บร�ษัท อาร ซ� แอล จำกัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Company Limited

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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ข้อมูลจ�ำเพาะของบริษัท
ชื่อ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่

ชั้น 30 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์  0 2296 1096
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
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลม พลาซ่า ถนนสีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

นายทะเบียนหุ้น
หุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999
โทรสาร 0 2009 9991

ทุนจดทะเบียน

828,750,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 บาท
มูลค่ารวม 828,750,000 บาท

1

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
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 Commercial Bank Pcl.,  
Bangkok Bank Pcl., Citibank, Kasikorn Bank Pcl,
Export-Import Bank of Thailand,
Standard Chartered Bank (Thai) Pcl.
Auditors
A.M.T. & Associates
491/27 Silom Plaza, Silom Road, Bangruk
Bangkok 10500
REGISTRARS
ORDINARY SHARES

Thailand Securities Depository Company Limited
The Stock Exchange of Thailand Building
93 Ratchadapisek Road, Dindaeng Sub-District,
Dindaeng District Bangkok 10400
TEL: 66 2009 9999
FAX: 66 2009 9991
Registered Capital
828,750,000  shares par Baht 1.00 each,
amounting Baht 828,750,000
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Financial Highlights / จุดเด่นทางการเงิน
เฉพาะบริษัท/Company
(‘000 บาท/Baht)

สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม

Fixed Assets
Total Assets

2559
2016

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2558
2015

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2557
2014

4,902,358

-7
-6

5,298,330

4
13

5,094,972
12,522,137

-26
7
12
20
90
41
41

3,833,791
8,688,346
890,056
963,740
(41,593)
(205,177)
(0.25)
0.44
-2.36%
-21.29%
10.48

13,331,261
หนี้สินรวม
Total Liabilities
4,690,062
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders' Equities
8,641,199
รายได้จากการเดินเรือ
Freight Income
901,355
รายได้รวม
Total Income
944,937
Gross Profit  (from freight income) (127,267)
ก�ำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)
ก�ำไรสุทธิ
Net Profit
(580,676)
Earnings Per Share (Baht)
ก�ำไรต่อหุ้น(บาท)
(0.70)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity Ratio
0.54
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ Net Profit to Shareholders'Equity -6.72%
Net Profit Margin
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
-61.45%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value Per Share  (Baht)
10.43

กลุ่มบริษัท/Group
(‘000 บาท/Baht)

สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการเดินเรือ
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรต่อหุ้น(บาท)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2559
2016

Fixed Assets
14,108,039
Total Assets
18,124,353
Total Liabilities
8,873,713
Shareholders' Equities
9,250,640
Freight Income
10,440,654
Total Income
10,552,014
Gross Profit (from freight income) -218,451
Net Profit
-1,374,671
Earnings Per Share (Baht)
(1.66)
Debt to Equity Ratio
0.96
Net Profit to Shareholders'Equity -14.86%
Net Profit Margin
-13.03%
Book Value Per Share  (Baht)
11.16

3
-7
-10
-19
-2,953
-381
-381

14,155,013
4,835,729
9,319,283
997,906
1,160,344
(4,168)
(120,706)
(0.15)
0.52
-1.30%
-10.40%
11.24

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2558
2015

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2557
2014

-5
-8
0
-14
-12
-15
-123
-411
-411

14,827,228
19,617,257
8,848,006
10,769,252
11,882,612
12,444,508
938,729
441,533
0.53
0.82
4.10%
3.55%
12.99

5
5
-1
11
-11
-8
-32
22
22

14,164,703
18,656,937
8,918,642
9,738,294
13,314,345
13,580,129
1,380,559
361,575
0.44
0.92
3.71%
2.66%
11.75
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Total Revenues
(Billion Baht)

14

13.6

13.3

12.4
10.6

1.1

0.8

2012

1.2

1.0

2013

2014

Company

2015

(120.7)

(205.2)

(450.4)

2016

441.5

361.6
(0.0)

0.9

Group

NET PROFIT
(Million baht)

(580.7)
(1,374.7)

(1,652.9)
(1,929.2)

2012

2013

2014

Company
21.2

Total Assets
(Billion Baht)

2012

2012

8.9

2013
Company

18.1
13.3

2015

2016

Group

10.7
9.1

14.2

2014

Company

9.3

2016

19.6

18.7
12.5

2013

2015

Group

19.9
12.6

12.5

Shareholders’ Equity
(Billion Baht)

3

8.7

9.7

2014
Group

10.8
9.3

2015

8.6

2016

9.3

4

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

Dr. Jamlong Atikul
Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
กระผมในนามคณะกรรมการบริษัทฯ มีความยินดีใคร่ขอน�ำเสนอรายงาน
ประจ�ำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
ปี 2559 เป็นปีที่เลวร้ายที่สุดปีหนึ่งในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล
สายเรือต่างๆ ที่ ให้บริการในเส้นทางแถบภูมิภาคเอเชียรวมถึงสายเรือใหญ่ที่
ให้บริการเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรปและอเมริกาเหนือก็มีผลการด�ำเนินงานที่ย�่ำแย่
เป็นประวัติการณ์  เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวยในปี 2559 กลุ่มฯ ต้อง
เผชิญกับ 3 ปัจจัยที่ท้าทายในสถานการณ์การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
ประการแรก น�้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญของโครงสร้างต้นทุนของ
กลุ่มฯ มีราคาลดลงในตอนต้นปี และมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในระยะต่อมา แต่
ก็ไม่ได้มีผลให้ราคาค่าระวางเพิ่มขึ้นเท่าใดนัก
ประการที่สอง การปรับเปลี่ยนการให้บริการของสายเดินเรือ การควบรวม
กิจการ การเป็นพันธมิตรคูค่ า้ และการล้มละลายในวงการ ส่งผลให้เกิดความชะงักงัน
ไม่เฉพาะระดับระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการค้าในแถบภูมิภาคเอเชีย
อีกด้วย
ประการสุดท้าย อุปทานเรือขนาดใหญ่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท�ำให้มีผล
กระทบกับตลาดการเช่าเรือ ก�ำลังบรรทุกกว่าหนึ่งล้านทีอียูมิได้ถูกใช้งานในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 2559
ทิศทางของกลุม่ ฯ คือการรักษาสถานะของกลุม่ ฯ ในตลาด รวมถึงการลงทุน
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบข้อมูล และกลุ่มฯ ให้ความส�ำคัญกับการปรับลดต้นทุน
อย่างต่อเนื่องตามที่กระผมได้กล่าวไว้ในสารจากประธานในปีที่ผ่านมา
กลุ่มฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนภายในของกลุ่มฯ และได้มีการใช้
ประโยชน์จากระบบการท�ำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้วิธีการที่มีความ
ยืดหยุน่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึน้ รวมถึงการเพิม่ มูลค่าเพิม่ ใน
บริการที่ให้ต่อลูกค้า
ภายใต้เหตุการณ์เหล่านี้ กระผมขอชี้แจงผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2559
เป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกกรรมการขนส่งทางทะเล กระผมมีความเชื่อมั่น
ว่าการตัดสินใจโดยละเอียดรอบคอบทั้งในด้านการปฏิบัติการและด้านการเงินของ
กลุ่มฯ จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในปีต่อๆ ไป
สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานทีท่ มุ่ เทท�ำงานอย่าง
ต่อเนือ่ งตลอด 12 เดือนทีผ่ า่ นมา และกระผมขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ที่ให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานกลุ่มฯ ด้วยดีเสมอมา
ขอบคุณครับ

ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
และบริการจัดการตู้สินค้า
ควบคุมเอกสาร
การขนส่ง

SOC และ การตลาด

การตลาด

ภูมิภาค 3

ภูมิภาค 4
กฎหมาย เรียกร้องสินไหม
และการประกันภัย

ปฏิบัติการภูมิภาค
และการชาร์เตอร์

เทรด

ภูมิภาค 2

ภูมิภาค 5

จัดการกองเรือ
และซื้อขายเรือ

วางแผนบริการ

รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

กลุม่ บริหารทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการกระบวนการธุรกิจ

เลขานุการบริษัท

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

ภูมิภาค 1

รองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

- การจัดการกระบวนการธุรกิจ
- วางแผนองค์กร

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัทฯ

โลจิสติคส์

สารสนเทศกลุ่ม

การเงินและบัญชีกลุ่ม
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ดร. จ�ำลอง อติกุล

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

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  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร  Director Certification Program  
รุ่นที่ 77/2006  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร  Role of the Chairman Program  
รุ่นที่ 26/2011  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด
• กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ต�ำแหน่งอื่นๆ  ในปัจจุบัน
• กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2559 :  2558 :  -

การศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  Director Certification Program  รุ่นที่ 33/2003  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ  ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร กลุม่ บริษทั โงวฮก
• กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
• ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเจ้าของเรือไทย
• กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2559 :  61,321,350
2558 :  61,594,350

ประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2549

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2523

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

การศึกษา
เนติบัณฑิตอังกฤษ ส�ำนัก Lincoln’s Inn, London
เนติบณั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา    
ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
• หสักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
• อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาก�ำหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์อยุธยา
ต�ำแหน่งอื่นๆ  ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษทั แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2559 :  2558 :  -

การศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Kiel College ประเทศเยอรมัน
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท Leschaco Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์
• V.P.,  Hoechst A.G.  ประเทศเยอรมัน
• ประสบการณ์ 21 ปีในบริษัท Hapag - Lloyd
ต�ำแหน่งอื่นๆ  ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษทั พีที เดราห์ อินดาห์ ชิปปิง้ (บริษทั ร่วม)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2559 :  300,000
2558 :  300,000

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2541

•
•
•
•

กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2547
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นายกัว ฮอค เอง

นายสุเทพ ตระนันทสิน

การศึกษา
• ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• วุฒิบัตรการจัดการและพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยฮ่องกง  
ประเทศฮ่องกง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้อำ� นวยการอาวุโสสายวิจัยและพัฒนาธุรกิจเอเชียเหนือ  
กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
• กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
• สมาชิกกิตติมศักดิ์ The Hong Kong Institute of Directors
ต�ำแหน่งอื่นๆ  ในปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษทั อาร์ ซี แอล เซอร์วสิ เอส เอ จ�ำกัด
(บริษทั ย่อย)
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง)
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร Hong Kong Sea Transport and Logistics
Association
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2559 :  2558 :  -

การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตร “นายเรือ” (เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคม
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส  (ปฏิบัติการกลุ่ม) บมจ. อาร์ ซี แอล
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยชิปเมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งอื่นๆ  ในปัจจุบัน
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ (ปฏิบตั กิ าร) บมจ. อาร์ ซี แอล
• ประธานกรรมการ Thai Committee of Class NK
(Nippon Kaiji Kyokai)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2559 :  2558 :  -

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

กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2557

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นายวิเศษ  จูภิบาล

นางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร  Chairman 2000  รุ่นที่ 3/2001  สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
• ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ  ในปัจจุบัน
• Member Council of Trustees, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ประธานบริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2559 :  2558 :  -

การศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จาก St. Louis University,
USA
• ปริญญาตรีการบัญชี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 118/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่
19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 209/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน)  (ก�ำกับดูแลสาขาธุรกิจต่างประเทศ)
• ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)  
(ก�ำกับดูแลฝ่ายการค้าต่างประเทศ)
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริษทั ไอทีบซี ี บิซเิ นสคอนซัลแทนต์กรุป๊ จ�ำกัด
• สมาชิกกิตติมศักดิ์และกรรมการ Commission Banking
Technique and Practice หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย  
International Chamber of Commerce (ICC), Thailand)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2559 :  2558 :  -

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2551

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2556
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
		 กรรมการผู้จัดการ

2. นายกัว ฮอค เอง
		 กรรมการบริหาร

3. นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
		 กรรมการบริหาร

4. นายสุเทพ ตระนันทสิน
		 กรรมการรองผู้จัดการ
		 (ปฏิบัตกิ าร)

5. นายชาลี ชู
		 รองกรรมการผู้จัดการ
		 (ธุรกิจ)

6.
		
		
		
		

7. นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล
		 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
		 (บัญชีและการเงิน)

8. นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
		 ผู้จัดการทัว่ ไป
		 ฝ่ายการตลาด

9. นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์
		 ผู้จัดการทั่วไป
		 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสุพร อ�ำนวยพรรณ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการกระบวนการ
ธุรกิจ)

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 2559
Subsidiary Company
> 50%

Associated Company
20% - 50%

100% Regional Container
Lines (H.K.) Limited

Regional Container
Lines
Public Company
Limited

Related Company
< 20%

80% Regional Merchants
Maritime Limited.*
Regional Merchants
80% International
Freight
Forwarding Co., Ltd.

100%

RCL Investment
Pte. Ltd.

51%

100%

RCL Logistics
Co., Ltd.

51%

RCL Holdings Ltd.

49%

RCL
49%
Shipmanagement
Pte. Ltd.

49%
PU Chao Container 51% RCL Services S.A. 49%
Terminal Co., Ltd.
51%

RCL Feeders
Phils.,Inc.

100%

RCL Agencies (M)
Sdn. Bhd.

15%

49%

RCL (Vietnam)
Co., Ltd.

49%

PT Daerah Indah
Shipping

Jurong Districentre
Pte. Ltd.

TIPS Co., Ltd.

27.24 %
4.28%

100%

Asian Bulk
Shipping Co., Ltd.

100% Regional Container
Lines Pte. Ltd.
22.22%

100% Regional Container
Lines Shipping
Co., Ltd.

72.76%

RCL Feeder Pte. Ltd.

NH Prosperity
Co., Ltd.

* บริษัท ริจินอล เมอร์เซอนส์ มาริไทม์ จ�ำกัด อยู่ในขั้นตอนการช�ำระบัญชี
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ประวัติผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

ดร. จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
(เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง)

นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
(เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง)

นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการรองผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)
(เป็นกรรมการผู้มีอำ� นาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่
ก�ำหนดในหนังสือรับรอง)
นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

69 - ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง
Cornell University, USA ปริญญา
โทเศรษฐศาสตร์ University of
Auckland, New Zealand
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria
University of Wellington,
New Zealand
71 - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7.40
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
64 - ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ  
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร “นายเรือ”
(เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคม

77 - ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง   
สาธารณรัฐประชาชนจีน
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด 76 -  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยเคล ประเทศเยอรมัน
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
นายชาลี ชู
59 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ       
รองกรรมการผู้จัดการ
University of New Jersey      
(ธุรกิจ)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
National Cheng Kung University
ประเทศไต้หวัน

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เอง)
ช่วงเวลา

2549-2556

ต�ำแหน่ง

บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

กรรมการและ
บมจ. อาร์ ซี แอล/
กรรมการสรรหาและ ขนส่งทางทะเล
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ

2556-ปัจจุบัน

เป็นบิดา 2523-ปัจจุบัน
นายทวินโชค
ตันธุวนิตย์

ไม่มี

2546-ส.ค. 2557
ส.ค. 2557-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บมจ. อาร์ ซี แอล/
ขนส่งทางทะเล

รองกรรมการ
กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล/
ผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) ขนส่งทางทะเล
กรรมการรองผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

-

ไม่มี

2546-เม.ย. 2553
กรรมการบริหาร
พ.ค. 2553-มี.ค. 2554 ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการบริษัท
เม.ย. 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล/
ขนส่งทางทะเล

0.04

ไม่มี

2547-ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล/
ขนส่งทางทะเล

-

ไม่มี

ก.ย. 2551-มิ.ย. 2554 ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล/
(ภูมิภาค 2)
ขนส่งทางทะเล
ก.ค. 2554-ก.ค. 2555 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(ธุรกิจ)
ส.ค. 2555-ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

กรรมการบริหาร
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ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

นางสุพร  อ�ำนวยพรรณ
53 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ปริญญาตรีการเงิน การธนาคาร
ธุรการ และการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กระบวนการธุรกิจ
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program
(IOD)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ)
นางสาวนาถฤดี  รุ่งเรืองผล 53 - ปริญญาโทบัญชี
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเงิน)
- ปริญญาตรีบญั ชี (เกียรตินยิ มอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
35 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
0.30
ผู้จัดการทั่วไป
ชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์
Fachhochschule  Aachen
ฝ่ายการตลาด
Julich, Germany
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
Fachhochschule  Aachen Julich,
Germany
นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์ 43 - ปริญญาโท
ผู้จัดการทั่วไป
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เอง)
ช่วงเวลา

มิ.ย. 2558-ปัจจุบัน

ธ.ค. 2559-ปัจจุบัน

ไม่มี

ก.ย. 2558-ปัจจุบัน

เป็นบุตรชาย มิ.ย. 2558-ปัจจุบัน
นายสุเมธ
ตันธุวนิตย์

ไม่มี
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2554 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                        

ต�ำแหน่ง

บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส บมจ. อาร์ ซี แอล/  
กลุ่มบริหารทรัพยากร ขนส่งทางทะเล
มนุษย์ และการจัดการ
กระบวนการธุรกิจ
เลขานุการบริษัท

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส บมจ. อาร์ ซี แอล/  
(บัญชีและการเงิน) ขนส่งทางทะเล

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายการตลาด

บมจ. อาร์ ซี แอล/  
ขนส่งทางทะเล

ผู้จัดการทั่วไป
กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บมจ. อาร์ ซี แอล/  
ขนส่งทางทะเล
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การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร
กรรมการ

ชื่อบริษัท

Regional Container Lines Public Company Limited
บริษัทย่อย
1. RCL Investment Pte. Ltd.
2. Regional Container Lines Pte. Ltd.
3. RCL Shipmanagement Pte. Ltd.
4. RCL Holdings Ltd.
5. RCL Services S.A.
6. RCL Feeder Pte. Ltd.
7. Regional Container Lines (H.K.) Limited
8. Asian Bulk Shipping Co., Ltd.
9. Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
10. RCL Logistics Co., Ltd.
11. RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
12. RCL Feeders Phils., Inc.
13. Regional Merchants Maritime Limited*
14. Regional Merchants International Freight
Forwarding Co., Ltd.
บริษัทร่วม
1. TIPS Co., Ltd.
2. RCL (Vietnam) Co., Ltd.
3. PT Daerah Indah Shipping
4. Pu Chao Container Terminal Co., Ltd.
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. Jurong Districentre Pte. Ltd.
2. NH Prosperity Co., Ltd.

