรกของป 2555 บริ ษั ทย อยแห งหนึ่ ง ในประเทศสิ งคโปร ไ ด ข ายตู ลํ าเลี ย งสิ นค า
จํานวนหนึ่ง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 36.2 ลานบาท
ในระหวา งไตรมาสที่ 2 ของป 2555 บริษัท ยอยแหง หนึ่ง ในประเทศสิง คโปรไ ดขายตูลํา เลีย งสิ นค า
จํานวนหนึ่ง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 37.7 ลานบาท
ในระหวา งไตรมาสที่ 3 ของป 2555 บริษัท ยอยแหง หนึ่ง ในประเทศสิง คโปรไ ดขายตูลํา เลีย งสิ นค า
จํานวนหนึ่ง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 1.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 39.8 ลานบาท
ในระหวา งไตรมาสที่ 4 ของป 2555 บริษัทฯ ไดข ายเรือลํา หนึ่ง ซึ่ง มีมูล คา ตามบัญชีเปนจํา นวนเงิ น
1.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 33.5 ลานบาท โดยมีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 0.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 10.8 ลานบาทและบริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคา จํานวน
หนึ่ง มีกําไรจากการขายเปนจํานวนเงิน 5.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 165.0 ลานบาท
ในปลายป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดจัดใหมีการประเมินราคา
เรือ
เดินทะเล โดยผูประเมินราคาอิสระและไดบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนจํานวนเงิน 24.2 ลานเหรียญ
สหรัฐฯหรือประมาณ 750.0 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 2.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 90.0 ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุน

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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เรือเดินทะเลและอุปกรณ - งบการเงินเฉพาะกิจการ

เรือเดินทะเล

เรือเดินทะเล
ระหวาง
ตอสราง

เครื่องตกแตง
รายจายใน
ติดตั้ง
การซอมแซม และอุปกรณ
เรือครั้งใหญ สํานักงาน ยานพาหนะ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 8,273,300,395
856,701,758 130,917,745
ซื้อเพิ่ม
390,230,897 120,435,600
จําหนาย/ตัดจําหนาย
(103,176,425)
รับโอน (โอน)
1,246,932,655 (1,246,932,655)
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน (571,151,962)
9,518,243
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 8,949,081,088
157,695,163
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (3,401,160,475)
(86,794,223)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(289,107,799)
(79,039,503)
จําหนาย/ตัดจําหนาย
103,176,425
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน 136,414,319
(3,898,773)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (3,553,853,955)
(66,556,074)
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(89,971,288)
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ลดลงจากการจําหนาย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน (5,008,472)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(94,979,760)
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,782,168,632 856,701,758 44,123,522
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

5,300,247,373

-

91,139,089

44,928,732 9,147,500
197,014
(2,428,622)
-

(หนวย: บาท)

รวม
9,314,996,130
510,863,511
(105,605,047)
-

(4,452,361) (1,064,561) (567,150,641)
38,244,763 8,082,939 9,153,103,953
(43,426,588) (9,147,497) (3,540,528,783)
(844,720)
(368,992,022)
2,428,622
105,605,047
4,455,231 1,064,558
138,035,335
(37,387,455) (8,082,939) (3,665,880,423)
-

-

(89,971,288)
-

-

-

(5,008,472)
(94,979,760)

1,502,144
857,308

3
-

5,684,496,059
5,392,243,770
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22

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2556 และ 2555 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2556
2555
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูใน
ตนทุนการเดินเรือ
คาใชจายในการบริหาร
รวม

1,213,513,309
14,119,122
1,227,632,431

1,257,946,729
17,167,201
1,275,113,930

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
368,147,302
2,538,928
370,686,230

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

9. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รับโอน (โอน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

334,246,953
1,131,624
335,378,577
(222,858,995)
(78,181,076)
(301,040,071)

(5,760,169)
(3,372,316)
105,627,789
30,966,190
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10. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2556
2555
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงที่หนึ่ง
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงที่สอง
รวม

300,000
159,371
459,371

300,000
300,000

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
300,000
300,000

300,000
300,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงที่หนึ่งเปนตั๋วสัญญาใชเงิน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 และ 5.25 ตอป ตามลําดับ โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน

มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงที่สองเปนตั๋วสัญญาใชเงินมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ LIBOR+5 ตอป ซึ่งค้ําประกันโดยอาคารสํานักงานของบริษัทยอย
11. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินตน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(หนวย : พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

300,000

300,000

300,000

300,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนตั๋วสัญญาใชเงิน มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 ตอป
โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
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12. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมของบริษัทฯ
1) จํานวน 15.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 19.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2558
2) จํานวน 13.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 10.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2560
3) จํานวน 13.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 6.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2560

งบการเงินรวม
2556
2555

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

510,442

607,432

510,442

607,432

441,277

316,885

441,277

316,885

441,277

211,257

441,277

211,257

52,490

-

-

753,537

-

-

985,112

-

-

449,264

-

-

220,548

-

-

เงินกูยืมของบริษัทยอยในประเทศสิงคโปร
4) จํานวน - ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 1.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2557
5) จํานวน 22.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 24.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
732,043
มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561
6) จํานวน 26.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 32.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
883,199
มีกําหนดชําระทุกงวด 6 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561
7) จํานวน 12.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 14.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
421,703
มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561
8) จํานวน 2.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 7.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2557
78,864
9) จํานวน 15.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 18.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มีกําหนดชําระทุกงวด 6 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561
516,559
10) จํานวน 49.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2555 : จํานวน 63.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2560
1,625,743

561,784

-

-

1,944,953

-

-

เงินกูยืมของบริษัทยอยในฮองกง
11) จํานวน 33.5 ลานเหรียญฮองกง (2555 : จํานวน - ลานเหรียญฮองกง)
มีกําหนดชําระทุกเดือน ครบกําหนดชําระในป 2566
รวม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