ผู้บริหาร

จ�ำลอง อติกุล
สุเมธ ตันธุวนิตย์
อมรศักดิ์ นพรัมภา
ฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กัว ฮอค เอง
วิเศษ จูภิบาล
สุเทพ ตระนันทสิน
อาภาวดี มีคุณเอี่ยม
ชาลี ชู
สุพร อำ�นวยพรรณ
นาถฤดี รุ่งเรืองผล
ทวินโชค ตันธุวนิตย์
ฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์
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หมายเหตุ : * Regional Merchants Maritime Limited อยู่ในขั้นตอนการช�ำระบัญชี
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รางวัลประจ�ำปี 2559

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “The Best Container Liner for Small and Medium Liners Group
Award” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 จัดขึ้นโดย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
การประเมินผล
กลุ่มฯ ได้รับการประเมินผลจาก 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย คุณภาพการบริการ (8 เกณฑ์) การตรงเวลาของการ
บริการ (3 เกณฑ์) และ ราคาการบริการ (3 เกณฑ์)

15

16

Annual Report 2016
Regional Container Lines Public Company Limited

กองเรือ อาร์ ซี แอล 2559
เรือที่ใช้ดำ� เนินงานและเป็นเจ้าของ
Name
Flag
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

เรือที่เช่ามาด�ำเนิงานระยะยาว
Name
Flag
Anu Bhum
Thana Bhum
Teera Bhum
Ratana Thida
KEA
Hansa Rotenburg
Thea S.
Natal
Lobivia
Innwa Star
Pathein Star
Diaporos
Ocean Prologue

Thai
S'pore
S'pore
Thailand
Liberia
Bahamas
Antigua
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
China
(Hong Kong)

Year
Built

Shipyard

Year
Built

Shipyard

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

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 16 years

2008
2005
2005
1996
2013
2009
2002
2007
2001
1995
1993
2001
1995

Qingtian Country Jianxing, Wenzhou, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan
Hyundai Samho H.I.
Guangzhou Wenchong
Volkswerft
Hanjin Heavy Industries Co
Stocznia Gdynia
Kvaerner-Warnow, Warnemunde (Germany)
Kvaerner-Warnow, Warnemunde (Germany)
Hanjin Heavy Industries Co
China shipbuilding Corp. (CSBC)
RCL FLEET CAPACITY 76,640 TEUs

Cargo
Deadweight Designed
Capacity Age Gear
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

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

20
20
20
20
21
21
8
20
3
19
19
19
19
26
15
9
26
8
14
19
8
8
19
8
18
7
3
18
11
11
11
23
11
23
22

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

Cargo
Deadweight Designed
Capacity Age Gear
2,974
24,279
24,279
18,195
80,229
23 332
33,588
44,233
30,375
20,416
20,540
80,238
18,585

189
1,858
1,858
1,128
6,881
1,732
2,474
3,388
2,082
1,388
1,468
6,627
1,471

8
11
11
20
3
7
14
9
15
21
23
15
21

-

-
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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 : จัดตั้งบริษัทอาร์ 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 ขยายเครือข่ายบริการเข้าไปในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น 84 ล้านบาท
ปีแห่งการขยายธุรกิจและโครงสร้าง 2533 - 2537
: รับมอบเรือต่อสร้างใหม่รุ่นแรกจ�ำนวน 2 ล�ำ คือเรือมหาภูมิ และ เรือนันทภูมิ จากเกาหลี
: ลงทุนซื้อกิจการร้อยละ 20 ในบริษัท ที ไอ พี เอส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินกิจการที่ท่าเรือแหลมฉบัง และซื้อกิจการ
ร้อยละ 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�ำเนินกิจการลานพักตู้คอนเทนเนอร์และ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
: ซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 30 ในบริษัทริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด และบริษัทย่อย ท�ำให้บริษัท
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
ปีแห่งการพอกพูนสินทรัพย์ 2538 - 2541
: รับมอบเรือต่อใหม่จำ� นวน 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 แห่งที่เมืองซิงเตา เทียนจิน เซียเมิน กวางโจว และเซิ่นเจิ้น
เพื่อขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนเหนือและตอนใต้
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ปีแห่งการลงทุนในสินทรัพย์และบริษัทย่อย 2548-2553
: รับมอบเรือใหม่จำ� นวน 13 ล�ำจากอู่ต่อเรือในประเทศญี่ปุ่น จีนและโปแลนด์
: 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
เนชั่นแนล เฟรท ฟอร์เวอร์ดดิ้ง จ�ำกัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุ้นร้อยละ 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 ถือหุ้นร้อยละ
100 เป็น 20 ล้านเหรียญฮ่องกง และเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น 5 ล้านบาท
: ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจตัวแทนเรือ
ในออสเตรเลีย
: จัดตั้งบริษัทย่อย อาร์ ซี แอล เกาหลี โดยถือหุ้นร้อยละ 85 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 340 ล้านวอนเป็น 400
ล้านวอน โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ในปี 2550 เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศเกาหลี
: จัดตัง้ บริษทั ร่วม พีที เดราห์ อินดาห์ ชิปปิง้ โดยถือหุน้ ร้อยละ 49 เพือ่ ขยายธุรกิจของกลุม่ ฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.72
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตัง้ ส�ำนักงานสาขาที่ 6 ทีเ่ มืองนิงโบ เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
: เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษทั 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 ในการจัดตัง้ ส�ำนักงานสาขาที่ 7 ทีเ่ มืองโฟชาน เพือ่ ขยายการด�ำเนินธุรกิจในบริเวณสามเหลีย่ ม
ปากแม่น�้ำเพิร์ล สาธารณรัฐประชาชนจีน
: เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มจากถือหุ้นทางตรงร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทอี ี จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์ และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 24 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 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
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก
51.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 91.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพ
การด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก 32.7
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 138.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ
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: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) เอสดีเอน บีเอชดี ประเทศมาเลเซีย (ถือหุ้นร้อยละ 100
โดยบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด) จาก 200,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 500,000 ริงกิตมาเลเซีย เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศมาเลเซีย
ปีแห่งการควบรวมและการพัฒนาระบบ 2554-2557
: รับมอบเรือศิริภูมิ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 และเรืออินทราภูมิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
: ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตการลงทุนในประเทศเวียดนามภายใต้การร่วมทุนกับบริษัทอาร์ ซี แอล (เวียดนาม)
จ�ำกัด
: การควบรวมและปรับขนาดองค์กรเพือ่ ปรุงประสิทธิภาพการบริการด้วยการสลายบริษทั อาร์ 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
ซึ่งเป็นชุดมาตราฐานทางเทคนิคและเป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับการควบคุมและการจัดการน�้ำและตะกอนจากอับเฉา
เรือ
: ก�ำหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ ได้แก่ (1) มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5)
รับผิดชอบในงาน ซึ่งพยายามผลักดันการประเมินผลงานของพนักงานโดยอาศัยเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
เป็นหลัก
: ส่วนโปรแกรมเสริมดอลฟิน อีซี่ โหลดลิสต์ ได้เปิดใช้งานในระบบดอลฟิน แคริเออร์เป็นผลส�ำเร็จในปี 2554
โปรแกรมเสริมนี้เปิดใช้งานในกลุม่ อาร์ ซี แอล ทุกประเทศ ช่วยให้การใช้งานระบบง่ายขึน้ และประสานการท�ำงาน
ร่วมกันของส่วนโปรแกรมอื่นๆ ให้ดีขึ้น เป็นผลให้กลุ่มปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนถ่ายตู้สินค้า
ได้รวดเร็วและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
: ระบบดอลฟิน เอส เอ พี ซึ่งเป็นระบบทางการเงิน ได้เปิดใช้งานเป็นผลส�ำเร็จในปี 2554 และด�ำเนินการเพื่อน�ำ
ระบบไปใช้งานในเครือข่ายของบริษัทเป็นระยะ
ปีของการพัฒนาระบบ 2558
: ในปี 2558 กลุ่มฯ ได้พัฒนาต่อยอดระบบ SAP อย่างต่อเนื่องส�ำหรับบริษัทย่อย อีกทั้ง ท�ำการเพิ่มศักยภาพระบบ
SAP เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษทั ย่อยให้ประสานงานกับหน่วยงานราชการได้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ SAP เป็นระบบที่มุ่งเน้นการท�ำงานกับกน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบทางบัญชีงาน
ราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน การติดตั้งระบบ SAP ช่วยให้ความผิดพลาดในการส่งข้อมูลลดน้อยลง ซึ่งข้อมูล
และความต้องการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานในพื้นที่นั้น
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ชื่อบริษัท

ถือหุ้นร้อยละ
2559 2558

ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง
และด�ำเนินการ

กิจกรรมหลัก

ด�ำเนินการเดินเรือ, เป็นเจ้าของเรือ,
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดิน
เรือ และลงทุนในบริษัทอื่น

Regional Container Lines
Public Company Limited

--

--

ไทย

RCL Investment Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

RCL Feeder Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

Regional Container Lines
Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

RCL Shipmanagement Pte
Ltd.

100

100

สิงคโปร์

RCL Holdings Ltd.

100

100

สิงคโปร์

Regional Container Lines
(H.K.) Ltd.

100

100

ฮ่องกง

Regional Container Lines
Shipping Co., Ltd.

100

100

จีน

RCL Logistics Co., Ltd.

100

100

ไทย

RCL Agencies (M) Sdn
Bhd

100

100

มาเลเซีย

สถานที่ติดต่อ

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

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

ถือหุ้นร้อยละ
2559 2558

ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้ง
และด�ำเนินการ

RCL Services S.A.

100

100

ปานามา

RCL Feeders Phils., Inc.

100

100

ฟิลิปปินส์

Regional Merchants
International Freight
Forwarding Co., Ltd.

80

80

จีน

Regional Merchants
Maritime Limited*

80

80

ฮ่องกง

Asian Bulk Shipping
Co., Ltd.

51

51

ไทย

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

49

49

เวียดนาม

PT Daerah Indah
Shipping

49

49

อินโดนีเซีย

TIPS Co., Ltd.

22.22 22.22

ไทย

Jurong Districentre Pte Ltd.

15

15

สิงคโปร์

NH Prosperity Co., Ltd.

4.28

4.28

ไทย

Pu Chao Container Terminal
Co., Ltd.

49

-

ไทย

กิจกรรมหลัก
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สถานที่ติดต่อ

11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071
เป็นตัวแทนเรือ
10th Fl, Ayala Life-Fgu Centre
6811 Ayala Avenue, Makati City
Philippines
Tel (632) 815 3187  Fax (632) 815 2102
803-804 Room, 8F, SEL BLDG.,
รับจัดการขนส่งและบริการ
โลจิสติคส์
No. 258 Changle Rd.,
Eastern New City, Jiangdong District,
Ningbo, China Postcode: 315040
Tel (86-574) 27872887
Fax (86-574) 27862525
ด�ำเนินการเดินเรือและบริการ
11th Fl. No 9 Des Voeux Road West,
Hong Kong
โลจิสติคส์
Tel (852) 2526 3318
Fax (852) 2537 5463
ด�ำเนินกิจการเดินเรือ
30th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/35 Ratchadapisek Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok,
Thailand
Tel (662) 296 1096  Fax (662) 296 1098
เป็นตัวแทนเรือ
Room 004-008, 147 Nguyen Tat Thanh
Street, Dist. 4 Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel (848) 3825 9561
Fax (848) 38255391/ 3825 9560
ขนส่งทางทะเลและเป็นตัวแทนเรือ Plaza Sentral Building 6th flr Jln. Jend.
Sudirman Kav. 47 Jakarta, Indonesia
Tel (62) 21 521 4808
Fax (62) 21 521 4801
บริหารท่าเรือ
29th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/34 Ratchadapisek Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok,  
Thailand
Tel (662) 633 5400  Fax (662) 633 5444
บริการคลังสินค้าให้เช่าและบริการ 38 Tanjong Penjuru
ลานพักตู้คอนเทนเนอร์
CWT Logistics Hub 1 Singapore 609039
Tel (65) 62626888  Fax (65) 62612373
บริหารลานพักตู้คอนเทนเนอร์
106 Moo 6 Bangkok-Chonburi Intercity
และคลังสินค้า
Motorway, Tubyao, Ladkrabang,
Bangkok, Thailand
Tel (662) 737 4561-9  
Fax (662) 737 4551-2
รับจ้างบริหารท่าเรือเพื่อขนถ่าย
30th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/35 Ratchadapisek Road, hongnonsi,
สินค้า
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1096  Fax (662) 296 1098
ด�ำเนินกิจการเดินเรือ

หมายเหตุ : *Regional Merchants Maritime Limited อยู่ในขั้นตอนการช�ำระบัญชี
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำนักงานและตัวแทน อาร์ ซี แอล ในต่างประเทศ
COUNTRY
BANGLADESH
CAMBODIA
CHINA

CITY

KUWAIT

Chittagong
Phnom Phen
Fangcheng
Guangzhou
Ningbo
Ningbo
Qingdao
Shanghai
Shenzhen
Shenzhen
Tianjin
Xiamen
Hong Kong
Chennai
Mumbai
Vizag
Tuticorin
Cochin
Vizag
Jakarta
Medan / Belawan
Semarang
Surabaya
Pusan
Seoul
Safat

MALAYSIA

Singapore

HONG KONG
INDIA

INDONESIA

KOREA

MYANMAR
PAKISTAN
PHILIPPINES
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SRI LANKA
TAIWAN
THAILAND

UNITED ARAB
EMIRATES
VIETNAM

COMPANY

TELEPHONE

FAX

(880) 31 713 147
(85523) 880 241/ 242
(86770) 2822556
(8620) 8363 3236
(86574) 2787 2887
(86574) 2787 2882
(86532) 8668 5577
(8621) 6132 4650
(86755) 2518 1150
(86755) 2518 1150
(8622) 6032 8670 - 1
(86592) 239 8011
(852) 2526 3318
91 4442961600
(9122) 2262 1181
91 891 4546 444
(91 461) 425 2680
(91 484) 266 2166
(91 891) 4546 444
(6221) 521 4808
(6261) 845 5883
(6224) 841 0171
(6231) 534 3998
(8251) 468 2937
(822) 3455 1606
(965) 2573 3870-2

(880) 31 710 847
(85523) 885 706 / 607
(86770) 6102204
(8620) 8363 4004
(86574) 2786 2525
(86574) 2786 2525
(86532) 8668 1966
(8621) 5385 2808
(86755) 2518 1572
(86755) 2518 1495
(8622) 6032 8691-2
(86592) 239 8001-2
(852) 2537 5463
91 44 25225634
(9122) 2262 0579
91 891 4546 455
(91 461) 425 2681
(91 484) 266 8085
(91 891) 4546 455
(6221) 521 4801-2
(6261) 846 2909
(6224) 845 3980
(6231) 532 8359
(8251) 468 6791
(822) 3455 1600
(965) 2573 3864

(65) 6327 1788

(65) 6327 1588

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

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

(60) 86 317298
(60) 82 489779
(60) 88 253566
(607) 255 2388
(604) 370 2666
(603) 334 22722
(09) 566 8936
(959) 861 2023
(9221) 111111862
(6332) 414 3814
(632) 815 3187
(9663) 835 2777
(65) 6220 0388
(9411) 772 9530
(8862) 2547 1786
(662) 296 1096
(662) 295 1000
(6638) 330 727 - 9
(6674) 245 574
(9714) 355 3100

(60) 86 333525
(60) 82 483135
(60) 88 262566
(607) 254 1288
(604) 370 2233
(603) 334 22871
(09) 566 9711
(951) 256 776
(9221) 35147951
(6332) 420 2365
(632) 815 2102
(9663) 835 5365
(65) 6229 2677
(9411) 772 9556
(8862) 2547 3063
(662) 296 1098
(662) 296 1525
(6638) 330 730
(6674) 232 345
(9714) 355 6806