6,103,262
(1,121,132)
4,982,130

1,392,996
(201,638)
1,191,358

1,135,574
(143,269)
992,305

141,731
5,792,838
(1,160,039)
4,632,799

เงินกูยืมขางตนคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับ LIBOR หรือ SIBOR
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
บวก กูเพิ่ม
หัก จายคืนเงินกู
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

6,103,262
443,455
(1,228,737)

1,135,574
316,033
(142,590)

474,858
5,792,838

83,979
1,392,996

เงิ น กู ยื ม ระยะยาวดั ง กล า ว ค้ํ า ประกั น โดยการจดจํ า นองส ว นใหญ ข องเรื อ เดิ น ทะเลของกลุ ม บริ ษั ท
และอาคารสํานักงานของบริษัทยอย และโดยการค้ําประกันของบริษัทฯ
สัญญาเงินกูไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ ซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราสวนทางการเงินและ
โครงสรางผูถือหุน
13. หุนกู - สุทธิ
ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ไดออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันเปนจํานวน 2.5 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท รวมมูลคา 2,500 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชคืนเงินกูที่มีอยูกับธนาคาร
และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินงาน หุนกูมีอายุ 3 ป โดยจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ผูถื อหุนกู จะได รับ ดอกเบี้ ยในอั ตราร อยละ 5.90 ตอป โดยจะชํ า ระดอกเบี้ ยรายไตรมาสในเดือ นมกราคม,
เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคมของทุกป ภายใตเงื่อนไขของขอกําหนดสิทธิข องผูถือหุนกูไดระบุขอปฏิบัติ
และขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม การจายเงินปนผล การ
ดํารงอัตราสวนทางการเงินและการกอหลักประกันหรือภาระผูกพัน เปนตน
ยอดคงเหลือของบัญชีหุนกูประกอบดวย
2556
หุนกู
หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
บวก คาตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูสะสม
รวม
หัก ไถถอนหุนกู
หุนกู - สุทธิ

-

(หนวย: พันบาท)
2555
2,500,000
(21,747)
21,747
2,500,000
(2,500,000)
-
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ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการ
ออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท กําหนดไถถอน
ไมเกิน 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชคืนเงินกูที่มีอยูกับธนาคารและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินงาน ทั้งนี้
ขอกําหนดและรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ของหุนกูใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนด ซึ่งปจจุบัน บริษัท
ฯ ยังไมไดออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวขางตน
14. สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่บันทึกต่ําไป (สูงไป)
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
23.1 (2)

งบการเงินรวม
1,890
(1,755)
16
151

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 มีดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนป
ผลประโยชนที่จายแลว
ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายป

งบการเงินรวม
2556
2555
27.83
23.19
(1.32)
5.38
4.64
31.89
27.83

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
26.17
21.88
(1.32)
4.96
4.29
29.81
26.17

- คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
4.26
3.74
1.12
0.90
5.38
4.64

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
3.91
3.44
1.05
0.85
4.96
4.29
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- ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
มีดังนี้
รอยละ
อัตราคิดลด
4.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
0 - 15.00*
อัตรามรณะ
5% of TMO1997**
* ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุพนักงาน
** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามัญ (TMO1997 : Thai Mortality Ordinary Tables of 1997)
16. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
17. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ก) กลุ ม บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค า ผ า นตั ว แทนสายการเดิ น เรื อ (ซึ่ ง มี ทั้ ง บุ ค คลภายนอกและกิ จ การ
ที่เกี่ยวของกัน) ซึ่งรายการธุรกิจจํานวนมากเกิดขึ้นผานตัวแทนที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกันรายการดังกลาว
เป น ไปตามเงื่ อ นไขทางการค า และเกณฑ ต ามที่ ต กลงกั น ระหว า งกลุ ม บริ ษั ท และกิ จ การเหล า นั้ น
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
ข) นอกจากที่กลาวในขอ ก) แลว ในระหวางปกลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
รายไดคาเหมาระวางเรือ
คาบริหารจัดการกองเรือ
รับโอนสิทธิในการตอสรางเรือ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายจากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
คานายหนาจาย
คาบริการทาเทียบเรือ
คาบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง

-

-

346
7
-

628
7
627

130
87
35

2
115
385
19

-

-

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด ณ วันที่ทําสัญญา
ราคาใกลเคียงราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกับผูตอสรางเรือ
ราคาใกลเคียงราคาตลาด
ราคาใกลเคียงราคาตลาด
ราคาภาระหนาทาหักสวนลดปริมาณ
ราคาใกลเคียงราคาตลาด
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ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สยามเภตรา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท อาร ซี แอล (เวียดนาม) จํากัด
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท โงวฮก จํากัด
อื่นๆ
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด
บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด
เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน
บริษัทยอย
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท โงวฮก จํากัด

งบการเงินรวม
2556
2555

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

26
9
35

13
8
21

-

-

460
4
464

79
2
81

-

-

-

-

113
851
964

447
487
934

-

-

667

627

300

300

300

300

(ค) คาตอบแทนผูบริหาร
คา ตอบแทนผู บ ริ ห ารนี้ เ ป น ผลประโยชน ที่ จ า ยให แ ก ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ประกอบด ว ยค า ตอบแทน
ที่เปนตัวเงินไดแก เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ย วของ รวมไปถึง ผลประโยชนตอบแทนในรูป อื่น ทั้ ง นี้
ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คาตอบแทนผูบริหารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ผลประโยชนระยะสั้น

35

36

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
14
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18. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายสําคัญๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังนี้