Ho Chi Minh

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

(848) 3825 9561

(848) 3825 9560

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กลุม่ อาร์ ซี แอล (“กลุม่ ฯ”) มุง่ มัน่ ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งสูก่ ารเป็นผูใ้ ห้บริการขนส่งชัน้ น�ำของภูมภิ าคทีม่ ี
ฐานสินทรัพย์ประกอบการทีม่ นั่ คง โดยจะเน้นการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าและการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง
กับจุดประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความอุตสาหะทัง้ ของฝ่ายบริหารและพนักงาน นอกจากการพัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนในทรัพยากรแล้ว ในปี 2554 กลุม่ ฯ ได้กำ� หนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่ (1) มีคณุ ธรรม
(2) มุง่ ผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5) รับผิดชอบในงาน เพือ่ ให้ขบั เคลือ่ นการท�ำงานให้บรรลุพนั ธกิจที่
ตัง้ ไว้
กลุม่ ฯ ได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ทจี่ ะวิวฒ
ั น์องค์กรให้เป็น “ผูใ้ ห้บริการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์และ บริการโลจิสติคส์ ชัน้ น�ำในภูมภิ าค
เอเซียที่ได้รบั ความเชือ่ ถือในด้านประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานและคุณภาพของการให้บริการ อันเป็นผลมาจากพนักงานที่
มุง่ มัน่ ท�ำงานด้วยใจและความคิดสร้างสรรค์”
เป้าหมายขององค์กร
กลุ่มฯ มีเป้าหมายที่จะด�ำรงความเป็นผู้น�ำในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลชั้นน�ำของโลก โดยมุ่งเน้น
การด�ำเนินธุรกิจภายในภูมภิ าคเอเชีย เครือข่ายภูมศิ าสตร์หลักในการให้บริการครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
ความส�ำเร็จ
ปัจจุบัน กลุ่มฯ อยู่อันดับที่ 26 ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลระดับโลก และอยู่ในระดับต้นๆ ของกลุ่มผู้ให้บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลในภูมิภาคที่จัดอันดับโดยสื่อพิมพ์ชั้นน�ำของอุตสาหกรรมประเภทนี้
ปัจจัยหลักต่อไปนี้นำ� ความส�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
• การบริหารโครงสร้างต้นทุน
1. การประกอบธุรกิจ
Rอาร์ ซี แอล เป็นสายการเดินเรือทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทางทะเลทีม่ ฐี านประกอบกิจการในประเทศไทย
ก่อตั้งในปี 2523 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี
2531 กลุ่มฯ ด�ำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ (1) Shipper Owned Container (SOC) หรือตู้สินค้าของ
เรือเดินสมุทรข้ามทวีป (2) Carrier Owned Container (COC) หรือตู้สินค้าของกลุ่มฯ ที่ให้บริการภายในภูมิภาค และ (3)
การให้บริการทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายการให้บริการทีค่ รอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย
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ปัจจุบันกลุ่มฯ เป็นเจ้าของและประกอบการเดินเรือคอนเทนเนอร์ 49 ล�ำ โดยมีขนาดระวางเรือระหว่าง 200 ทีอียู ถึง
7,000 ทีอียู ซึ่งเป็นขนาดระวางเรือที่เหมาะกับการให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในระดับภูมิภาค ในปี 2559 กลุ่มฯ
เป็นเจ้าของและให้บริการตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉลี่ยประมาณ 79,000 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)
ประเภทของธุรกิจ
รกิจประเภท SOC ให้บริการขนส่งในเส้นทางระหว่างเมืองท่าหลักทีเ่ ป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้ากับเมืองท่าย่อยทัง้
ต้นทางและปลายทางที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ในธุรกิจประเภท SOC นั้น กลุ่มฯ จัดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ลูกค้าที่
มีตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สายการเดินเรือหลักหรือ Main Line Operator ที่ท�ำหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างทวีป
ผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่มีเรือเป็นของตนเอง หรือ NVOCC ผู้ประกอบการขนส่งถังบรรจุเคมีภัณฑ์ (ISO tank) และเจ้าของ
ตู้สินค้า โดยกลุ่มฯ เป็นผู้ขนส่งตู้สินค้าเหล่านี้ระหว่างท่าเรือในเมืองท่าต่างๆ ในภูมิภาค
ส�ำหรับ Main Line Operator แล้ว จ�ำเป็นต้องมีผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์ที่ช่วยให้บริการขนส่งตู้สินค้าโดยรับ
ตู้สินค้าจากเมืองท่าใกล้เคียงมาส่งที่เรือใหญ่ และในขณะเดียวกันก็รับตู้สินค้าจากเรือใหญ่กลับไปส่งยังเมืองท่าเล็กๆ
เหล่านั้น การที่ Main Line Operator นิยมใช้เรือเดินสมุทรที่มีระวางขนาดใหญ่ขึ้นในการให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางการ
ค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก การขนถ่ายสินค้าโดยกองเรือฟีดเดอร์จากเมืองท่าในละแวกใกล้เคียงสู่เรือใหญ่ให้
เต็มล�ำเรือได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ อยู่หน้าท่าเรือมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภท Main Line Operator โดยเสนอบริการที่มี
ความถี่เที่ยวการเดินเรือสูงเพื่อรับส่งสินค้าระหว่าง “เมืองท่าหลัก” และ “ท่าเรืออื่นๆ” ในภูมิภาค จึงถือเป็นภารกิจที่สำ� คัญ
ของกลุ่มฯ ในธุรกิจประเภท SOC ในปัจจุบันกลุ่มฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแบบฟีดเดอร์แก่เมืองท่าหลักต่างๆ ในภูมิภาค เช่น
สิงคโปร์ ฮ่องกง และดูไบ
นอกจากธุรกิจประเภท SOC แล้ว กลุ่มฯ ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ กว่า 76,000 ทีอียู แก่ผู้น�ำเข้าและ
ผู้ส่งออกสินค้าโดยตรง ในเส้นทางเดินเรือที่กลุ่มฯ ด�ำเนินงานอยู่ นับจากช่วงต้นทศวรรษที่แล้ว ธุรกิจประเภท COC เติบโต
อย่างมั่นคงในสัดส่วนที่สูงเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี
สายงานหลักที่สาม คือการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สายงานนี้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง เป็นธุรกิจที่ให้บริการตั้งแต่การด�ำเนินพิธีศุลกากรและขนส่งสินค้าภายในประเทศไปสู่การรับจัดการด้าน
โลจิสติคส์ ซึ่งรวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ตลอดจนการจัดการและบริหาร “โซ่อุปทาน”
หรือ Supply Chain ในประเทศต่างๆ กลุ่มฯ ออกแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและตอบ
สนองความต้องการในการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร
ยอดขนส่งตู้สินค้า
ปี 2559 ยังคงเป็นปีทที่ า้ ทายส�ำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล เนือ่ งจากสายการเดินเรือยังต้องรับมือก�ำลัง
ขนส่งที่เติบโตอย่างมาก นับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อสายเรือทั้งหลายพยายามลดต้นทุนให้ต�่ำด้วยการลดต้นทุนต่อ
หน่วย การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนี่เองที่ส่งผลต่ออุปสงค์ที่ซบเซาของอัตราค่าระวางตลอดปี 2559
ยอดขนส่งรวมของธุรกิจประเภท COC และประเภท SOC เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกเป็นร้อยละ
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การเติบโตในระหว่างปี
2555-2559

2555

2556

2557

2558

2559

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

2,233,642
-4.5%
1,114,414
-8.6%
1,119,228
0.01%

2,088.872
-6.5%
1,057,348
-5.1%
1,031,524
-7.80%

1,894.397
-9.3%
956,422
-9.5%
937,975
-9.1%

1,752.133
-7.5%
954,786
-0.2%
797,347
-15.0%

1,781.816
2%
1,048,649
10%
733,167
-8%

1.75

1.78

2015

2016

2.09

2

1.89

Million TEUs

2.5

2.23

TOTAL LIFTING

1.5
1

2014

2013

0

2012

0.5

การขนส่งตู้สินค้าจ�ำแนกตามแหล่ง
ส�ำหรับธุรกิจประเภท SOC การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าหลักของภูมภิ าค ยังคงกระจุกตัวอยูแ่ ถบเมืองท่าศูนย์กลาง
อันได้แก่ สิงคโปร์ และดูไบ โดยกองเรือฟีดเดอร์ท�ำการขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าใกล้เคียงสู่เมืองท่าศูนย์กลางเหล่านี้
นอกจากนี้ กลุม่ ฯ ยังขนส่งตูส้ นิ ค้าระหว่างเมืองท่าต่างๆ ทัว่ ทัง้ ห้าภูมภิ าคในเครือข่ายการให้บริการ แผนภูมติ อ่ ไปนี้ (Figure
1) แสดงปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของธุรกิจประเภท SOC แยกตามเมืองท่าต้นทาง
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SOC VOLUME COMPOSITION
(Figure 1)

ส�ำหรับธุรกิจประเภท COC ประเทศที่มีปริมาณสินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ไทย และอินเดีย มีปริมาณ
รวมกันร้อยละ 62 ของปริมาณขนส่งทั้งหมด ตามแผนภูมิด้านล่าง (Figure 2)
COC VOLUME COMPOSITION
(Figure 2)
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ก�ำลังบรรทุก เครือข่ายการให้บริการ และการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
ในปี 2559 กลุ่มฯ มีกองเรือคอนเทนเนอร์ประจ�ำการ 49 ล�ำ  ในจ�ำนวนเรือทั้ง 49 ล�ำนั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 35 ล�ำ 
ส่วนอีก 14 ล�ำเป็นเรือที่กลุ่มฯ ได้ทำ� สัญญาชาร์เตอร์ โดยมีระยะเวลาของสัญญาต่างกันออกไป
ในปี 2559 นี้ กลุม่ ฯ ยังคงตัง้ ใจรักษาสมดุลย์ในการเสริมระวางโดยใช้กลยุทธการบริหารก�ำลังล�ำเลียงโดยใช้เรือทีบ่ ริษทั
เป็นเจ้าของและการท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังบรรทุก ความยืดหยุน่ นีท้ ำ� ให้กลุม่ ฯ ได้ประโยชน์จากการลดต้นทุน
ต่อหน่วยและยังคงตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มช่องทางธุรกิจได้
อัตราการใช้กำ� ลังบรรทุก (Utilization) ของกลุ่มฯ โดยเฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 115 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็น
ผลจากการปรับตัวดีขึ้นของจ�ำนวน COC และจ�ำนวน SOC มีผลกระทบจากภาวะตลาดที่อ่อนตัวลง
กองเรือ และการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
กองเรือ
(ก�ำลังบรรทุก)

จ�ำนวนเรือ

เรือที่กลุ่มเป็นเจ้าของ
เรือชาร์เตอร์
ซื้อระวาง
จ�ำนวนเรือที่ปะจ�ำการ

35
14
49

2559
ก�ำลังบรรทุก
(ทีอียู)

ร้อยละ

จ�ำนวนเรือ

43,996
34,760
878
79,634

55
44
1
100

35
14
49

2558
ก�ำลังบรรทุก
(ทีอียู)

ร้อยละ

43,996
32,737
1,345
78,078

56
42
2
100

กลุ่มฯ จัดสรรก�ำลังล�ำเลียงทั้งภายในและระหว่างห้าภาคบริการ และบริหารก�ำลังล�ำเลียงให้มีความคล่องตัว โดยการ
ท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังล�ำเลียงบ้าง ซื้อระวางบ้าง รวมทั้งการจัดสรรเรือขนาดต่างๆ ในแต่ละเส้นทางและ
ปรับการให้บริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
123%

CAPACITY UTILIZATION
125%

115%

115%
2013

108%

115%
2012

114%

115%

113%

120%

110%

2016

2015

2014

2011

100%

2010

105%
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เส้นทางเดินเรือของกลุ่มฯ มีเครือข่ายการให้บริการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าหลักจากประเทศต่างๆ ในระหว่างภูมิภาค
เอเชียเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ
ออสเตรเลีย
นอกจากนี้ กลุม่ ฯ ยังให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางรองภายในและระหว่างภูมภิ าคเหล่านีเ้ พือ่ เสริมเส้นทางหลัก ทัง้ นี้
กลุ่มฯ ให้บริการทั้งสิ้นรวม 26 เส้นทาง ทั้งเส้นทางของกลุ่มฯ เองและเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร รวมทั้ง
การแลกระวางระหว่างกัน
เส้นทางเดินเรือหลักและความถี่ของการให้บริการ ณ เดือนธันวาคม 2559
No.

Type
of
Vessel

Operator

1 Rcl Own Vsl. RCL
2 Rcl Own Vsl. RCL
3 Rcl Own Vsl. RCL
4 Rcl Own Vsl. RCL
5
6
7
8
9
10
11

Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.

RCL
RCL
RCL
RCL
RCL
RCL
RCL

12
13
14
15
16
17
18

Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Rcl Own Vsl.
Charter Vsl. In
Charter Vsl. In

RCL
RCL
RCL
RCL
RCL
RCL
RCL

19 Charter Vsl. In RCL
20 Charter Vsl. In RCL
21 Charter Vsl. In RCL
22
23
24
25

Charter Vsl. In
Charter Vsl. In
Charter Vsl. In
Charter Vsl. In

RCL
RCL
RCL
RCL

26 Charter Vsl. In RCL

Vessel
Name

Vessel
Code

Trading Routes

CHANA BHUM CNB Singapore-Sihanoukville-Songkhla-Singapore
GANTA BHUM GTB Bangkok (PAT)-Laemchabang-Ningbo-Shanghai-Shekou-Sihanoukville-Bangkok (PAT)
JITRA BHUM JTB Bangkok (PAT)-Bangkok (TST)-Laemchabang-Vietnam (CLI)-Ningbo-Shanghai-LaemchabangBangkok (PAT)
RAMA BHUM KMB Bangkok (PAT)-Bangkok (TST)-Laemchabang-Vietnam (CLI)-Ningbo-Shanghai-LaemchabangBangkok (PAT)
NANTA BHUM NTB Singapore-Bangkok (PAT)-Singapore-Portklang(Wp)-Belawan-Portklang(Wp)-Singapore
PIRA BHUM PRB Songkhla-Hong Kong-Haiphong-Hong Kong-Keelung-Taichung-Hong Kong-Sihanoukville-Songkhla
RACHA BHUM RCB Jakarta-Singapore-Laemchabang-Portklang(NP)-Singapore-JaKarta
RATHA BHUM RTB Songkhla-Hong Kong-Haiphong-Hong Kong-Keelung-Taichung-Hong Kong-Sihanoukville-Songkhla
RATANA THIDA RTD Singapore-Haiphong-Qinzhou-Hong Kong-Shekou-Vietnam(CLI)-Singapore-Yangon-Singapore
SUPA BHUM SPB Songkhla-Hong Kong-Haiphong-Hong Kong-Keelung-Taichung-Hong Kong-Sihanoukville-Songkhla
SATTHA BHUM STB Dalian-Tianjin Xingang-Qingdao-Hongkong-Shekou-Vietnam(CLI)-Laemchabang-Shekou-HongkongIncheon-Dalian
THANA BHUM TNB Singapore-Vietnam (CLI)-Vietnam (VIC)-Singapore
TEERA BHUM TRB Singapore-Portklang (Np)-Portklang (Wp) - Penang - Portklang (Wp)-Singapore
XETHA BHUM XTB Bangkok (TPT)-Singapore-Yangon-Portklang(Np)-Singapore-Bangkok (TPT)
HANSA BHUM HSB Singapore-Haiphong-Qinzhou-Hong Kong-Shekou-Vietnam(CLI)-Singapore-Yangon-Singapore
YANTRA BHUM YTB Bangkok (TPT)-Singapore-Yangon-Portklang(Np)-Singapore-Bangkok (TPT)
ANU BHUM AUB Singapore-Pasirgudung-Singapore-Palembang-Singapore
DIAPOROS DPR Pusan-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapore-Portklang-Colombo-Cochin-Nhava Sheva-Mundra-Jeble
Ali-Bandar abbas-Imamkhommni-Jebel Ali-Hazira-Cochin-Portklang-Hong Kong-Pusan
HANSA ROTENBURG HRT Singapore-Cebu-General Santos-Davao Mindanao-Singapore
INNWA STAR INS Singapore-Haiphong-Qinzhou-Hong Kong-Shekou-Vietnam(CLI)-Singapore-Yangon-Singapore
THEA S
TEA Laemchabang-Singapore-Portklang (Wp)-Portklang (Np)-Chennai-Visasakhapatnam-PenangPortklang (Wp)-Portklang (Np)-Singapore-Lamchabang
LOBIVIA
LIV Singapore-Patangas-Manila(N)-Cebu-Singapore
NATAL
NTL Singapore-Laemchabang-Singapore
PATHEIN STAR PTA Singapore-Haiphong-Qinzhou-Hong Kong-Shekou-Vietnam(CLI)-Singapore-Yangon-Singapore
KEA
KEA Shanghai-Ningbo-Xiamen-Hong Kong-Singapore-Colombo-Nhava Sheva-Pipavav-Port KlangSingapore-Hong Kong-Shanghai
OCEAN PROLOGUE OCP Bangkok (TST)-Laemchabang-Haiphong-Shekou-Bangkok (TST)

Service Days
per
round

RSZ5
RBC2
RBC13

7
21
21

RBC13

21

RTB1
RSK3
RTI10
RSK3
RHY3
RSK3
RNT

14
21
14
21
28
21
28

RHS8
RMS10
RTY
RHY3
RTY
RPS5
RIM5

7
7
21
28
21
7
56

RSP4
RHY3
RMB5

14
28
28

RMN9
RTS26
RHY3
RKI7

14
7
28
42

RBH1

14

สภาวะอุตสาหกรรม
ปัจจัยของสภาวะเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมต่างๆ เป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะก�ำหนดทิศทางอุตสาหกรรมเดินเรือในภูมภิ าค
เอเชียส�ำหรับปี 2559 อุปสงค์โลกที่อ่อนตัวลง และความไม่แน่นอนท�ำให้การเคลื่อนไหวทั่วโลกช้าลง ในปี 2559 เป็นปีที่ต้อง
เผชิญกับภาวะติดขัดของธุรกิจการขนส่งตั้งแต่ปี 2552
อัตราค่าระวางกลับสู่ภาวะปกติและหลายบริษัทยังคงมีการลดต้นทุนไปจนถึงปี 2560