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ

งบการเงินรวม
2556
2555
1,291
1,293
35
36
1,228
1,275
78
90
722
750
155
347

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
318
304
14
15
371
407
-

19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนและเงินที่บริษัทฯ
และบริษัทยอยจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้จะจายใหพนักงานในกรณีที่
ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
บริษัทยอยในประเทศสิงคโปรไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารจัดการโดยรัฐบาล
ของประเทศสิงคโปร และบริษัทยอยในฮองกงไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
ในระหวางป 2556 กลุมบริษัทไดจายสมทบเปนจํานวนเงินรวม 50 ลานบาท (2555: 53 ลานบาท)
20. คาใชจายภาษีเงินได
บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใต
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 ซึ่ ง รวมถึ ง ได รั บ ยกเว น ไม ต อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
เป น ระยะเวลา 8 ป สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานบางส ว น นอกจากนี้ ตั้ ง แต ป 2542 กํ า ไรจากกิ จ การเดิ น เรื อ
ไดรับยกเวนภาษีเงินได
อัตราที่บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยใชในการคํานวณภาษีเงิ นไดนิติบุคคลของกําไรของ
การดําเนินงานสวนซึ่งไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีในป 2554 และ 2555 ในอัตรารอยละ 30 และรอยละ 23 ตามลําดับ
อัตรารอยละ 20 ในป 2556 และปถัดไป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศคํานวณขึ้นในอัตราตามกฎหมายของ
ประเทศนั้น
..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ผลแตกตางชั่วคราว
เกิดจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงิน ที่
ใชนําเสนองบการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวนเงิน 404.75
ลานบาท (เฉพาะกิจการ 155.05 ลานบาท) อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินได รอการ
ตัดบัญชีเนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาแลวเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไมมี กําไรทาง
ภาษีในอนาคตที่เพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชนทางภาษีได รวมทั้งรายได
สวนใหญของกลุมบริษัทไดรับการยกเวนภาษีเงินได ยกเวนบริษัทยอยในประเทศไทยแหงหนึ่ง ซึ่งบันทึก
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเงิน 1.03 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทฯ มีผลแตกตางชั่วคราวเกิดจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงคางบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงินที่เกี่ยวของ
กับเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งไมไดรับรูเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนรวม 223.07 ลานบาท
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย

คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
1,683

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

(1,028)
655

-

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ส ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนจากขาดทุนสะสมทางภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ

416
612
1,028
6,707

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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รายได
รายไดจากการเดินเรือ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
สกุลเงินบาท (ก)
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขที่
3101120028
3105114177
กิจกรรมที่ไดรับ
กิจกรรมที่ไมไดรับ
กิจกรรมที่ไดรับ
การสงเสริม
การสงเสริม
การยกเวนภาษี
รวม

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2556 ของบริษัทฯ จําแนกตามรายไดสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ผลตาง

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา
(ข)

267,800,001
231,326
775,882
268,807,209

332,697,534
1,490,384
334,187,918

436,928,978
1,267,726
438,196,704

704,728,979
332,697,534
1,721,710
2,043,608
1,041,191,831

(492,795)
67,573,760
(3,128,536)
(769,864)
1,733
63,184,298

704,236,184
67,573,760
329,568,998
951,846
2,045,341
1,104,376,129

คาใชจาย
ตนทุนการเดินเรือ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตนทุนทางการเงิน

275,521,935
63,616,329
79,378,035
36,727,476

1,897,850
-

614,263,031
103,793,194
109,972,587
18,654,398

889,784,966
169,307,373
189,350,622
55,381,874

(53,939,739)
532,554
(189,350,622)
(765,282)

835,845,227
169,839,927
54,616,592

รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

455,243,775
(186,436,566)
(186,436,566)

1,897,850
332,290,068
332,290,068

846,683,210
(408,486,506)
(408,486,506)

1,303,824,835
(262,633,004)
(262,633,004)

(243,523,089)
306,707,387
306,707,387

1,060,301,746
44,074,383
44,074,383

(ก) กรณีที่สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนไปตามประมวลรัษฎากร
(ข) กรณีท่สี กุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียว คือธุรกิจเดินเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ
ในสวนงานภูมิศาสตรคือในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร ฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวันและ
ประเทศอื่นๆในทะเลจีนใต ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตรของกลุมบริษัทดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สิงคโปร

ไทย
2556

2555

2556

ฮองกง

รวม

2555

2556

2555

2556

400

379

13,112 13,548

รายไดจากภายนอก

579

359 12,133 12,810

รายไดระหวางสวนงาน

343

628

1,367 1,616

13

34

รายไดจากการเดินเรือ

922

987 13,500 14,426

413

413

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตนตามสวนงาน

(163)

(88)

108

110

266

ตัดบัญชี

136

1,723

2555

ยอดรวม

2556

2555

-

-

2,278 (1,723) (2,278)

2556

2555

13,112 13,548
-

-

14,835 15,826 (1,723) (2,278) 13,112 13,548
211

158

35

45

246

203

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

58

47

เงินปนผลรับ

17

11

กําไรจากการขายสินทรัพย

95

292

ดอกเบี้ยรับ

5

35

รายไดอื่น

27

36

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

41

44

1,092

1,177

ขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพย

722

750

ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ

155

347

ตนทุนทางการเงิน

171

304

1

18

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

(1,652) (1,928)

ไทย
2556 2555

สิงคโปร
2556 2555

5,779 5,691

9,146 10,011

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ฮองกง
รวม
2556 2555 2556 2555

(หนวย: ลานบาท)
ตัดบัญชี
2556 2555

ยอดรวม
2556 2555

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล
และอุปกรณ - สุทธิ
อื่น ๆ
สินทรัพยรวม

208

197

15,133 15,899

74

60 15,207 15,959
4,717

5,276

19,924 21,235
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22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
22.1 ภาระผูกพัน
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยแหงหนึ่ง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
สัญญาเชาอาคารสํานักงานที่จะตองจายชําระเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 :
12 ลานบาท) และบริษัทยอยในประเทศสิงคโปรมีภาระผูกพันที่จะตองจายชําระเปนจํานวนเงิน
34 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,125 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวนเงิน 65 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,977 ลานบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
การจายชําระ
ภายในหนึ่งป
ระหวางหนึ่งปถึงหาป
เกินกวาหาป
รวม

คาเหมาระวางเรือ คาเชาตูลําเลียงสินคา
402
473
173
1,048
-

คาเชาอื่น ๆ
67
10
77

รวม
469
483
173
1,125

(ข) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดแกไขสัญญาตอสรางเรือ
จํานวน 2 ลํา โดยไดแ กไ ขราคาคา ตอสรา งเรือตลอดจนเงื่อนไขการรับ มอบเรือและการชําระ
เงินและตามขอกําหนดในสัญญาฯไดใหสิทธิในการเสนอเปลี่ยนชื่อผูซื้อจากบริษัทยอยดังกลาวเปน
บริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของกันของผูซื้อเดิม ในระหวางไตรมาส 3 ของป 2555 บริษัทฯ ไดรับโอน
เปนผูทําสัญญาตอสรางเรือและรับโอนคาตอสรางเรือจํานวน 2 ลําจากบริษัทยอยดังกลาวตามสิทธิที่
เปนทางเลือกระบุในสัญญาตอสรางเรือ ซึ่งไดชําระเงินงวดสุดทายที่จะตองจายตามสัญญาแลว ใน
เดือนกุมภาพันธ 2556 และเดือนพฤษภาคม 2556 ยังผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไมมีภาระ
ผูกพันอันเกิดจากสัญญาตอสรางเรือ (31 ธันวาคม 2555 : 2 ลําจํานวนเงิน 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 368 ลานบาท)
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยอีกแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรมีภาระผูกพันตาม
สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะตองจายเปนจํานวนเงิน 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : จํานวนเงิน 0.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
6 ลานบาท)
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(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรมีภาระผูกพันในการซื้อน้ํามัน
เปนจํา นวนเงิน 18 ลา นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 578 ลา นบาท ในอัตรา 1,000 - 6,000
เมตริกตันตอเดือน ชวงระหวางเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557 (31 ธันวาคม 2555 : 11
ล านเหรี ยญสหรั ฐฯ หรื อประมาณ 338 ล านบาท ในอั ตรา 1,000 - 3,000 เมตริ กตันต อ เดื อ น
ชวงระหวางเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556)
22.2 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยในตางประเทศ
แกสถาบันการเงินเปนจํานวนเงินรวม 379 ลานเหรียญสหรัฐฯ 6 ลานเหรียญสิงคโปรและ 43 ลานเหรียญฮองกง
หรือประมาณ 12,844 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555 : 426 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 6 ลานเหรียญสิงคโปร
หรื อประมาณ 13,271 ล า นบาท) และบริ ษั ทย อยมี ย อดคงเหลื อของภาระการค้ํ า ประกั นดั ง กล า ว
เปนจํานวนเงินรวม 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 33 ลานเหรียญฮองกงหรือประมาณ 5,900 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2555 : 215 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,589 ลานบาท)
23. เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนซึ่งสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศในตลาด กลุมบริษัทไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ
เพื่อบริหารและปองกันความเสี่ยงดังกลาว แตไมมีนโยบายเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กลุมบริษัทมีเครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงิ นสด ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคาและเงินกู ยื ม
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
(1) ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
กลุ มบริ ษั ทมี ความเสี่ ยงดา นสิ นเชื่อเนื่ องมาจากลู กค าไมส ามารถชํ าระหนี้ตามกํา หนด
ในการประกอบธุรกิจตามปกติ กลุมบริษัทมีนโยบายในการกําหนดวงเงินสินเชื่อและใหสินเชื่อ
อยางระมัดระวัง นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีนโยบายในการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา โดย
ใชขอมูลจากฐานะการเงินลาสุดของลูกคา ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสี ยหาย
อยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้
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(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน)
ไดดังนี้
งบการเงินรวม
2556

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
รวม
2555

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
รวม

ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป
2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย
300

-

1,083

300
300
600

-

159
5,793
5,952

371
-

ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป
2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย
770

3

982

346

300
300
600

-

6,103
6,103

-

รวม

อัตราดอกเบี้ย

1,754

รอยละ 0 - 3.50 ตอป

459
300
5,793
6,552

รอยละ 5.35 และ LIBOR+5 ตอป
รอยละ 4.75 ตอป
หมายเหตุ 12

รวม

อัตราดอกเบี้ย

2,101 รอยละ 0 - 3.50 ตอป
300 รอยละ 5.25 ตอป
300 รอยละ 4.75 ตอป
6,103 หมายเหตุ 12
6,703

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
รวม

ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป
2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย
-

-

87

1

300
300
600

-

1,393
1,393

-

รวม

อัตราดอกเบี้ย

88 รอยละ 0 - 2.45 ตอป
300 รอยละ 5.35 ตอป
300 รอยละ 4.75 ตอป
1,393 หมายเหตุ 12
1,993
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2555

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
รวม

ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา
1 ป
2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย
85

-

30

-

300
300
600

-

1,136
1,136

-

รวม

อัตราดอกเบี้ย

115 รอยละ 0 - 2.30 ตอป
300 รอยละ 5.25 ตอป
300 รอยละ 4.75 ตอป
1,136 หมายเหตุ 12
1,736