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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ดัชนีค่าระวางเฉลี่ยของประเทศจีน (CCFI) แสดงค่าระวางเฉลี่ยที่ 712 จุด ในปี 2559 ลดลงจากในปี 2558 ในอัตรา
ร้อยละ 18.6 แม้ว่าอัตราการเติบโตจะลดลง แต่ดัชนีค่าระวางเฉลี่ยของประเทศจีน (CCFI) ยังคงไต่ระดับสูงขึ้นจากจุดต�่ำสุด
ของสัปดาห์ที่ 18
CCFI COMPOSITE INDEX

Source : Chineseshipping Net

อัตราการเติบโตของอุปทานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปควบคูไ่ ปกับจ�ำนวน
อุปสงค์ ท�ำให้เกิดก�ำลังบรรทุกเกินความต้องการของตลาดในปี 2559 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กระทบกับอุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางทะเล
ในปี 2559 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีการรวมตัวกันของพันธมิตร ซึ่งเป็นปีที่ท้าทายที่ต้องด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมี
ก�ำไร ในขณะที่ตลาดมีแนวโน้มอัตราค่าระวางที่ลดลง
ณ สิ้นปี 2559 ปริมาณกองเรือโลกได้มีสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีกองเรือทั้งสิ้น 5,201 ล�ำ เพิ่มขึ้นจาก 5,171 ล�ำ 
ในปี 2558 อัตราการเติบโตมาจากจ�ำนวนเรือที่ถูกขายเป็นเศษเหล็ก อย่างไรก็ตาม มีก�ำลังบรรทุกเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 19.9
ล้านทีอียู เป็น 20.3 ล้านทีอียู ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งก�ำลังบรรทุกกองเรือมีจุดสูงสุดอยู่ที่จ�ำนวน 1.59 ล้านทีอียูในเดือนตุลาคม
2559
ภาพรวมของก�ำลังบรรทุกกองเรือในขนาดต่างๆ ในสภาวะตลาดโลก เป็นดังนี้
Size range

0 - 499
500 - 999
1,000 - 2,999
3,000 - 4,999
5,000 - 7,499
7,500 - 9,999
10,000 - 12,999
13,000 - 15,999
Over 16,000
Total

In service 2016
No
TEU

328
86,238
688
523,515
1,872 3,365,430
872 3,598,414
613 3,703,321
456 3,981,622
120 1,286,237
190 2,591,496
62 1,132,873
5,201 20,269,146

ที่มา: Containerisation International, December 2016

On order 2017
No
TEU

4
4
100
12
5
6
22
26
25
204

1,238
2,518
191,138
43,400
26,500
55,200
239,710
365,500
506,280
1,431,484

On order 2018
No
TEU

89
19
3
3
18
36
32
200

TOTAL % of Total
Fleet

- 332
- 692
187,105 2,061
67,920 903
15,900 621
26,400 465
213,200 160
510,750 252
642,500 119
1,663,775 5,605

6%
12%
37%
16%
11%
8%
3%
4%
2%
100%
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แนวโน้มของธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเล
International Monetary Fund (IMF) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2560 จะเติบโตจากร้อยละ 3.1 ในปี 2559
เป็นร้อยละ 3.4 ในปี 2560 และเป็นร้อยละ 3.6 ในปี 2561 คาดการณ์ว่าก�ำลังบรรทุกการค้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตรา
การเติบโตทั่วโลก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และแถบภูมภิ าคเอเชีย ยังคงเป็นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ ด้วยอัตราการเติบโตเป็นสองเท่าอัตรา
การเติบโตทั่วโลก
  Projections
GDP Growth

World
USA
Euro
Emerging and Developing Asia
China
India
Asean 5 ^
World Trade Volume*

2015

3.2
2.6
2
6.7
6.9
7.6
4.8
2.7

2016

2017

3.1
1.6
1.7
6.3
6.7
6.6
4.8
1.9

2018

3.4
2.3
1.6
6.4
6.5
7.2
4.9
3.8

3.6
2.5
1.6
6.3
6
7.7
5.2
4.1

** ตัวเลขแสดงอัตราเปรียบเทียบเป็นร้อยละ
Asean 5: ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
*World Trade Volume = ค่าเฉลี่ยอัตราการน�ำเข้า/ส่งออก (สินค้าและบริการ)
ที่มา: IMF, World Economic Outlook, January 2016

อุตสาหกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ มีการคาดการณ์อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 ถึงร้อยละ 4.2 จากที่เศรษฐกิจโลก
ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
Actual

Global container demand growth
Global capacity Existing fleet at beginning of the year
Deliveries (actual)/Orderbook (forecast)
Estimate Deferrals
Demolition/Scrape
Net capacity increase (Deliveries less scrape)
Fleet at end of the year
Net Capacity Growth
จ�ำนวนล้านทีอียู
ที่มา: Alphaliner, Clarksons

Forecast

2015

2016

2017

2018

1.3%

3.4%

4.2%

4.6%

18.4
1.6

19.9
0.9
0.1
0.7
0.3
20.2
1.2%

20.3
1.7
0.3
0.6
0.8
21.1
3.0%

21.9
1.2
0.2
0.5
0.6
22.5
3.1%

0.2
1.4
19.8
7.8%
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ในส่วนของอุปทาน มีการคาดการเพิ่มขึ้นในปี 2560 ในอัตราร้อยละ 3 โดยมีกำ� ลังบรรทุก 0.8 ล้านทีอียูของก�ำลัง
บรรทุกทั้งหมด
มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของก�ำลังบรรทุก ในปี 2560 จะมาจากเรือขนาดใหญ่ได้เข้ามาให้บริการในเส้นทาง
ทั้งแถบเอเชีย-ตะวันออก/ตะวันตก และมีการบริการท่าเรือมากขึ้น ทั้งวิ่งตรงและแวะเทียบท่า ก�ำลังบรรทุกในเส้นทางแถบ
เอเชียจะยังคงคงที่ในปี 2560
2. โครงสร้างรายได้ในปี 2559
รายได้หลักของกลุ่มฯ มาจากค่าระวาง (Freight Income) ที่มีการตั้งราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และรับช�ำระเป็น
เงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นตามมูลค่าเทียบเท่า รายได้จากค่าระวางมาจากการประกอบการขนส่งในสายงาน
ธุรกิจหลักสองประเภท คือ SOC และ COC
รายได้จากกิจกรรมหลักทั้งสองประเภทอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุลที่สร้างความมั่นใจว่า กลุ่มฯ ใช้ประโยชน์
สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจ COC พึ่งพาเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจ SOC อิงกระแสการค้าโลกจากปริมาณ
การขนส่งตู้สินค้าของสายการเดินเรือหลัก (MLOs) ที่ผูกอยู่กับการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
อุปสงค์ที่ซบเซาในตลาด ก�ำลังบรรทุกส่วนเกินความต้องการของตลาดซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราค่าระวางในตลาดขนส่ง
สินค้าทางทะเล ประกอบกับต้นทุนน�้ำมันที่ลดลง ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่น�ำมาพิจารณาการบริหารกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม
การขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมของธุรกิจขนส่งตู้ทางทะเล ท�ำให้กลุ่มฯ ยังคง
ติดตามอัตราการเติบโตของตลาดโลกและค่าระวางที่ซบเซาอย่างใกล้ชิด กลุ่มฯ ยังคงต้องเผชิญกับตลาดการแข่งขัน จึงมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยมุ่งไปที่การให้บริการอย่างเหมาะสม การลดต้นทุน และการคัดสรรสินค้าในการขนส่ง
รายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
ในปี 2559 ธุรกิจ COC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 59 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้าโดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วน
รายได้ร้อยละ 49 ของรายได้จากการเดินเรือ ส่วน ธุรกิจ SOC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 41 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้า
โดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 54 ของรายได้จากการเดินเรือ
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายได้จากการขนส่ง 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2556 ร้อยละ 2555 ร้อยละ
ทางทะเล
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ประเทศไทย
1,068 10.23 1,178 9.91 1,089 8.18 922 7.03 987 7.29
ประเทศสิงคโปร์
10,421 99.81 11,741 98.81 13,334 100.15 13,500 102.96 14,426 106.48
215 2.06 392 3.30 623 4.68 413 3.15 413 3.05
ประเทศฮ่องกง
(รายการตัดบัญชี) -1,263 -12.10 -1,429 -12.02 -1,732 -13.01 -1,723 -13.14 -2,278 -16.82
รวมรายได้จากการ 10,441 100 11,883 100 13,314 100 13,112 100 13,548 100
ขนส่งทางทะเล
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้จากการขนส่งทางทะเล

2559

2558

2557

2556

2555

Regional Container Lines Public Company ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
901
998
890
705
703
Limited
บริษัทย่อยที่ดำ� เนินงานในประเทศสิงคโปร์
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
Regional Container Lines Pte. Ltd.
51.2
58.1
58.3
45.3
48.4
243.0
283.7
344.8
382.6
407.4
RCL Feeder Pte. Ltd.
บริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานในประเทศฮ่องกง
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
Regional Container Lines (H.K.) Limited
16.3
22.4
45.4
25.6
20.8
3. การให้บริการโลจิสติคส์
ปี 2559 นับเป็นอีกปีที่ท้าทายส�ำหรับบริษัทอาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ เนื่องจากภาวะการตลาดที่ยากขึ้นและมีการแข่งขัน
สูง ในภาวะการณ์ที่คล้ายกันในธุรกิจการขนส่งทางทะเลก็ได้มีการคาดการณ์ ไว้โดยบริษัทแม่
อย่างไรก็ตาม นับเป็นอีกหนึ่งปีในส่วนของการประกอบการของบริษัทอาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ ที่มีผลการด�ำเนินงาน
เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในส่วนของรายได้ที่ต�่ำกว่าเป้าซึ่งมาจากสาเหตุหลักสองปัจจัย คือ
การสิ้นสุดของสัญญาให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนของลูกค้าหลักในไตรมาส 2 ของปี และ ปริมาณการส่งออกโดยรวมของ
ลูกค้าที่ลดลงต�่ำกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้
อนึง่ ความส�ำเร็จที่ได้รบั เป็นส่วนหนึง่ ของการทุม่ เทในการท�ำงานของพนักงานทีเ่ ป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและตลอด
จนการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานภายในภายใต้มาตราฐาน ISO ที่ได้น�ำมาใช้ตั้งแต่ปีก่อนหน้า นอกเหนือจากการเพื่ม
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
นอกจากนี้ ได้มีการน�ำกลยุทธ์ด้านพันธมิตรทางการค้ามาปรับใช้กับผู้ให้บริการที่ร่วมท�ำธุรกิจให้เป็นจุดแข็งซึ่งท�ำให้มี
ความร่วมมือใกล้ชดิ กันมากขึน้ และช่วยท�ำให้การให้บริการกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึน้ ตลอดจนถึงการลดหรือหลีกเลีย่ ง
ต้นทุนที่ไม่จำ� เป็นในการท�ำงานในระหว่างปีได้อีกด้วย ทั้งนี้ในส่วนของ การเพิ่มขึ้นของรายได้มีการท�ำสัญญาให้บริการกับ
ลูกค้าใหม่เพิม่ อีกสองรายในระหว่างปีคอื ในส่วนของบริการเพิม่ เติมในการจัดส่งกระจายสินค้าให้กบั ลูกค้าหลักในพืน้ ทีก่ รุงเทพ
และปริมณฑล และอีกส่วนคือสัญญาการบริการงานโลจิสติกส์กับบริษัทต่างชาติในส่วนของสินค้าน�ำเข้า นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีรายได้เพิ่มจาการการให้บริการลูกค้าในส่วนที่เกียวกับการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างปีผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางการค้า ทั้งจากพันธมิตรในต่างประเทศ ตลอดถึงการสนับสนุนโดยเครือข่าย RCL เอง
ในการเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าในการให้บริการที่มีมาตราฐานและมีคุณภาพเป็นไปโดยสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง บริษัท
อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ ยังคงใช้มุ่งมั่นในมาตราฐาน ISO รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการคงมาตรฐาน
ตามกรอบของ SMETA ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองตามรอบก�ำหนดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในระหว่างปีอีกด้วยเช่นเดียว
กับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในปี 2559นี้ ซึง่ จะท�ำให้ลกู ค้าได้รบั ความเชือ่ มัน่ ในบริการที่ได้รบั ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตราฐานที่กำ� หนด
การก้าวสูป่ ี 2560 ถึงแม้วา่ เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนในเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงทางเมือง ทัง้ ในส่วนภูมภิ าค
และโดยรวม อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดการณ์ว่าความผันผวนจะไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากนักในภูมิภาคนี้ ซึ่งทางบริษัท
อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ ได้ประเมินและคาดการว่าผลการด�ำเนินงานของบริษัทในปี 2560 จะไม่แตกต่างจากปี 2559 มากนัก
ตลอดจนคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถจัดหาลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มเติมมากขิ้นอีกด้วยในปีถัดไป
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4. สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญในรอบปี 2559
4.1 ทรัพยากรมนุษย์
ก) ข้อมูลพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามประเทศ
Thailand
Singapore
China
Hong Kong
Malaysia
Indonesia
Philippines
Vietnam
Cambodia
India
รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามหน้าที่
บริหาร
ธุรกิจ
สนับสนุน
ตัวแทน
ปฏิบัติการ
โลจิสติกส์
รวมทั้งสิ้น