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกั บ
เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินและเครื่องมือ
ทางการเงินอื่นๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาว
กลุ ม บริษั ท มี น โยบายในการบริ ห ารต น ทุ นดอกเบี้ ย โดยการใช ก ารผสมผสานระหว า งอัต รา
ดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ลวงหนาโดยตกลงที่จะแลกเปลี่ยน โดยมีผลตางระหวางดอกเบี้ยซึ่งคํานวณในอัตราคงที่และอัตราลอยตัว
สํ า หรั บ เงิ น ต น ที่ ต กลงกั น ล ว งหน า สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี้ ย ล ว งหน า นี้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ป อ งกั น
ความเสี่ยงสําหรับภาระหนี้สินที่มีอยู ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบ
ธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(Period by Period Knock out Swap และ Interest Rate Swap) ของเงินจํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ
(31 ธันวาคม 2555: 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวทําเพื่อแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย LIBOR ตอปเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยจํานวนเงินดังกลาวจะลดลงทุกงวดสามเดือน งวด
ละ 0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับระยะเวลาตั้งแตป 2547 ถึงป 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยดังกลาวมีขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 0.01 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
0.15 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555: 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2 ลานบาท) ซึ่งกลุมบริษัทไดตั้ง
คาเผื่อผลขาดทุนขางตนในงบกําไรขาดทุน
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(3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม บริษัท มีค วามเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นเงินตราตา งประเทศ อันเนื่องมาจากกลุม บริษัท
มีธุรกิจกระจายอยูในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น กลุมบริษัทจึงคิดคาระวางการขนสงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ
โดยลูกคาตองจายชําระดวยสกุลเงินในประเทศ ในจํานวนที่เทียบเทาสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ กลุมบริษัท
ปองกั นความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย น โดยการถวงดุ ล ระหวา งกระแสเงินสดรับ ที่ เกี่ย วโยงกั บ เงิ น
สกุลดอลลารสหรัฐฯ กับหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ วิธีการดังกลาวเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น เงิ น กู ยื ม ส ว นใหญ ข องกลุ ม บริ ษั ท จึ ง เป น เงิ น สกุ ล เดี ย วกั น กั บ
กระแสเงินสดรับ นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาเห็นวา
เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ
ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
นอกจากความเสี่ยงจากรายการธุรกิจที่เปนเงินตราตางประเทศแลว กลุมบริษัทยังมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ย นที่สืบ เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทยอยในตา งประเทศดวย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาวเนื่องจากมีความเสี่ยงนอย
กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะเจรจาเงื่อนไขในตราสารอนุพันธ เพื่อปองกันความเสี่ยงในรายการ
สินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(4) ความเสี่ยงในราคาสินคา
ตั้งแตป 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดทําสัญญาหลายสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง
ในความผันผวนจากราคาน้ํามัน (Hedged derivatives) ซึ่งสัญญาดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลวตั้งแตมิถุนายน
2552 และหลังจากสิ้นสุดสัญญาดังกลาวลงแลว กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาวอีก
อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ย อ ยแห ง หนึ่ ง ในประเทศสิ ง คโปร ไ ด ทํ า การตกลงซื้ อ น้ํ า มั น กั บ ผู ข าย
ไวลวงหนา โดยไดกําหนดปริมาณการซื้อลวงหนาในอัตราที่ไมเกินกวาที่ทางกลุมบริษัทไดกําหนดเพดานไว
นโยบายการซื้อน้ํามันลวงหนาประสานกับการซื้อน้ํามัน ณ ราคาตลาดปจจุบันทําใหตนทุนราคาน้ํามัน
ของกลุม ลดความผันผวนลงและบริษัท ยอยดัง กลา วมีภาระผูก พันที่จะตองซื้อน้ํา มันภายใตขอตกลง
ดังกลาวขางตนตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22.1(ค)
23.2 มูลคายุติธรรมสุทธิ
นอกจากเงิ นกู ยืม ระยะยาว ซึ่ง มีอั ตราดอกเบี้ ย ใกล เคี ย งกั บ อั ตราดอกเบี้ ย ในตลาด สิ นทรัพ ย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้น มูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยาง
มีสาระสําคัญ
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24. ตนทุนการเดินเรือ
ในไตรมาส 2 ของป 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดมีการปรับปรุงตนทุนการเดินเรือ
คางจายของไตรมาส 1 ป 2555 ใหตรงกับที่เกิดขึ้นจริง ลดลงเปนจํานวนเงิน 2.21 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
68.72 ลานบาท
25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคหลักของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม
และการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ บริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt - to - Equity Ratio ) เพื่อใหสอดคลอง
กับเงื่อนไขในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งระบุใหบริษัทฯ ตองรักษาระดับของอัตราสวน
หนี้สินตอทุนในภาพรวมใหไมเกิน 1.5 : 1
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.14 : 1
(31 ธันวาคม 2555 เทากับ 0.98 : 1) และบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.42 : 1 (31 ธันวาคม 2555
เทากับ 0.37 : 1)
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26. งบการเงินในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแสดงไดดังนี้
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

53,379,977
60,154,936
(382,433)
59,772,503
1,059,537
5,555,970
11,716,151
2,585,256
134,069,394

2,678,966
722,400
722,400
107,297
581,135
130,853
4,220,651

168,860
7,875,598
337,862
9,827,696
452,939,986
942,367
160,888
472,253,257
606,322,651

214,561,614
1,662,509
13,092
164,598,406
75,201
380,910,822
385,131,473
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
- คาใชจายคางจาย
- เงินทดรองรับ
- เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สรางภาระ
ภาษีเงินไดคางจาย
สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

13,979,641
86,694,433
14,128,377

9,157,509
2,224,474
-

2,624,133
130,465
35,302,471
9,129,641
16,218,266
176,757

328,928
29,582,142
20,368,797
6,155,000
9,157,509
-

4,599
2,763,300
181,152,083

493,974
77,468,333

140,985,976
970,402
204,114
142,160,492
323,312,575

36,366,250
986,999
37,353,249
114,821,582
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 828,750,000 หุน
ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 828,750,000 หุน
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

25,833,963

25,833,963

25,833,963
173,890,186

25,833,963
173,890,186

1,943,097
116,217,290
(35,487,925)
282,396,611
613,465
283,010,076
606,322,651

1,943,097
92,796,199
(24,153,554)
270,309,891
270,309,891
385,131,473
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายได
รายไดจากการเดินเรือ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับ
กําไรจากการขายสินทรัพย
ดอกเบี้ยรับ
ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ
อื่นๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการเดินเรือ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป :
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

งบการเงินรวม

(หนวย: เหรียญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

426,496,648

22,907,577

1,895,442
543,347
3,103,650
166,897
57,092
822,652
433,085,728

2,198,057
10,720,306
30,962
66,531
35,923,433

418,499,907
35,530,430

27,188,590
5,535,706

23,490,283
5,048,261
5,546,702
488,115,583
1,321,284
(53,708,571)
21,304
(53,729,875)

1,776,583
34,500,879
1,422,554
1,422,554

(53,767,072)
37,197
(53,729,875)

1,422,554
1,422,554

(0.0649)

0.0017

828,750,000

828,750,000

27. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557
......................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)

2556
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

87,762,913
23,665,824
23,665,824
3,515,056
19,037,970
4,286,755
138,268,518

115,166,608
7,601,214
15,449,580
910,100
139,127,502

1,267,333,498
4,177,939
18,908,048
633,302
1,291,052,787

7,029,038,466
54,463,802
334,951
5,392,243,770
2,463,604
12,478,544,593
12,616,813,111

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

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ปี 2555)
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 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
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงิน และการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธี การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบ
การเงินโดยรวม
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

(นางณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่  4563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ปี 2554)
เสนอ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
งบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษทั
อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกัน ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 1.3 (ซ) ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งรวมอยู่ในการจัดท�ำ งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินของบริษทั ย่อยเหล่านัน้ มียอดรวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 เป็นจ�ำนวนเงิน 12,784 ล้านบาท และ 12,334 ล้านบาท ตามล�ำดับ และมียอดรวมรายได้ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันเป็นจ�ำนวนเงิน 13,969 ล้านบาท และ 15,279 ล้านบาท ตามล�ำดับ งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีเหล่า
นั้นและการเสนอรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจ�ำนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชี
อื่นนั้น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิ
งานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจ
สอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ ผูบ้ ริหารเป็น
ผู้จัดท�ำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ
ตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผูส้ อบบัญชีอนื่ ทีก่ ล่าวไว้ในวรรคก่อนให้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นเกณฑ์ อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการด�ำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ
แต่ละปีของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิได้เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 1.4.1 ว่าในปีปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่หลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการน�ำเสนอใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้ว

(นางณัฐสรัคร์   สโรชนันท์จีน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่  4563

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

รายงานงบการเงินเปรียบเทียบปี 2554-2556
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)

2556
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
- คาใชจายคางจาย
- เงินทดรองรับ
- เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สรางภาระ
ภาษีเงินไดคางจาย
สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกู - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

300,000,000
72,873,758
-

300,000,000
49,632,239
-

56,725,691
-

10,775,682
969,110,968
667,281,790
201,637,800
300,000,000
-

9,767,670
934,235,948
626,900,650
143,269,263
300,000,000
-

39,586,839
381,632,764
132,261,545
2,494,161,106
-

16,182,577
2,537,862,575

19,067,690
2,382,873,460

19,396,153
3,123,764,098

1,191,358,350
29,805,524
1,221,163,874
3,759,026,449

992,305,072
26,168,403
1,018,473,475
3,401,346,935

628,242,336
21,875,643
650,117,979
3,773,882,077
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)

2556
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

828,750,000

828,750,000

828,750,000

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

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

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

66,300,000
3,311,245,102
(331,472,627)
8,857,786,662
8,857,786,662
12,616,813,111

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

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลคาแลว

กําไรสะสม
สวนเกิน
มูลคาหุน

จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน

รวม
สวนของผูถือหุน

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

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

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

3,888,679,589
(21,216,583)
3,867,463,006
(149,885,439)
3,717,577,567

-

9,766,693,776
(21,216,583)
9,745,477,193
(149,885,439)
9,595,591,754

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

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

828,750,000
828,750,000

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

66,300,000
66,300,000

3,267,170,719
44,074,383
3,311,245,102

(331,472,627)
(331,472,627)

9,145,184,906
(287,398,244)
8,857,786,662

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (ปรับปรุง)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556
รายได
รายไดจากการเดินเรือ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับ
กําไรจากการขายสินทรัพย
โอนกลับรายการดอยคาของสินทรัพย
ดอกเบี้ยรับ
ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ
อื่นๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการเดินเรือ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป :
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

(หนวย: บาท)

2554

704,236,184

703,218,661

996,411,667

67,573,760
329,568,998
-

43,657,329
14,000,000
10,785,961

3,398,470
10,000,000
-

951,846
2,045,341
1,104,376,129

27,882,999
467,001
800,011,951

20,589,254
7,118,140
1,037,517,531

835,845,227
169,839,927

832,227,188
175,433,401

824,098,270
184,470,426

54,616,592
1,060,301,746
44,074,383
44,074,383

89,971,288
152,786,922
1,250,418,799
(450,406,848)
(450,406,848)

178,834,274
1,187,402,970
(149,885,439)
(149,885,439)

44,074,383
44,074,383

(450,406,848)
(450,406,848)

(149,885,439)
(149,885,439)

0.05

(0.54)

(0.18)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

(หนวย: บาท)

2554

44,074,383

(450,406,848)

-149,885,439

(331,472,627)
(331,472,627)
(287,398,244)

(450,406,848)

(149,885,439)

(287,398,244)
(287,398,244)

(450,406,848)
(450,406,848)

(149,885,439)
(149,885,439)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ)
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินปนผลรับ
ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - คาใชจายคางจาย
เงินทดรองรับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

(หนวย: บาท)

2554

44,074,383

(450,406,848)

-149,885,439

370,686,230
(329,568,998)
(44,625,795)
4,959,387
(951,846)
54,616,592

406,838,527
(10,785,961)
(14,000,000)
(28,077,587)
4,292,760
(27,882,999)
152,786,922