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

245
131
173
37
51
45
33
35
16
1
767

249
119
138
32
49
43
31
33
15
1
710

7
62
250
335
73
40
767

10
67
225
293
76
39
710

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 710 คน ทั้งนี้ เป็นจ�ำนวนพนักงานประจ�ำในทุกภูมิภาค
ไม่รวมพนักงานชั่วคราวและสัญญาจัดจ้างอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัท ซึ่งมีจ�ำนวนพนักงาน
767 คน ในปี 2558 ซึ่งพนักงานลดลงจ�ำนวน 57 คน หรือลดลงร้อยละ 7.43 จากปีก่อน
ข) การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงาน
ระหว่างปี ส�ำนักงานกรุงเทพฯ และสิงค์โปร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง มีการตั้งชื่อใหม่ แผนกการค้า
แผนกการตลาดส่วนภูมิภาค แผนกฝ่ายขาย SOC และแผนกการตลาด บทบาทและความรับผิดชอบถูกก�ำหนดขึ้น
เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานและเป็นศูนย์กลางของลูกค้ามากขึ้น
ในเดือนกรกฎาคม 2559 ได้หยุดการด�ำเนินงานของ RMF SHA, RMF NGB และ RMF SZN ส่งผลให้
จ�ำนวนพนักงานลดลงเช่นกัน
ในการใช้ก�ำลังคนที่เหมาะสมกับความต้องการ พนักงานจะได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถและ
มอบหมายบทบาทอืน่ ๆ ในองค์กร การมุง่ เน้นพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีทกั ษะการท�ำงานทีห่ ลากหลายจะช่วยให้บริษทั ฯ
สามารถจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ ทั้งนี้ พนักงานที่มีศักยภาพของกลุ่มฯ สามารถปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน เพิม่ ประสิทธิภาพงานให้เกิดความคล่องตัวและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับทิศทาง
กลยุทธ์ขององค์กร ถึงแม้จะมีจ�ำนวนพนักงานที่ลดลงจากปี 2558 ก็ตาม
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34
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ค) พนักงานตามหน้าที่
ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มฯ มีจ�ำนวนพนักงาน 67 คน (ปี 2558 : 62 คน) อยู่ในส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานปฏิบัติการ
76 คน (ปี 2558 : 73 คน) และส่วนงานโลจิสติกส์ 39 คน (ปี 2558 : 40 คน) จ�ำนวนตัวแทนของกลุ่มฯ มีจ�ำนวน 293 คน
(ปี 2558 : 335 คน) ในส่วนงานบริหารและส่วนงานสนับสนุนส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ทมี บริหารและหน่วยงานสนับสนุนทีส่ ำ� นักงาน
กรุงเทพฯ สิงค์โปร์ เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในส่วนของเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1 ในปี 2559 มีมูลค่า
20.1 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (ปี 2558 : 20.3 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) สืบเนือ่ งจากพัฒนาองค์กรและขัน้ ตอนการท�ำงาน
ง) อาชีพ การอบกรม การพัฒนา
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในเรื่องส�ำคัญ เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
การพัฒนาผู้น�ำและสภาวะผู้น�ำ  การมอบหมายทบาทหน้าที่งานในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการเติบโตก้าวหน้าของ
สายอาชีพ
4.2 งานภูมิภาค
ก) ส�ำนักงานตามเขตภูมิศาสตร์
ส�ำหรับปี 2559 นี้ กลุ่มฯ ยังคงรักษาปริมาณส�ำนักงานตามเขตภูมิศาสตร์ ไว้ดังเดิม
ข) การปรับบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ
ในปี 2559 กลุ่มฯ ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย ผนวกกับการผนึกก�ำลังกับคู่ค้าสัญญา ท�ำให้กลุ่มฯ
ประสบความส�ำเร็จในการบริหารควบคุมต้นทุนต่างๆ การให้บริการของกลุ่มฯ ครอบคลุมถึง แถบเอเซีย ไปจนถึงประเทศ
อินเดีย จากประเทศจีนไปยังกลุม่ อินโดจีน และบริการฟีดเดอร์ในกลุม่ ประเทศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเอเซีย เพือ่ ตอบ
สนองการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
การเพิ่มขึ้นของการบริการมาจากสามส่วน คือ ภูมิภาคแถบประเทศเอเซีย และอีกบริการหนึ่ง คือ จาก
ภูมิภาคแถบประเทศเอเซียไปยังตะวันออกกลาง
4.3 เทคโนโลยีธุรกิจ (Biz -Technology)
ในปี 2559 ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดตั้งระบบใหม่และเพิ่มศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของแผนกการ
ค้าในการเพิ่มรายได้ กลุ่มฯ ได้ติดตั้งระบบติดตามผล เรียกว่า “Sale Monitoring Report” ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคาดการณ์
จ�ำนวนการบรรทุกสินค้าในอนาคตในแต่ละเส้นทางที่ RCL ให้บริการเท่านั้น แต่ยังช่วยบริหารจัดการการเคลื่อนไหวตู้เปล่า
อีกด้วย เพื่อการลดต้นทุนในการขนย้ายตู้เปล่า นอกจากนี้ ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้ท�ำการเพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับ
ระบบ “Sales Lead Module” เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการขาย
ทั้งนี้ ทางกลุ่มฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้สนับสนุนทีม
ปฏิบตั กิ ารในการค้นหาโอกาสเพิม่ แหล่งรายได้โดยปรับปรุงระบบ “Demurrage and Detention Module” ซึง่ ระบบนีค้ รอบคลุม
ถึงระยะเวลาและเงื่อนไขตามความต้องการของลูกค้า
ขณะที่กลุ่มฯ ได้เพิ่มความพยามยามอย่างเต็มที่ในการเพิ่มรายได้ การควบคุมต้นทุนซึ่งเป็นกลไกการท�ำงานที่
ต้องท�ำควบคู่กันไป ระบบใหม่ที่เรียกว่า “Third Party Claim Module” ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการลดต้นทุนการดูแล
รักษาตู้คอนเทนเนอร์ โดยการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ที่เสียหายจากคู่กรณี นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังได้พัฒนาฟังก์ชั่นใหม่เพื่อ
กอบกู้การแบ่งปันสัดส่วนรายได้กับพันธมิตรของ RCL ในส่วนของกิจกรรมการขนส่งที่เกี่ยวข้องกัน
ตามทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นนี้ กลุม่ ฯ มีความมัน่ ใจว่าระบบของกลุม่ ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม International Marine
Standards ทั้งนี้ กลุ่มฯ ยกระดับระบบเพื่อให้ตรงกับมาตราฐานของ Marine Organization (IMO) Standards เพื่อความ
ปลอดภัยทางทะเล เรียกว่า “Verified Gross Mass” (VGM) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559
มากกว่านั้น ระบบ Financial System (SAP) ได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อรักษาระดับการก้าวสู่นโยบายและ
กฎระเบียบใหม่ในหลายๆ ประเทศ ซึ่งมีสำ� นักงาน RCL ตั้งอยู่ เช่น กฎเกณฑ์การเสียภาษีใหม่ในประเทศอินเดีย ซึ่งได้มี
การน�ำมารวมในระบบ SAP ด้วย
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4.4 การจัดการบริหารกองเรือ
ระบบแสดงแผนที่และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
ตามกฏข้อบังคับ V/19 of SOLAS เรือที่มีขนาด 20,000 GRT หรือมากกว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบ ECDIS ให้
แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีเรือของกลุ่มฯ จ�ำนวน 8 ล�ำ (40% ของเรือจ�ำนวน 18 ล�ำ) ส่วนเรือที่เหลือจ�ำนวน
10 ล�ำ (10,000-20,000 GRT) จะต้องด�ำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
การติดตั้งระบบดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น เพราะว่าระบบดังกล่าวมีประโยชน์
ต่อ การเดินเรือ อาทิ
1. ความพร้อมใช้งาน - หากนายเรือได้รับค�ำสั่งเร่งด่วนเรื่องเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือ นายเรือไม่ต้องท�ำการ
สั่งซื้อแผนที่เดินเรือใหม่ซึ่งต้องใช้เวลามาก แต่จะสามารถเรียกข้อมูลแผนที่จากระบบมาใช้ได้ทันที
2. ความรวดเร็วและความถูกต้อง - ระบบจะอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักเดินเรือโดยสามารถวางแผนเส้นทาง
การเดินเรือได้อย่างรวดเร็ว และการรายงานข้อมูลเดินเรือประจ�ำวันท�ำได้สะดวกและรวดเร็วยื่งขึ้น
3. การแก้ไขแผนที่ - นายประจ�ำเรือสามารถรับข้อมูลอัพเดทที่ถูกต้องของ Electronic Charts ได้ทุกสัปดาห์
จากระบบ ECDIS
4. ความต่อเนื่องของการรับทราบต�ำแหน่งเรือ - ระบบท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถรู้ต�ำแหน่งเรือได้ตามเวลาปัจจุบัน
5. การป้องกันเรือเกยตื้น - ระบบ ECDIS จะมีสัญญาณเตือนผู้ใช้งานขณะที่เรือก�ำลังเข้าใกล้ระดับน�้ำตื้น
		อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการน�้ำอับเฉาของเรือ (Ballast Water Management (BWM) Convention) :
อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เรือทุกล�ำต้องมีการวางแผนการจัดการน�ำ้ อับเฉาของเรือ ซึ่ง
จะอนุมัติโดยสถาบันตรวจเรือ (ได้รับการมอบหมายจากรัฐเจ้าของเรือ-Flag Administration) ที่จะรับรองการวางแผนและติด
ตั้งระบบ BMW บนเรือให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลา ฝ่ายปฏิบัติการเรือ บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปเมนแนจเมน จ�ำกัด ได้เตรียม
ขั้นตอนตามแผนงานที่รับรองโดย Flag Administration และอนุสัญญาได้มีการขอให้ติดตั้งระบบ BWM บนเรือให้เรียบร้อย
ก่อนท�ำการต่ออายุการส�ำรวจประกาศนียบัตร The International Oil Pollution Prevention Certificate.
เนื่องจากการติดตั้งมีค่าใช้จ่ายสูง กฎเกณฑ์จึงอนุญาตให้เจ้าของเรือเลื่อนการติดตั้งระบบ BWM ออกไปเช่น
เดียวกันกับฝ่ายปฏิบัติการเรือของบริษัทฯ ที่ได้ชี้แจงความต้องการต่อ Flag Administration เพื่อที่จะเลื่อนการติดตั้งระบบ
ออกไป โดยจะเริ่มติดตั้งระบบ BWM ในปี 2564 และ 2565 ตามล�ำดับ
ปี 2564 - มีการวางแผนติดตั้งบนเรือ จ�ำนวน 8 ล�ำ 
ปี 2565 - ติดตั้งบนเรือที่เหลือ จ�ำนวน 27 ล�ำ
		ISO 9001:2015 :
ในปี 2559 บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปเมนแนจเมน จ�ำกัด มีการพัฒนาการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการท�ำงาน
ให้ได้ตามมาตราฐานที่ดีขึ้น โดยเป็นการด�ำเนินตามนโยบายของ ISO 9001:2015 ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร
รับรองจาก Nippon Kaiji Kyokai (หรือเป็นที่รู้จักในนาม Class NK or NK) การรับรองดังกล่าวก�ำหนดขึ้นในเดือนมกราคม
2560 วัตถุประสงค์หลักของระบบการจัดการทีม่ คี ณ
ุ ภาพนี้ จะส่งเสริมการบริหารจัดการกองเรือเพือ่ ให้มนั่ ใจถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าและการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับสากลที่เกี่ยวข้อง
		Concentrated Inspection Campaign (CIC) :
จุดประสงค์หลักในการรณรงค์นี้ มุ่งเน้นให้ลูกเรือคุ้นเคยกับขั้นตอนและมาตราการต่างๆ ที่ยังคงบังคับใช้ปฏิบัติ
บนเรือ อาทิ การน�ำเรือให้ปลอดภัย การดูแลรักษาเครือ่ งจักร-ตัวเรืออย่างมีประสิทธิภาพ การเพิม่ มาตราการดูแลสินค้า และ
การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปเมนแนจเมน จ�ำกัด ภาคภูมิใจที่จะน�ำมาตรการเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่าง
เข้มงวดในปี 2560 ทั้งนี้ หัวข้อได้ครอบคลุมถึงลูกเรือมีความคุ้นเคยกับมาตราฐานขั้นต�่ำในเงื่อนไขการท�ำงานและการอยู่
อาศัยบนเรือตาม Maritime Labour Convention (MLC) 2006 และรวมถึงแนวทางในการบังคับกฏระเบียบต่างๆ เพิ่มเติม
โดยองค์กรอื่นๆ และความรู้ด้านการค้าในระดับสากลเพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการบนเรือให้ดียิ่งขึ้น
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5. แผนงานในอนาคต
สัญญาณภาพรวมเศรษฐกิจบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการฟื้นตัวของการค้าและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มตลาดและเศรษฐกิจที่กลุ่มฯ ด�ำเนินงานอยู่ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนมาจากหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ยงของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในสหรัฐอเมริกา การฟื้นฟูนโยบายการเงิน การส่งเรือใหญ่เข้าสู่ตลาด เรือขนาดช่องแคบปานามา
ทีเ่ ข้ามาสูแ่ ถบภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ กลุม่ ฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งบนจุดยืนในกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนในปี 2560 และกลุม่ ฯ
จะยังคงพัฒนาการค้าและโอกาสการเติบโตในแถบภูมิภาคเอเชียต่อไป
ผลจากสภาวะแวดล้อมทีอ่ อ่ นตัวลงจากอัตราค่าระวางทีป่ รับตัวลดลงจะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในปี 2560 เนือ่ งจาก
ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ จะด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพอย่างที่เคย
ปฏิบัติมา
กลุ่มฯ ยังคงจับตามองกลุ่มตลาดเฉพาะด้วยโอกาสการเติบโตและความยืดหยุ่นของการบริหารกองเรือที่กลุ่มฯเป็น
เจ้าของและเรือที่เช่ามา ทั้งนี้ กลุ่มฯ มีความมั่นใจในการแข่งขันด้านราคาและความสามารถที่มีโอกาสในการเติบโต
กลุ่มฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ความส�ำเร็จของปีก่อนหน้าที่ท�ำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการบริหาร
งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และท�ำงานร่วมกันกับกลุ่มพันธมิตรพันธมิตรที่คัดสรรอย่างดี
การท�ำงานร่วมกันภายนอกองค์กรนั้น หมายถึง การหาหุ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมเส้นทางการบริการในอนาคต
และเพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อการประหยัดต่อขนาดในการด�ำเนินงานผ่านพื้นฐานโครงสร้างการแข่งขันด้านราคา
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะจัดการกลุ่มฯ ได้ใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงที่ด�ำเนินการครอบคลุมทั้งแนวตั้ง (ตั้งแต่ระดับบริหารลงไปถึง
ระดับปฏิบัติ) และแนวขวาง (สายงานหลักและสายงานสนับสนุน) โดยจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและบรรดาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสายงานของตน คณะกรรมการย่อยชุดนี้ได้ระบุความ
เสี่ยงส�ำคัญ 3 ด้านที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ อันได้แก่
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด
ในฐานะที่กลุ่มฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งประเภทกองเรือฟีดเดอร์
ที่ขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าย่อยในภูมิภาคกับเมืองท่าหลักที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าของภูมิภาคให้แก่สาย
การเดินเรือหลักๆ ของโลก และให้บริการสายการเดินเรือประเภทประจ�ำเส้นทางที่ให้บริการโดยใช้ตคู้ อนเทนเนอร์ของกลุม่ ฯ
เอง ความส�ำเร็จทางธุรกิจและผลประกอบการของกลุ่มฯ จึงขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของปริมาณการค้าระหว่างประเทศและ
ปริมาณการค้าในภูมิภาค การถดถอยของเศรษฐกิจมหภาคและการลดลงของกิจกรรมการค้าในเมืองท่าต่างๆ ที่กลุ่มฯ
ประกอบการอยู่ย่อมมีผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งสินค้าและกดดันอัตราค่าระวางให้ลดลง
ทางกลุ่มฯ ได้ท�ำงานอย่างหนักที่จะรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้
ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ของกลุ่มฯ อาจกระท�ำได้เพียงในขอบเขต
ที่จ�ำกัดในสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่ำและตลาดการค้ามีความผันผวน กลุ่มฯ คงแสวงหาช่องทางที่จะปรับปรุงและรักษา
ส่วนแบ่งตลาดที่มี รวมทั้งโอกาสการค้าในตลาดใหม่ๆ กลุ่มฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 การแข่งขันด้านอัตราค่าระวาง
สภาวะตลาดการค้าที่ซบเซา และจ�ำนวนเรือที่มีมากกว่าปริมาณสินค้าจากการที่สายเรือใหญ่ต่างๆ ได้เข้ามา
แข่งขันในภูมภิ าคนี้ ท�ำให้การแข่งขันด้านอัตราค่าระวางกลายเป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญประการหนึง่ ส�ำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้า
ทางทะเล อัตราค่าระวางได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเติบโตของการค้าโลก การขาดสมดุลการค้า
ทางด้านอุปสงค์และอุปทานในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศ ซึง่ กลุม่ ฯ ไม่อาจหลีกเลีย่ งผลกระทบดังกล่าวได้ กลุม่ ฯ
ได้ก�ำหนดนโยบายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว
1.3 ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
สภาวะตลาดที่ไม่ปกติ อันได้แก่ การลดลงอย่างมากของกิจกรรมการค้าโลกและในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้ความ
ต้องการและปริมาณขนส่งสินค้าลดลง อย่างรุนแรง การขาดสมดุลของปริมาณสินค้าในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศ
ก็เป็นความเสีย่ งของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ในสภาพแวดล้อมที่ไม่อำ� นวยเมือ่ ตลาดการขนส่งขาดสมดุลของอุปสงค์
และอุปทาน ประกอบกับมีก�ำลังขนส่งส่วนเกินในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจ�ำต้องปรับลดอัตราค่าระวาง
และเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงทัง้ ในกลุม่ ผูป้ ระกอบการสายการเดินเรือหลักและในกลุม่ ผูป้ ระกอบการกองเรือฟีดเดอร์
ทั้งหมดนี้ได้บีบให้ผู้ประกอบการจ�ำต้องรับอัตราก�ำไรที่ต�่ำลง นอกจากการแข่งขันทางด้านอัตราค่าระวางที่ต�่ำแล้ว กลุ่มฯ
จ�ำเป็นต้องบริหารความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของตู้สินค้าตามเมืองท่าในเครือข่ายบริการ ให้มีต้นทุนท�ำการ
ที่ต�่ำสุด
กลุ่มฯ ตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ และได้ด�ำเนินมาตรการหลายประการเพื่อลดความเสี่ยง การติดตามและ
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดยังคงเป็นกลไกส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มฯ สามารถสร้างผลก�ำไร และฐาน
การประกอบการที่มั่นคงส�ำหรับการขยายงานในอนาคต
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1.4 ความเสี่ยงเรื่องราคาน�้ำมัน
ราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเล เนือ่ งจากน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
เป็นต้นทุนการด�ำเนินงานที่มีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการขนส่งโดยรวม ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ทางทะเลใช้วิธีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มตามการปรับขึ้นของราคาน�ำ้ มัน (Bunker Surcharge) จากลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อ
ลดผลกระทบต่อต้นทุนด�ำเนินงานของผูป้ ระกอบการ อย่างไรก็ดี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน�ำ้ มันเพิม่ จ�ำต้องพิจารณาสภาวะ
แวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วยเช่นกัน
ในส่วนของราคาน�้ำมัน ทางกลุ่มฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการท�ำสัญญาซื้อน�้ำมันไว้ล่วงหน้าในปริมาณ
ที่ไม่เกินกว่าที่ได้ก�ำหนดในนโยบายของกลุ่มฯ นโยบายการซื้อน�้ำมันล่วงหน้าผสมผสานกับการซื้อน�้ำมัน ณ ราคาตลาด
ปัจจุบันท�ำให้ต้นทุนราคาน�้ำมันของกลุ่มฯ ลดความผันผวนลง
ในปี 2559 กลุ่มฯ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
• ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ SOC โดยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและให้บริการร่วมกันกับสายการเดินเรือหลัก
(MLOs) เพื่อยังไว้ซึ่งการด�ำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ในภาคการเดินเรือ
• เพือ่ เป็นการปรับตัวเข้ากับสภาวะการทีจ่ ำ� นวนเรือขนส่งสินค้ามีมากเกินกว่าความต้องการของตลาด กลุม่ ฯ
ได้รว่ มมือกับสหภาพกิจการการเดินเรือต่างๆ ซึง่ ส่งผลให้กลุม่ ฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยที่ยังสามารถควบคุมราคาค่าระวางต่อหน่วยให้อยู่ในระดับต�่ำได้
• จัดสรรมาตรการรองรับ เพื่อบรรเทาภาวะอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มและค่าเสียเวลาและเสียโอกาส
ของเรือ (DND) ที่เพิ่มขึ้น
• วางแผนเส้นทางการเดินทางทั้งระยะกลางและระยะยาว เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในฤดูกาล
ที่ความต้องการของตลาดต�ำ่
2. ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงเรื่องอัตราค่าเงิน
รายได้ของกลุ่มฯ ผูกอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ผ่านกลไกการก�ำหนดอัตราค่าระวาง เป็นจ�ำนวนเงินในสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่รายได้จากการเดินเรือเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่า
ขนถ่ายสินค้าตามจ�ำนวนเทียบเท่าของอัตราค่าระวางที่ก�ำหนดไว้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ต้นทุนด�ำเนินการส่วนใหญ่จ่าย
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่าหลัก (เช่น สกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์) สินทรัพย์
หลักของกลุ่มฯ คือ เรือคอนเทนเนอร์ การซื้อขายเรือสินค้าประเภทนี้ต่างกระท�ำในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้
เงินกู้ส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ ที่ใช้สนับสนุนการจัดซื้อเรือสินค้าและสินทรัพย์ถาวร ก็เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน
ดังนั้น ความผันผวนของค่าเงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่กลุ่มฯ ได้จากการด�ำเนินงานแม้ว่าความ
ผันผวนดังกล่าวอาจส่งผลด้านการแปลงค่าในทางบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มฯ จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นเงินบาท
ของไทย ทั้งนี้เป็นเพราะกิจการของกลุ่มฯ มีลักษณะของการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตัวอยู่แล้ว
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ด้วยลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ต้องมีหนี้สินระยะยาวเพื่อใช้ในการสนับสนุนการซื้อเรือสินค้า กลุ่มฯ จึงมี
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มีผล
ต่อเงินกู้ระยะยาว ทางกลุ่มฯ ได้บริหารต้นทุนดอกเบี้ยโดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และแบบลอยตัว
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กลุ่มฯ มีหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณ สิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 4.8 พันล้านบาท
โดยในปีนี้กลุ่มฯ ได้เพิ่มสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นร้อยละ 33.3 ของจ�ำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด หรือจ�ำนวน
1.5 พันล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดจากแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
จ�ำนวนเงินกู้ส่วนมากยังคงมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุ่มฯ จะยังคงได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด
2.3 ความเสี่ยงทางด้านมูลค่าเรือ
เรือเป็นสินทรัพย์หลักของกลุ่มฯ ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ มูลค่าของเรือจะปรับตัวไปตามสภาวะเศรษฐกิจของ
โลก ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกสดใส หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน มูลค่าของเรือก็จะปรับตัว
สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย มูลค่าเรือก็จะลดต�ำ่ ลง ซึ่งในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยบวกกับ
ความไม่แน่นอนของทิศทางธุรกิจ มูลค่าของเรือได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี แต่ด้วยอุปทานของขนาดเรือที่ทางกลุ่มฯ เป็น
เจ้าของไม่ได้มากกว่าอุปสงค์มากนัก ท�ำให้มูลค่าของเรือปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเที่ยบกับเรือขนาดที่ใหญ่กว่า
อย่างไรก็ดี ในปี 2559 ได้มกี ารเลือ่ นเวลาต่อสร้างเรือ ยกเลิกสัญญาต่อสร้างเรือ และมีการปลดระวางเรือทีม่ อี ายุนอ้ ยสุดเป็น
ประวัติการ ท�ำให้ราคาเรือในตลาดเริ่มที่ปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นในช่วงสิ้นปี
2.4 ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน
วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในหลายปีทผี่ า่ นมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการชนส่งทาง
ทะเล และการจัดหาแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศไทย และได้รับความ
สนับสนุนเป็นอย่างดี จากสถาบันการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการกองเรือ
การบริหารความเสีย่ งได้จดั ท�ำขึน้ ด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นระบบและมีขนั้ ตอน โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะเพิม่ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการเดินเรือรวมถึงการรักษาชีวติ สุขภาพ สิง่ แวดล้อม และทรัพย์สนิ โดยมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั การประเมินความ
เสี่ยงในแต่ละเรื่องและการจัดการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ การ
บริหารความเสี่ยงเป็นการเตือนล่วงหน้าให้ผู้ปฏิบัติงานบนเรือใช้มาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการท�ำงาน
ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนั้น ทางกลุ่มฯ ได้จัดท�ำคู่มือเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เรียกว่า “Code of Safe Working Practices for Merchant Seaman” ทางกลุ่มฯ ประเมิน
และระบุความเสีย่ งต่อผูป้ ฏิบตั ิงานบนเรือและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ได้มกี ารก�ำหนดมาตรการป้องกันทีเ่ หมาะสมและ
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
กลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล ด�ำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ Shipper-Owned Container (SOC), CarrierOwned Container (COC) และ การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่าย ที่ครอบคลุมเส้นทางหลัก
ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2559 ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ความต้องการขนส่งสินค้าชะลอตัวและก�ำลัง
ขนส่งล้นตลาด ส่งผลให้อัตราค่าระวางที่ตกต�่ำมาตั้งแต่ปีก่อนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในขณะเดียวกัน ราคา
น�ำ้ มันในปี 2559 ที่มีการปรับลดลงถึงจุดต�่ำสุดในไตรมาสที่ 1 กลับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 4
สภาวะโดยทั่วไปของตลาดที่มีการหดตัวและอัตราค่าระวางที่มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี ส่งผลให้หลาย
บริษัทในธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก จนน�ำไปสู่การควบรวมกิจการของบริษัทใหญ่หลายๆ
บริษัท แต่ถึงกระนั้น กลุ่มฯ ยังคงมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การบริหาร
จัดการต้นทุน การปรับเส้นทางเดินเรือและการคัดสรรสินค้าเพือ่ เป็นการบรรเทาผลกระทบจากการตกต�ำ่ อย่างมากของอัตรา
ค่าระวางสินค้า กลุม่ ฯ มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,376 ล้านบาท รวมทัง้ มีการโอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์จำ� นวน
163 ล้านบาท
ในปี 2559 ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท SOC อยู่ที่จ�ำนวน 0.73 ล้านทีอียู ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2558 ในขณะที่ยอด
ขนส่งของธุรกิจประเภท COC อยู่ที่จ�ำนวน 1.05 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2558 กลุ่มฯ มียอดขนส่งตู้สินค้ารวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 อยู่ที่จ�ำนวน 1.78 ล้านทีอียู โดยมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกอยู่ที่ร้อยละ 115 ในปี 2559
จากปัจจัยอัตราค่าระวางตกต�ำ่ อย่างมาก กลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือเท่ากับ 10,441 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
หน้า ซึ่งมีจ�ำนวน 11,883 ล้านบาท กลุ่มฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 10,552 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 ในปี 2559 เทียบกับรายได้
รวมจ�ำนวน 12,445 ล้านบาท ในปี 2558
ในปี 2559 กลุ่มฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�ำนวน 57.9 ล้านบาทเทียบกับก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน
10.7 ล้านบาท ในปี 2558
Total Liftings
Capacity Utilization
Yoy 6.0%