415,448,896
(10,000,000)
31,436,308
4,338,523
(20,589,254)
178,834,274

99,189,953

32,764,814

449,583,308

(23,665,824)
4,005,816
(3,588,390)
1,313
(10,051)

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

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

23,241,519
4,647,746
43,635,890
(2,885,113)
(1,322,266)
143,250,593
(3,377,968)
139,872,625

(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

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
รับเงินปนผล
รับดอกเบี้ย
จายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไถถอนหุนกู
จายตนทุนทางการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556

(หนวย: บาท)

2555

2554

(510,863,511)
329,568,998
1,032,188
(32,667,878)
(212,930,203)

(83,990,597)
14,000,000
27,962,437
(42,028,160)

(121,132,270)
10,000,000
20,429,473
(90,702,797)

-

300,000,000
300,000,000

-

173,442,801
(58,256,326)
115,186,475
(69,532,592)
(27,403,695)
115,166,608
87,762,913

394,933,124
(2,500,000,000)
(175,963,662)
(1,681,030,538)
(1,152,166,890)
1,267,333,498
115,166,608

(125,881,126)
(171,691,812)
(297,572,938)
754,888,025
512,445,473
1,267,333,498

การเปดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไมกระทบเงินสด:
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในป 2555 บริษัทฯ มีเจาหนี้คาซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 626.90 ลานบาท จากการรับโอนเปนผูทําสัญญาตอสรางเรือและรับโอนคาตอสรางเรือจากบริษัทยอย
แหงหนึ่งในประเทศสิงคโปร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลทําใหกําไรสะสมลดลง และภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 22.25 ลานบาท (เฉพาะกิจการ จํานวน 21.22 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)

2556
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

1,754,066,034
1,976,691,204
(12,566,742)
1,964,124,462
34,816,381
182,569,176
384,992,724
84,951,502
4,405,520,279

2,101,068,411
2,107,607,151
(12,434,824)
2,095,172,327
21,570,101
134,753,456
464,738,765
93,865,515
4,911,168,575

4,589,344,440
2,451,855,362
(16,180,809)
2,435,674,553
456,307,283
218,156,584
429,538,685
80,263,625
8,209,285,170

5,548,736
258,792,157
11,102,140
322,938,091
14,883,607,953
30,966,190
5,286,761
15,518,242,028
19,923,762,307

5,240,137
239,219,572
10,349,248
309,450,649
15,649,962,447
105,627,789
4,280,975
16,324,130,817
21,235,299,392

5,832,943
219,500,824
10,707,247
326,399,475
17,275,083,330
195,755,080
3,939,066
18,037,217,965
26,246,503,135

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)

2556
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
- คาใชจายคางจาย
- เงินทดรองรับ
- เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สรางภาระ
ภาษีเงินไดคางจาย
สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
- สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกู - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

459,371,000
2,848,779,060
464,258,490

300,000,000
3,161,751,525
80,894,951

3,724,630,382
1,066,760

86,229,000
4,287,097
1,160,039,196
300,000,000
532,932,229
5,808,229

70,963,718
1,121,132,030
300,000,000
342,155,125
10,575,817

110,269,035
1,143,950,275
2,494,161,106
16,724,103

151,131
90,802,028
5,952,657,460

1,889,715
97,475,131
5,486,838,012

5,146,697
112,364,619
7,608,312,977

4,632,799,181
31,887,422
6,707,171
4,671,393,774
10,624,051,234

4,982,130,235
27,834,861
6,254,433
5,016,219,529
10,503,057,541

5,767,771,148
23,195,829
6,702,620
5,797,669,597
13,405,982,574
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)

2556
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

828,750,000

828,750,000

828,750,000

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

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

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

66,300,000
3,553,958,452
(151,025,586)
9,280,947,053
18,764,020
9,299,711,073
19,923,762,307

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

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลคาแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

ยังไมไดจัดสรร

องคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคางบการเงิน

รวมสวนของ
ผูถือหุน
บริษัทใหญ

สวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุม

รวม
สวนของผูถือหุน

828,750,000

4,982,964,187

66,300,000

7,938,940,142

(643,338,036)

13,173,506,293

16,588,892

13,190,095,185

-

-

-

(22,252,313)

-

(22,252,313)

-

(22,252,313)

828,750,000
828,750,000

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

66,300,000
66,300,000

7,916,687,829
(780,633,903)
7,136,053,926

(643,338,036)
450,713,045
(192,624,991)

13,151,253,980
(329,920,858)
12,821,333,122

16,588,892
2,418,547
19,007,439

13,167,842,872
(327,502,311)
12,840,340,561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
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

7,136,053,926
(1,929,161,261)
5,206,892,665

(192,734,991)
(177,582,301)
(370,317,292)

12,821,333,122
(2,106,743,562)
10,714,589,560

19,007,439
(1,355,148)
17,652,291

12,840,340,561
(2,108,098,710)
10,732,241,851

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

828,750,000
828,750,000

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

66,300,000
66,300,000

5,206,892,665
(1,652,934,213)
3,553,958,452

(370,317,292)
219,291,706
(151,025,586)

10,714,589,560
(1,433,642,507)
9,280,947,053

17,652,291
1,111,729
18,764,020

10,732,241,851
(1,432,530,778)
9,299,711,073

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับ
ผลประโยชนพนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (ปรับปรุง)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย:บาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554
รายได
รายไดจากการเดินเรือ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับ
กําไรจากการขายสินทรัพย
โอนกลับรายการดอยคาของสินทรัพย
ดอกเบี้ยรับ
ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ
อื่นๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการเดินเรือ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป :
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13,111,573,196

13,547,880,127

13,684,168,914

58,270,639
16,703,846
95,413,969
5,130,814
1,755,164
25,290,396
13,314,138,024

46,673,223
10,988,309
292,045,957
34,980,131
3,125,277
33,121,967
13,968,814,991

1,386,848,123
49,616,124
28,486,497
4,011,719
95,908,330
15,249,039,707

12,865,733,393
1,092,294,253

13,345,146,494
1,177,280,592

14,236,209,934
1,287,805,893

722,150,029
155,196,172
170,519,480
15,005,893,327
40,619,571
(1,651,135,732)
654,941
(1,651,790,673)