2558

2558

108%

115%

123%
2557

100%

115%

0

2556

105%
2559

500
2558

110%

2557

1,000

2556

115%

2555

1,500

115%

120%

2555

1,782

1,752

2,000

125%
1,894

2,089

Yoy 1.7%
2,233

‘000 TEUs
2,500

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2558 จ�ำนวน 1,752,131 ทีอียู

	
  

ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2559 จ�ำนวน 1,781,814 ทีอียู
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวมของธุรกิจ SOC และ COC
SOC Liftings

COC Liftings
‘000 TEUs

‘000 TEUs
1,400

955
2558

1,049
956
2557

1,057
2556

800
600

2559

733
2559

797

1,000

2558

2557

2556

600

2555

800

1,114

938

1,000

2555

1,200

1,032

1,119

1,200

1,400

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�ำหนดอัตราค่าระวางเป็นไปตามหลักการประหยัดจากขนาด การคาด
การณ์สภาวะของตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารก�ำลังบรรทุกของสายการเดินเรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระจาย
เรือเข้ามาในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ประกอบกับการน�ำเรือต่อสร้างใหม่เข้าประจ�ำการ
สถานการณ์ก�ำลังบรรทุกล้นตลาดที่ยาวนานผลักดันให้อัตราค่าระวางลดลงแม้ว่าสายเรือขนาดใหญ่จะร่วมมือกันเพื่อ
ปรับขึ้นอัตราค่าระวาง แต่เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ไม่เอื้อให้ปรับขึ้นอัตราค่าระวางมากนัก

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

216

ความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ

198

200

195

180
166

USD/TEU

205

220

160

2559

2558

2557

2556

2555

140

ในปี 2559 อัตราค่าระวางเฉลี่ยส�ำหรับปีอยู่ที่ 166 เหรียญสหรัฐฯต่อทีอียู ลดลงเมื่อเทียบกับ 198 เหรียญสหรัฐฯต่อที
อียู ในปี 2558
ความสามารถในการสร้างก�ำไร
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
ก�ำไรขั้นต้น

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

195
174
11%

205
200
2%

216
194
10%

198
182
8%

166
170
-2%

อัตราค่าระวางตกต�ำ่ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 จาก 186 เหรียญสหรัฐฯต่อทีอียู มาอยู่ที่ 177
เหรียญสหรัฐฯต่อทีอียูในไตรมาสที่ 1ของปี 2559 จนกระทั่งตกลงมาอยู่ที่ระดับต�ำ่ สุดในไตรมาส 3 ที่ 158 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ทีอียู แม้ว่ากลุ่มฯยังคงมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต้นทุน การปรับเส้นทางเดินเรือและการคัดสรรสินค้าเป็น
กลยุทธ์หลักในการด�ำเนินงาน กลุ่มฯ มีผลขาดทุนขั้นต้นต่อทีอียูอยู่ที่ร้อยละ 2 ลดลงจากปี 2558 ที่กลุ่มฯ ท�ำก�ำไรขั้นต้นต่อ
ทีอียูอยู่ที่ร้อยละ 8
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
ก�ำไรขั้นต้น

ไตรมาส
ที่1/2559

ไตรมาส
ที่2/2559

ไตรมาส
ที่3/2559

ไตรมาส
ที่4/2559

ปี
2559

177
174
2%

171
168
2%

158
171
-8%

159
165
-4%

166
170
-2%
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

จากการเพิ่มขึ้นของยอดขนส่งของตู้สินค้า การบริหารตุ้นทุนที่มีประสิทธิภาพประกอบกับค่าน�้ำมันที่ลดลง ส่งผลให้ใน
ปี 2559 กลุ่มฯมีต้นทุนการเดินเรือลดลงอยู่ที่ 10.66 พันล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจ�ำนวน 10.94
ล้านบาท

2016

(1.66)

0.53

2016

2015

2014

(2.50)

2015

(2.00)

0.44

(1,653)
2013

(2,000)
(2,500)

(1.99)

(1.50)

(1,375)

(1,500)
(1,929)

(1,000)

0.00
(0.50)
(1.00)

2013

0
(500)

2012 (2.33)

500

1.00
0.50

442

362

1,000

EPS (Baht)

2014

Net Profit (Baht)

2012

44

ในปี 2559 กลุ่มฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,376 ล้านบาท เทียบกับผลก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 442 ล้านบาท ในปี 2558
กลุ่มฯ มีขาดทุน 1.66 บาทต่อหุ้น ในปี 2559 เทียบกับผลก�ำไร 0.53 บาทต่อหุ้นในปี 2558
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมมีจำ� นวน 18.1 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจำ� นวน 9.3 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 14
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงานเท่ากับ 463 ล้านบาท เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน
1,395 ล้านบาทในปีกอ่ นหน้า ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2559 กลุม่ ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 1.3 พันล้านบาท
ลดลงจากปี 2558 จ�ำนวน 2.0 พันล้านบาท
ในปี 2559 กลุม่ ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินการก่อนหักค่าใช้จา่ ยประเภท ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจ�ำหน่ายของทรัพย์สนิ หรือ EBITDA เท่ากับ 390.0 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA จ�ำนวน 1,383.6 ล้านบาท ในปี
2558

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

การค�ำนวณ EBITDA

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี
บวก : การด้อยค่าของสินทรัพย์
หัก : ก�ำไรจากการเพิ่มค่าของสินทรัพย์
ลบ : การปรับปรุงค่าเผื่อ/ ค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
บวก : ดอกเบี้ยจ่าย
EBIT
บวก : ค่าตัดจ�ำหน่าย
บวก : ค่าเสื่อมราคา
EBITDA

2559

2558

(1,371.0)
163.4
(1.1)

469.7
(461.2)
-

174.6
(1,034.1)
0.1
1,424.0
390.0

152.4
160.9
1.3
1,221.4
1,383.6

ในปีที่ผ่านมา ปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อ
กลุม่ ฯในการก�ำหนดอัตราค่าระวางทีต่ งั้ ราคาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และเรียกเก็บในสกุลเงินท้องถิน่ ทีม่ มี ลู ค่าเทียบเท่ากับ
อัตราค่าระวางในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯนัน้ การด�ำรงสมดุลในตัวเองระหว่างสกุลเงินของรายได้ (ซึง่ อิงอยูก่ บั สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ) กับสกุลเงินของภาระหนี้ที่การกู้ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของรายได้ จึงถือ
เป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกลุ่มฯ
ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าจ�ำนวน 1.3 พันล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2559 ลดลง
จาก จ�ำนวน 1.7 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า เหลือ 1.5 พันล้านบาท จ�ำนวนเงินสดและลูกหนี้การค้ามีจ�ำนวนรวมกัน 2.8 พัน
ล้านบาท หรือร้อยละ 81.14 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดลดลงจากจ�ำนวน 4.25 พันล้านบาทในปี 2558 เป็นจ�ำนวน 3.44 พันล้านบาทในปี 2559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอัตราร้อยละ 81.03 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการส่วนใหญ่เป็นเรือเดินสมุทรและตู้คอนเทนเนอร์
ที่มีมูลค่า 13.8 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
โครงสร้างเงินทุน
ภาระหนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ เป็นหนี้สินระยะยาว ณ สิ้นปี 2559 หนี้สินทั้งหมดมีจ�ำนวน 8.9 พันล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 0.1 พันล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 14.10 ที่จ�ำนวน 9.3 พันล้านบาทในปี 2559 สัดส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.82 ต่อ 1 ในปี 2558 เป็น 0.96 ต่อ 1 ในปี 2559
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น

จำ�นวนผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 เมษายน 2559
อันดับที่

รายชื่อ

1. กลุ่มบริษัท โงวฮก จ�ำกัด
2. กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
4. นายธีระชัย กีรติเตชากร
5. บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ�ำกัด
6. นายธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์
7. บริษัท ภูรีมาศ นาวี จ�ำกัด
8. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
9. นางสาวฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENTIONALEMER MKTS VALUE FD
หมายเหตุ
1. กลุ่มบริษัทโงวฮก ประกอบด้วย 4 บริษัทดังต่อไปนี้
จ�ำนวนหุ้น

บริษัท โงวฮก จ�ำกัด                         
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่  จ�ำกัด
บริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น

208,812,500
153,311,587
24,426,250
1,220,000

25.20 %
18.50 %
2.95 %
0.18 %

จ�ำนวนหุ้น

%

387,770,337
71,657,675
21,659,000
20,210,600
20,000,000
16,000,000
10,600,060
8,100,011
7,800,000
5,818,900

46.79%
8.65%
2.61%
2.44%
2.41%
1.93%
1.28%
0.98%
0.94%
0.70%

ด�ำเนินธุรกิจ

เป็นตัวแทนเรือ
ลงทุนในบริษัทอื่น
เป็นตัวแทนเรือ
บริการกองเก็บตู้สินค้า

2. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท  จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

26,197
24,938
12,973
11,855
      6,462

สัดส่วนการถือหุ้น

26.20 %
24.94 %
12.97 %
11.86 %
6.46 %

(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 200 บาท)
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3. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีดังนี้
กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

261,970
249,380
129,730
118,550
64,620

26.20 %
24.94 %
12.97 %
11.86 %
6.46 %

(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด เท่ากับ 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท)
4. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของ บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ำกัด มีดังนี้
กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

26,197
24,938
12,973
11,855
6,462

26.20 %
24.94 %
12.97 %
11.86 %
6.46 %

(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ำกัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท)
5. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 3 รายแรกของ บริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จ�ำกัด
4,245
49.94 %
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2,126
25.01 %
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ำกัด
2,125
25.00 %        
(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด เท่ากับ 8,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 10,000 บาท)
การจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2559 จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
นายจ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายอมรศักดิ  ์ นพรัมภา   กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด        กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายกัว ฮอค  เอง                  กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์              กรรมการผู้จัดการ
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โดยมี นางสุพร อ�ำนวยพรรณ  เป็นเลขานุการบริษัท (คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งนางสุพร อ�ำนวยพรรณ เป็นเลขานุการบริษัท แทนนายวีระศักดิ์ มหาวิศาล มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ทั้งนี้ กรรมการที่มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ หรือ นายจ�ำลอง อติกุล หรือ
นายสุเทพ ตระนันทสิน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ  มีดังนี้
(ก) ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น   
(ข) มีหน้าที่ก�ำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนิน
กิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
(ค) มีอ�ำนาจหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ
(ง) มีอ�ำนาจกระท�ำให้ได้มา ซื้อ ขาย จ�ำนอง จ�ำน�ำ ก่อภาระผูกพันแก่สังหริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
วัตถุประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท และมีอ�ำนาจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี
(จ) กรรมการอาจให้การค�้ำประกันหรือเป็นนายประกัน หรือเป็นผู้ค�้ำประกันในนามของบริษัทก็ ได้ ตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท
(ฉ) มีอ�ำนาจเข้าท�ำนิติกรรมกับรัฐบาล กรม กระทรวง หรือหน่วยงานราชการใดๆ ก็ได้
ดังต่อไปนี้

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระท�ำโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

(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
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ จ�ำนวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการ ต้องพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้   อนึ่ง  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใด
ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ  กระท�ำโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค�ำนิยามส�ำหรับ “กรรมการอิสระ” ไว้ (โปรดดูรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ) และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้อย 3 คน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ   
นายอมรศักดิ  ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ  จูภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม กรรมการตรวจสอบ
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โดยจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตร คือ   
(ก สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
(ข) สอบทานระบบการควบคุมภายในเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส
(ค) สอบทานด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง  
(ง) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวโยงกันให้มีความถูกต้องครบถ้วน  
(จ) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อประกอบความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ฉ) ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ แต่งตัง้ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี  ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดท�ำ
รายงานแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยนางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎบัตรข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั มอบหมายเพิม่ เติมจากคณะกรรมกา
รบริษัทฯ ให้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร             
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อย่างน้อย  3 คน สูงสุดไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
3 คน คือ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายวิเศษ จูภิบาล
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการสรรหาฯ
นางอาภาวดี  มีคุณเอี่ยม กรรมการสรรหาฯ
โดยจะครบวาระในเดือนสิงหาคม 2560
คณะกรรมการสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี  มีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่โดยสังเขปดังนี  ้
ก) ด้านการสรรหา  :  เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ผู้บริหารระดับสูง ด�ำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอหลักเกณฑ์และ
แนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้จัดการใหญ่
ข) ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 9 คน ดังนี      
้
นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
นายกัว ฮอค  เอง
กรรมการบริหาร   
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการบริหาร
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นายสุเทพ  ตระนันทสิน
นายชาลี ชู
นางสุพร อ�ำนวยพรรณ

กรรมการและรองผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส (กลุม่ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการกระบวนการ
ธุรกิจ)
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (บัญชีและการเงิน)
นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์
ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินนโยบายและกลยุทธ์การด�ำเนินงานโดยรวมของกลุม่ บริษทั ฯ ก�ำหนดแผนธุรกิจ/กลยุทธ์ทางการตลาด
/เส้นทางบริการและการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
(ข) ก�ำหนดแผนงานเกี่ยวกับการลงทุน/ระดมทุน/การซื้อเรือ/การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือ
(ค) อนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทฯ   
(ง) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
(จ) ใช้ประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมในลักษณะที่สรรสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(ฉ) ด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  
ทั้งทางด้านการเงิน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และคู่แข่งทางธุรกิจ กับให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของผู้จัดการใหญ่
(ช) คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม  
และภักดีต่อองค์กร
คณะจัดการกลุม่ บริษทั ฯ  ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสูงสุดของ
แต่ละสายงาน ดังนี้
นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการและรองผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นายชาลี ชู
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (บัญชีและการเงิน)
คณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นจะประชุมอย่างสม�่ำเสมอและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมประจ�ำไตรมาสเพื่อพิจารณาต่อไป    
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไร
พอสมควร พอที่จะท�ำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ
ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีสำ� หรับบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�ำรงรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการอย่างเพียงพอ รวมทั้งส่ง
เสริมการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความเป็นธรรมในการ
ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ การรับข้อมูลข่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านการประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ปกติแล้ว บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ และได้ก�ำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับตั้งแต่การก�ำหนดวันประชุม วันก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม วันปิดสมุดทะเบียน การแจ้งวาระการประชุม และการจัดส่งเอกสาร จนถึงการลงประกาศ
ค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 วัน ต่อเนื่อง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ�ำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม
บริษัทฯ จัดส่งค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อน
การประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม)
ในค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม จะมีข้อมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม CD-ROM รายงานประจ�ำปี หนังสือมอบ
ฉันทะ (แบบ ก. / ข. /และ ค.) รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งใน 3 คนที่บริษัทฯ ก�ำหนด เข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ น�ำเสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบแต่ละวาระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียม
ในการพิจารณาลงมติ บริษทั ฯ จัดส่งรายชือ่ และประวัตกิ รรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการ
ที่เสนอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมและข้อมูลประกอบวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ HYPERLINK http://www.rclgroup.com http://www.rclgroup.com อย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดบุคลากรอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใช้โปรแกรมการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม
กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษัทฯ
ด�ำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงล�ำดับตามวาระที่ระบุไว้ในค�ำบอกกล่าว โดยไม่มีการเพิ่มวาระจร
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ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจ�ำกัด
สิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นซักถามอย่าง
เต็มที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและรายการต่างๆ ในงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีและแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับการลงคะแนนเสียง
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและแสดงผลบนจอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบทันที โดยระบุจำ� นวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระบริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรายบุคคล
• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดท�ำและน�ำส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำ� หนด (ภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ) และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้
บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2558 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
ของบริษทั ฯ เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการทีต่ อ้ งเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและแสดงความเห็นก่อน และในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกประเภทและทุกขนาดได้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และก�ำกับให้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
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
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• เว็บไซต์ของบริษัทฯ (ที่ HYPERLINK http://www.rclgroup.com http://www.rclgroup.com) เพื่อดูข้อมูล
เกี่ยวกับเมืองท่า รายละเอียดกองเรือ ตารางเดินเรือในเครือข่าย ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกจุดหมายปลาย
ทางที่ต้องการส่งสินค้า ตรวจสอบวันที่เรือออกและเรือเข้าเทียบท่า และสถานะตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง
• สอบถามข้อมูลข้างต้น รวมทั้งค่าระวางเรือและรายละเอียดอื่นๆ จากตัวแทนในเมืองท่าที่ลูกค้าใช้บริการ
• บริษัทฯ มีตัวแทน ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือและตัวแทนแต่งตั้ง ในเมืองท่าทุกแห่งที่เรือของบริษัทฯ เข้า
เทียบท่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เจ้าหนี้: บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญากู้ยืมที่กระท�ำไว้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด และรายงาน
ผลการประกอบการอย่างสม�่ำเสมอ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ : บริษทั ฯ ด�ำเนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย
ในประเทศที่บริษัท ฯ ด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ คู่ค้าและลูกค้าที่ใช้
บริการ
พนักงาน : บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงานที่ดีร่วมกันโดยก�ำหนดค่านิยมองค์กร 5 ข้อ ให้
พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการท�ำงาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม
2. มุ่งผลลัพธ์
3. ใส่ใจลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายในองค์กร)
4. ท�ำงานเป็นทีม
5. รับผิดชอบในงาน
เพื่อยกระดับการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ก�ำหนดจริยธรรมธุรกิจไว้ 11 ข้อ ดังนี้
1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ประสานความร่วมมือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการให้บริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
4. พัฒนาระบบการท�ำงานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance)
5. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำไปแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีร่วมกัน
7. แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี ไม่ท�ำลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8. ปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ เสนอแนะความคิดเห็นทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ด้วยความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
และการตัดสินใจทีเ่ ป็นอิสระอย่างมืออาชีพ รวมทัง้ ใฝ่หาความรูเ้ พือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานเพือ่ ความก้าวหน้าของ
ตนเองและประโยชน์ขององค์กร
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 และให้บริการ
โลจิสติคส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค
นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี (Employee Code of Conduct)
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ
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บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน หลักสูตรอบรมภายนอกตามสถาบัน
ต่างๆทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ หมุนเวียนต�ำแหน่งงานเพือ่ เพิม่ ทักษะ
และโอกาสก้าวหน้า เลื่อนต�ำแหน่งและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามระดับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประกันอุบตั เิ หตุและการประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน พิจารณา
ให้เงินรางวัลประจ�ำปีตามผลงาน และให้รางวัลการท�ำงานนานแก่พนักงานทุกระดับ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลในการด�ำเนินงานอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่
ปรากฏในรายงานประจ�ำปี โดยได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดพิมพ์ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ HYPERLINK http://www.rclgroup.com http://www.
rclgroup.com อีกทางหนึง่ ด้วย ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ประจ�ำอยูท่ สี่ ำ� นักงานในกรุงเทพ (นางสุพร อ�ำนวยพรรณ หมายเลขโทรศัพท์
(662) 296 1076) และที่สำ� นักงานในสิงคโปร์ (นางสาว มิเชล อึ้ง (65) 6229 2087) เป็นผู้ให้ค�ำอธิบายและให้ข่าวสารเพิ่ม
เติม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ และ /หรือ การจัดให้พบ
ผู้บริหารรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการด�ำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน 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
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption) เมื่อปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจด้วย
หลักการธรรมภิบาลที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบในผลกระทบของการท�ำธุรกิจ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขอ
งบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต ผิดกฎหมายและจรรณยาบรรณ (Whistle Blower) ดังนี้
1. ผ่านทาง E-mail : company.secretary@rclgroup.com
2. ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
บุคคลที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ำกัด
• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
• ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือส�ำเร็จการศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์ด้าน
ธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง
การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
องค์กร โดยประสบความส�ำเร็จในต�ำแหน่งระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่
• มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ
• เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส
• สามารถอุทิศเวลาท�ำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
คุณสมบัติข้างต้น มีความส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ำกับดูแลให้คณะจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ ด�ำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริหารกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมในการบริหารองค์กร ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ กับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจน
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งผ่านระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม โดยด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ
โครงสร้างคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการบริษัทฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการ มีดังนี้
1) ก�ำหนดตารางการประชุมวาระปกติของคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า และด�ำเนินการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับ
และดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ
2) ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3) ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
สร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ส่วนผู้จัดการบริษัทฯ (President) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริหารกิจการของ
บริษัทฯและบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น การ
อนุมัติซื้อ-ขายสินทรัพย์ การจัดจ้างบริการ การลงทุน การร่วมทุน การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือ การซื้อ /เช่าซื้อตู้สินค้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 คน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 1 คน
• กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
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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
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี อ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่
ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจ�ำไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีภายนอกจาก ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมร่วมเป็นครั้งคราวตามความจ�ำเป็น ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
กรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี
2559 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1
2
3
4

23 กุมภาพันธ์ 2559
4 พฤษภาคม 2559
3 สิงหาคม 2559
2 พฤศจิกายน 2559

สาระส�ำคัญของการประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจ�ำปี 2558
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2559
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2559
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2559

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง (ปี 2558: 4 ครั้ง) โดยการ
เข้า ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2559
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รายชื่อกรรมการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

4/4
1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
4/4
2. นายวิเศษ จูภิบาล
4/4
3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี รายชื่อคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายวิเศษ จูภิบาล
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

4/4
4/4
4/4

3. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 4 คน และผู้บริหาร
ระดับสูง จ�ำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน มีรายชื่อ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
		
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ก�ำหนด พิจารณา และให้ความเห็นชอบ ตามแต่กรณี ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ตามแผนงานและงบประมาณที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่กำ� หนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่
ยังเป็นแนวทางการก�ำหนดเป้าหมายและพันธกิจของบริษัทฯ ที่เน้น ประโยชน์สูงสุดโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือ
หุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นกรอบควบคุมและตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในของบริษัทฯ ด้วย
(1) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นพัฒนาการต่อเนื่องที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ คณะกรรมการรวมทั้ง
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบที่จะต้องสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายเหล่านี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามความจ�ำเป็น และใน
กรอบเวลาที่สมควร
(3) คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยน�ำหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยจะ
• สรรหาผู้มีความสามารถ คุณวุฒิ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและภาวะผู้น�ำ เพื่อมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหาร กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและด�ำรงวาระของกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นไปตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม จัดการ
ความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง และด�ำเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของบรรดาผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย

57

58
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• หลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้สิทธิเสมอภาคที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท ฯ เล็งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ รวม
ถึงลูกค้า พนักงาน และสังคมส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
• ส่งเสริมความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมทัง้ สนับสนุนให้มกี าร
ด�ำเนินการที่สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆ กับความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
และสภาพแวดล้อม
		
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความจ�ำเป็น และให้ความ
ส�ำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการก�ำกับดูแลบริหารความเสีย่ ง
ของกลุ่มธุรกิจ และได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจ
สอบภายใน เพื่อให้สามารถประเมินการควบคุมภายในและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติแผนงาน
ตรวจสอบประจ�ำปีและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
		
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประชุมเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยมีการจัดท�ำก�ำหนดการประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดทัง้ ปี และ
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ ตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�ำหนดวาระ
ที่ชัดเจนและมีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระให้แก่กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการ ส�ำหรับการวิเคราะห์
่ ส�ำหรับการลงมติในทีป่ ระชุม ต้องมีกรรมการ
ข้อมูลเพือ่ อภิปรายในทีป่ ะชุม และได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับองค์ประชุมขัน้ ต�ำ 
อยู่ในที่ประชุมเป็นอย่างน้อยสองในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการ
ประชุมทั้งปี
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แล้วเสร็จเสนอ กรรมการพิจารณาภายใน
7 วัน โดยจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมจ�ำนวน 9 ครั้ง เป็นการประชุมประจ�ำไตรมาส 4 ครั้ง และ ประชุม
พิเศษ 5 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ประจ�ำไตรมาส
จ�ำนวนครั้ง
ประชุมผ่าน
ที่เข้าประชุม
โทรศัพท์ทางไกล

นาย จ�ำลอง อติกุล
4
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
4
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
4
นายวิเศษ จูภิบาล
3
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
4
นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร*
1
นายสุเทพ ตระนันทสิน
4
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
4
นายกัว ฮอค เอง
4
หมายเหตุ * นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร หมดวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559

ประชุมพิเศษ
จ�ำนวนครั้ง
ประชุมผ่าน
ที่เข้าประชุม
โทรศัพท์ทางไกล

5
5
5
5
5
2
5
-

5
5
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ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างส�ำนักงานที่กรุงเทพฯ ส�ำนักงานที่สิงคโปร์ และส�ำนักงานที่ฮ่องกง
ส�ำหรับการประชุมพิเศษเพื่อ
สนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ เพือ่ ประหยัดค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ดำ� เนินการให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยใช้แบบประเมินผลการปฎิบตั งิ านตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ทบทวนผลงานและปรับปรุง
การท�ำหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะวิเคราะห์
ผลตอบกลับและเสนอความเห็นในเรือ่ งทีค่ วรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ เป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ โดยมีปจั จัยในการพิจารณาประกอบด้วย การก�ำหนดกลยุทธ ความเป็นผูน้ ำ 
� ผลปฏิบตั ทิ างการเงิน การบริหาร
จัดการ การพัฒนาด้านการบริหารและวางแผน บุคลากร การติดต่อสือ่ สาร ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นธรรมและเพียงพอที่
จะจูงใจและรักษาผูท้ ม่ี คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมไว้กบั องค์กร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ การปรับค่าตอบแทนในแต่ละปีจะเชื่อมโยงกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และผลงานของผูบ้ ริหารรายบุคค ส่วนหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั ฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมสามัญประจ�ำปี ครัง้ ที่ 26 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้
(1) กรณีผลประกอบการของบริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้ใช้โครงสร้าง “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ตามที่ได้
รับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปี ครัง้ ที่ 25 เมือ่ 30 เมษายน 2547
(2) หากผลประกอบการของบริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิม่ ค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของก�ำไรส่วน
ทีเ่ กิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการต�ำแหน่งต่างๆ ได้รบั ตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รบั อนุมตั จิ ำ� นวน 5.5 ล้านบาท อิงจาก
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ 9 คน 4.3 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 3 คน 0.3 ล้านบาท
ในปีประกอบการ 2559 บริษทั ฯ มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,376 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้รบั ค่าตอบแทนมาตรฐาน
รวม 5,533,333.33 บาท โดยกรรมการแต่ละคนได้รบั ค่าตอบแทน ดังนี้ :
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนมาตรฐาน

ค่าตอบแทนมาตรฐาน

นายจ�ำลอง อติกุล
1,000,000.00
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
800,000.00
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
400,000.00
300,000.00
นายวิเศษ จูภิบาล
400,000.00
300,000.00
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
400,000.00
300,000.00
น.ส. ตวงรัตน์ กีร์ติบุตร*
133,333.33
นายสุเทพ ตระนันทสิน
400,000.00
400,000.00
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
นายกัว ฮอค เอง
400,000.00
รวม
4,333,333.33
900,000.00
หมายเหตุ *นางสาวตวงรัตน์ กีร์ติบุตร ได้รับค่าตอบแทนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน
ค่าตอบแทนมาตรฐาน