749,960,195
346,633,181
303,183,529
15,922,203,991
44,130,416
(1,909,258,584)
18,322,229
(1,927,580,813)

170,345,043
347,353,387
16,041,714,257
32,654,317
(760,020,233)
19,861,359
(779,881,592)

(1,652,934,213)
1,143,540
(1,651,790,673)

(1,929,161,261)
1,580,448
(1,927,580,813)

(780,633,903)
752,311
(779,881,592)

(1.99)

(2.33)

(0.94)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย:บาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(1,651,790,673)

(1,927,580,813)

(779,881,592)

219,259,895
219,259,895
(1,432,530,778)

(180,517,897)
(180,517,897)
(2,108,098,710)

452,379,281
452,379,281
(327,502,311)

(1,433,642,507)
1,111,729
(1,432,530,778)

(2,106,743,562)
(1,355,148)
(2,108,098,710)

(329,920,858)
2,418,547
(327,502,311)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ)
ขาดทุนจากสัญญาที่สรางภาระ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินปนผลรับ
ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของตราสารอนุพันธเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - คาใชจายคางจาย
เงินทดรองรับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย:บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554

(1,651,135,732)

(1,909,258,584)

(760,020,233)

1,227,632,431
78,181,076
(95,413,969)
722,150,029
155,196,172
131,918
(16,703,846)
(1,755,164)
(37,762,624)
(40,619,571)
5,374,827
(5,130,814)
170,519,480

1,275,113,930
90,102,020
(292,045,957)
749,960,195
346,633,181
(3,745,985)
(10,988,309)
(3,125,277)
30,186,094
(44,130,416)
4,639,032
(34,980,131)
303,183,529

1,241,429,932
61,886,021
(1,386,848,123)
(49,616,124)
7,088,906
-4,011,719
224,870,832
(32,654,317)
4,622,979.00
(28,486,497)
347,353,387

510,664,213

501,543,322

(374,384,956)

109,735,600
(13,246,280)
(47,979,631)
79,746,041
14,136,684
784,703

300,711,965
434,737,182
83,331,314
(35,200,080)
(14,744,218)
(341,909)

(1,239,926,590)
(313,262,605)
(53,012,531)
(37,393,436)
(16,006,899)
341,806

(312,972,465)
440,516,021
22,398,432
4,287,097
(7,816,643)
(1,322,266)
798,931,506
(10,645,200)
788,286,306

(562,878,857)
79,828,191
(19,822,980)
(17,825,084)
(448,187)
748,890,659
(24,470,515)
724,420,144

1,712,048,702
(64,368,142)
-16,399,429
(17,180,790)
4,153,396
(3,679,463)
(419,070,937)
(22,410,219)
(441,481,156)

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
รับเงินปนผล
รับดอกเบี้ย
จายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ไถถอนหุนกู
จายตนทุนทางการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

(หนวย:บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
2554

(458,385,490)
(1,131,624)
329,568,998
5,294,725
(32,667,878)
(157,321,269)

(421,955,284)
(5,576,490)
24,988,309
35,520,649
(367,022,816)

4,215,686,851
(39,558,275)
10,000,000
27,794,381
4,213,922,957

159,371,000
(785,281,473)
(177,652,630)
(803,563,103)
(174,404,311)
(347,002,377)
2,101,068,411
1,754,066,034

300,000,000
300,000,000
(582,929,611)
(2,500,000,000)
(322,665,866)
(2,805,595,477)
(40,077,880)
(2,488,276,029)
4,589,344,440
2,101,068,411

(8,719,350)
(1,170,370,398)
(348,186,539)
(1,527,276,287)
53,934,275
2,299,099,789
2,290,244,651
4,589,344,440

การเปดเผยเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไมกระทบเงินสด:
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในป 2555 บริษัทฯ มีเจาหนี้คาซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้นจํานวน 626.90 ลานบาท จากการรับโอนเปนผูทําสัญญาตอสรางเรือและรับโอนคาตอสรางเรือจากบริษัทยอย
แหงหนึ่งในประเทศสิงคโปร
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลทําใหกําไรสะสมลดลง และภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 22.25 ลานบาท (เฉพาะกิจการ จํานวน 21.22 ลานบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
อัตราสวนทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ
หนี้สินรวม
อัตราสวนเงินสดและลูกหนี้การคาตอสินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนสินทรัพยไมหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

1,754,066,034
1,964,124,462
14,883,607,953
10,624,051,234
0.84
0.78
1.14

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2,101,068,411
2,095,172,327
15,649,962,447
10,503,057,541
0.85
0.77
0.98

4,589,344,440
2,435,674,553
17,275,083,330
13,405,982,574
0.86
0.69
1.04

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2555 มีดังนี้
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (ค่าบริการด้านภาษี)
- ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี
- ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต
รวม

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

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2556

Integrity

Teamwork

§ Conduct all aspects of work with
unwavering ethical behavior honesty.
§ Giving due respect to self and others
and maintain the environment of
teamwork and growth.

§ Collaborating within and outside the
company to give the best result and
align with the company goals.

Core Values
Result Orientation

Accountability

§ Strives to achieve high performance
levels and concrete results and
outcomes at work minimizing errors
committed.

Customer Focus

§ An inclination to constantly factor the
customers’ needs and convenience
whatever one does.

§ Accountable for customers,
partners, employees, and
community by returning the
best service quality and
the best support/contribution
to them.
§ Accountable for our action.
Taking ownership of the
company and customer
success.

Bangladesh

Xiamen

Chittagong
Kolkata

Hadid
Vizag

General Sanites

RCL Network
Adelaide

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Company Limited

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียน 0107536000021 ชั้น 30 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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