100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00

กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
เติมหรือเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับเดียวกับ
รายที่ 4 ทุกราย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี รวม 7 คน จ�ำนวน 32,789,221.44 บาท (เงินเดือน เงินรางวัลประจ�ำปี
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน)
ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินสมทบเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งจ่ายให้กับผู้บริหารข้างต้น (เฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับเงิน
สมทบของบริษัทฯ) จ�ำนวน 435,949.22 บาท
ในปี 2559 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการที่เข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์กรรมการเข้าใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
และการด�ำเนินงานด้านต่างๆของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้สร้าง
เสริมความรู้เกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น Director
Accreditation Program, Director Certification Program, Chairman, Audit Committee Program, Chartered Directors
Class จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
เหมาระวางเรือจาก
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
- รายได้ค่าเหมาระวางเรือ
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย
- ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
- เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โงวฮก จ�ำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เช่าพื้นที่ชั้น 5 และ 14
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 1,490
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารส�ำนักงานกรุงเทพฯ ตารางเมตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
ส�ำนักงานจากบริษัท โงวฮก จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ท�ำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น
เจ้าของพื้นที่
- มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
3 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด - บริษัทที่ ชั้น 13 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 342
เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ตารางเมตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
ประเทศไทย) ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ส�ำนักงานจากบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
- มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
- เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
- บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
แลกเปลี่ยนระวางเรือกับ บริษัท สยามเภตรา
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัทในประเทศสิงคโปร์) กับ บริษัท
- รายได้จากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

1 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
- บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)

ล�ำดับ

-

4.46
300.00

0.87
-

-   
-

4.46
300.00

0.87
-

-

งบการเงินรวม

273.15
123.45
367.18
666.12

งบการเงินเฉพาะ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2558
(ล้านบาท)

-   
-

1.26
-

3.91
-

219.55
122.87
396.18
619.32

งบการเงินเฉพาะ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด
(มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 28.96 ในบริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
-    เป็นกรรมการ บริษัท ปัญจมิตรโฮลดิ้ง จ�ำกัด ด้วย
- เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

1.26
-

3.91
-

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
- เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ด้วย
- เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ท�ำสัญญา
บริษัท โงวฮก จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20 และ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด
และ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ท�ำสัญญา

งบการเงินรวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2559
(ล้านบาท)

1. รายการระหว่างบริษัทอาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายการระหว่างกัน

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

8 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี
จ�ำกัด - บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจจัดการ
กองเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ
สิงคโปร์)

บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี
จ�ำกัด ให้บริการด้านจัดการกองเรือแก่บริษัท
อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
- ค่าบริการในการจัดการกองเรือ
- เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด กลุ่มบริษัทโงวฮก ท�ำหน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทน
- บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
เรือให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
จ�ำกัด โดยมี
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
- มูลค่าค่านายหน้าจ่าย
กับ กลุ่มบริษัทโงวฮก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - มูลค่าค่าบริการท่าเทียบเรือของกลุ่มบริษัท
โงวฮก ที่กลุ่มบริษัทโงวฮกในฐานะนายหน้า
ตัวแทนเรือ จ่ายแทนในระหว่างปีและมีการ
ช�ำระคืนกันในภายหลัง
- ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
6 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด ท�ำหน้าที่
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
เป็นนายหน้าตัวแทนเรือให้กับ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
- มูลค่าค่านายหน้าจ่าย
กับ บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทร่วม
- บริษัทร่วม (เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียน - ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม
จัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม)
กลุ่มบริษัทโงวฮก ให้บริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับ
7 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
การขนส่งให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ
จ�ำกัด
โลจิสติคส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
- ค่าบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ในประเทศไทย) กับ กลุ่มบริษัท โงวฮก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ล�ำดับ

8.94
3.08
-

23.81
2.05

-

-

-

249.07
44.20
-

-

7.89
583.23
10.65

107.88

งบการเงินรวม

-

งบการเงินเฉพาะ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2558
(ล้านบาท)

8.13
533.18
19.75

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
98.87 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทโงวฮก ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา:
- ค่านายหน้า: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
280.52 - ค่าบริการท่าเทียบเรือ: ราคาภาระหน้าท่าหักส่วนลดปริมาณ
-   
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49
5.91 ในบริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด
8.05 กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของ
- บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
16.92 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
2.50 กลุ่มบริษัท โงวฮก ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
- เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จ�ำกัด ด้วย
- เงื่อนไข/นโยบายราคา- ค่าบริการในการจัดการกองเรือ: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการเดินเรือที่บริษัทย่อยจ่ายแทนบริษัท: ตามการจ่ายจริง

งบการเงินรวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2559
(ล้านบาท)
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-

0.38
-   

งบการเงินรวม

-   
95.40
6.02
7.10

-

งบการเงินเฉพาะ

-

0.38
-   

งบการเงินรวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2559
(ล้านบาท)

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ท�ำสัญญา
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์  พีทีอี จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตามบัญชี

ลักษณะความสัมพันธ์

4. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล ราคายุติธรรมของตลาด และการเปิดเผยข้อมูล
ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
การอนุมตั กิ ารเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธรุ กิจของบริษทั และได้ดำ� เนินการอนุมตั ติ ามระเบียบปฏิบตั แิ ละการบริหารจัดการของคณะจัดการกลุม่ บริษทั ฯ

2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าระวางเรือและค่าบริการ
ทีเ่ ป็นธุรกิจทีต่ อ่ เนือ่ งกัน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วบริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยเต็มร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ทตี่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และ
บริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

-   
621.60
1.80
7.03

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำการ
เพิ่มทุนในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์
พีทีอี จ�ำกัด
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- รับโอนสิทธิในการต่อสร้างเรือ
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
- เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

10 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี
จ�ำกัด - บริษัทย่อย (เจ้าของและด�ำเนิน
กิจการเดินเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ในประเทศสิงค์โปร์)

งบการเงินเฉพาะ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2558
(ล้านบาท)

-

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด เช่าพื้นที่
ชั้น 13 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ พื้นที่ 150
ตารางเมตรเพื่อเป็นพื้นที่สำ� นักงาน จากบริษัท
ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
- มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

9 บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ
โลจิสติคส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) กับ บริษัท ปัญจมิตรโฮลดิ้ง
จ�ำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) ท�ำสัญญาเช่า

ล�ำดับ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

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 2559 ดังนี้
1. ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2559 จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท SOC (คู่ค้ากับสายการเดินเรือข้ามทวีป) มีจ�ำนวน  733,167  ทีอี
ยู ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2558 ขณะที่จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท COC (ตู้สินค้าของกลุ่มฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
จากปี 2558 มีจำ� นวน 1,048,649 ทีอียู ทั้งนี้ จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งปี  2559  เพิ่มขึ้นร้อยละ
2  มีจ�ำนวน 1,781,816 ทีอียู  โดยมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุก  (Utilization) ร้อยละ 115 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ทั้งนี้ จ�ำนวน
สินค้าบรรทุกของธุรกิจประเภท SOC ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการปรับกลยุทธ์ที่เน้นต้นทุน-ก�ำไรต่อทีอีย  ู มากกว่าจ�ำนวนตู้ที่
รับขนส่งและส่วนแบ่งตลาด
จ�ำนวนระวางบรรทุกเพิม่ ขึน้ ในปี 2559 อัตราค่าระวางลดลงส่งผลให้รายได้จากการเดินเรือ ก่อนผลต่างอัตราแลกเปลีย่ น
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ และการกลับรายการค่าเผื่อการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ มีจ�ำนวนรวม 10,474 ล้านบาท
เทียบกับรายได้รวมจ�ำนวน 11,944 ล้านบาท ในปี 2558 ในขณะที่กลุ่มฯ มีต้นทุนการเดินเรือจ�ำนวนรวม 10,944  ล้านบาท
ในปี 2558 เทียบกับต้นทุนการเดินเรือจ�ำนวนรวม 10,659 ล้านบาท ในปี 2559
ในปี 2559 กลุ่มฯ ได้ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ จ�ำนวน 18 ล้านบาท จากการขายตู้สินค้าเก่า เทียบกับก�ำไรจ�ำนวน  
29 ล้านบาทในปี 2558
กลุม่ ฯ มีกำ� ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจ�ำนวน 57.9 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกับก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น จ�ำนวน    10.7
ล้านบาท ในปี 2558
ขณะเดียวกันในปี 2559 นี้ กลุ่มฯ มีการโอนกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ�ำนวน 163.4 ล้านบาท
ดังนั้น ผลการด�ำเนินงานโดยรวมในปี 2559 กลุ่มฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 1,376     
ล้านบาท เทียบกับผลก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 442 ล้านบาท ในปี 2558
อย่างไรก็ตาม เปรียบเทียบระยะเวลาทีผ่ า่ นมาในปัจจุบนั ค่าระวางเรือมีการปรับตัวสูงขึน้ และจากสภาวะการณ์เศรษฐกิจ
โลกทีม่ แี นวโน้มการเติบโตสูงขึน้ จ�ำนวนคูแ่ ข่งทีล่ ดลงจากการทีบ่ ริษทั เรือมีการควบรวมกิจการจะเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลดีตอ่ ธุรกิจ
ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
24 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ  รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกีย่ วกับรายงานทางการเงินในงบการเงินประจ�ำปี และระบบควบคุมภายใน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงและถูกต้อง

บริษัท  อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

ดร.จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
24 กุมภาพันธ์ 2560

นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ
ควบคุมภายในจากการรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกื่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างพอเพียง และ
มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นไปตามส�ำดับ ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายใน อันได้แก่กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติ
ตามจรรยาบรรณขององค์กรที่วางไว้ อีกทั้งแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งทึ่ส�ำคัญ ตลอดจนถึงการควบคุม
ประเมินความเสี่ยงซึ่งได้มีการสื่อสารด้านนโยบายการบริหารความเสื่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและ
มีส่วนร่วมนอกเหนือจากการถือปฏิบัติ
   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบควบคุมภายใน จักได้ให้มีการด�ำเนินการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
ระบบดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว

ดร. จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงที่ กว32/2551 วันที่ 5 มิถุนายน 2551
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น เป็นหลักส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
การด�ำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส และ ประจ�ำปี 2559
ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามล�ำดับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้สอบทาน
การเปิดเผยงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2560 และให้พร้อมส�ำหรับ
มาตรฐานที่ประกาศใช้ใหม่ในปี ต่อๆ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเดินทางไปตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ และ ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการตรวจสอบ และ การยอมรับ
ของผู้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งบการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ
ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความส�ำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
และจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นระบบ และก�ำหนดให้มีการวิเคราะห์ และวัดความส�ำเร็จและ
ศักยภาพขององค์กร นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดแนวทางการวิเคราะห์และ
จัดท�ำ  สัญญาณเตือนภัยของกลุ่มธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะในการก�ำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับ
การบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการสนับสนุนการท�ำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมัติก�ำลังคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้อนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษให้ผมู้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านร่วมเดินทางตรวจสอบ
ในประเทศต่างๆ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. ได้พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0076 หรือ
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4563 จาก ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560 เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ ผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ติ อ่ ไป ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้สำ� นักงาน
เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
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5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมั่นใจว่ารายการ
เหล่านีเ้ ป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มคี วามขัดแย้ง และให้
มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจ�ำปี 2559
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และนายวิเศษ จูภิบาล ได้เข้าร่วมประชุมครบ
รวม 4 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม ซึ่งเป็นการประชุม
ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (กลุ่ม) เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจพบ และตัวเลขวิเคราะห์ตา่ งๆ รวมทัง้ ข้อมูลทางด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ โดย นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และนายวิเศษ จูภิบาล ได้เข้าร่วมประชุมครบ รวม 4 ครั้ง
7. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้วเห็นว่า บริษทั ฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ ควรมีการก�ำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น มี
กระบวนการตรวจสอบที่อยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายวิเศษ จูภิบาล)
กรรมการตรวจสอบ

(นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม)
กรรมการตรวจสอบ   

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหากรรมการ
ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างลง หรือแทนกรรมการที่ครบวาระ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประเมิน
ผลงานและค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และด�ำเนินการให้กรรมการบริษัทฯ ประเมินผลงานของคณะกรรมการโดยรวม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบ
โดยสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติและเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ/หรือพิจารณาเสนอกรรมการ
ที่ออกเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระโดยพิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญประจ�ำปี หากกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนคนใดออกตาม
วาระกรรมการ จะไม่เสนอตัวเองกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ เป็นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 37
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ทราบ ก่อนท�ำการจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำปี 2558 ซึ่งได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
แต่ละคนในรายงานประจ�ำปี 2558 หัวข้อ “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ”
3. ด�ำเนินการให้มีและพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปี 2558 น�ำเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
4. ด�ำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการบริษัทฯ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แนวทาง
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผู้จัดการบริษัทฯ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวม 8 หัวข้อ พิจารณาผลการประเมินและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ก่อนมอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน�ำไป
ปรับปรุงการบริหารกิจการต่อไป

(นายวิเศษ จูภิบาล)
ประธานกรรมการสรรหาฯ
22 กุมภาพันธ์ 2560

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
กรรมการสรรหาฯ

(นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม)
กรรมการสรรหาฯ
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2559 มีดังนี้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าบริการอืน่ (ค่าบริการด้านภาษี)
- ส่วนทีจ่ า่ ยไปในระหว่างปีบญั ชี
- ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต
รวม

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่งบการเงิน บริษัทย่อยที่งบการเงินตรวจสอบ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
โดยผู้สอบบัญชีอื่น สังกัด
ของบริษัทฯ สังกัด ส�ำนักงาน บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
จ�ำกัด ในประเทศสิงคโปร์
ในประเทศไทย

รวม

1.877

4.089

5.966

0.000
0.000
1.877

0.192
0.000
4.281

0.192
0.000
6.158

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 กก     ก ()

ก    ก ()  (ก)
ก  ก  ก        ก  () (   )   ก  
ก  ก  ก     31    2559 ก  
กก กกก ก
ก  ก ก  ก  ก             ก  
กกกก ก
 กกกกก   
ก ()      ก ()   31  2559
กกกก
กก
กก
    ก      ก  
กกกกก
 กกกก
ก กกก
กกกก 
 ก     ก ก  
 กก

1

71

72

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ก
      ก                            ก   
กกกกก 
กกกกก
ก กก
ก ก
ก (กกกก)
กกก 2.6, 2.13  9.2 
                     ก         ก   
 () กกก
ก   กก    
 กกกก กก ก
กก ก  ก กกก ก 
ก กก   
 กก
ก
กก
      ก                   
   ก   ก  ก
กก           กก            
           ก        ก     
ก 
กกกก

ก    ก ()   กกก
    ก ()  31  2558 
กกก 
 25 ก 2559

2
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)


                         ก            
ก     (      ก             )
ก
       ก ก ก ก           

กกกกกกก
กกกก
กก  ก    ก              

            ก          ก               
                    ก  ก         กก  ก        
ก
กกกกกกก
กกกกก
กกก กกก
กกกกก
กกกก
กกกกก ก
ก      ก       ก  ก  ก      
() ก  ก ก        ก               
กก
กก ก ก กกกก 
ก

3
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

 กกกกก
กก
กกกกก
   ก  กก                   
 กก
กก
   กกก 
กกก
กกกกกกกกก
กกก
กก กก
กก ก
•

กกก
กกกกกก ก
ก กก
กก 
กกกกก
กกกกก กกก ก
ก กกกก

•

กกกก กก
กก ก
กก

•

กก
กก

•

กกกกกก
ก ก ก                           ก  ก 
 ก     ก         ก                 
ก        ก                       
     ก      
  ก    ก    ก      ก    ก        
 กกก
 ก กก
กก
4
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

•

กกกกก
กกกกกกก
กก

•

 ก ก    ก ก     ก ก ก
ก    ก  ก  ก  ก           ก  
          กก   ก     ก    
ก 

       ก         กก  ก    ก  ก    ก
                 กก    ก         
กก
   ก กก ก    ก 
  ก    ก         ก         กก  ก    ก  ก      
                       ก    ก
ก ก
กกกกก   ก
กกกกกก  
ก ก
กกก กกก 
กกกกก
กกกกกก

(ก )

 76

ก . . . 
ก
 24 ก 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ
น
    ก () 

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันทีก
่ 31 ธันวาคม 2559
  31  2559





ก
กก - กกกก
ก: 
กก - กกกก - 
5
กก - กกกก
5  19
ก
- 
7
- 
19


6


ก
 - 
7

8

 - 
9.1, 11  14
ก - 
9.2, 13  14
 - 
10

- 
25
- 


28

ก
  31 
2559
2558

(: )
กกก
  31 
2559
2558

1,255,452,277
1,583,663,319
(62,019,921)
1,521,643,398
12,085,312

2,014,379,112
1,690,459,568
(320,825)
1,690,138,743
44,201,851

35,931,860
23,495,134
23,495,134
122,871,090

341,623,227
7,305,235
7,305,235
123,447,387

360,013,773
243,114,946
45,087,049
3,437,396,755

224,657,232
211,109,192
63,003,127
4,247,489,257

19,999,976
443,555,363
27,803,492
1,305,709
674,962,624

397,338,673
18,291,765
7,338,079
895,344,366

5,824,205
391,661,395
12,115,725
357,753,488
13,750,285,551
30,940

5,934,542
353,320,138
12,176,540
369,286,623
14,457,941,154
90,532

7,527,105,527
59,617,580
469,467
4,901,888,694
-

7,732,800,559
59,916,832
471,823
5,297,858,186
-

164,812,560
4,472,335
14,686,956,199
18,124,352,954

165,639,840
5,378,854
15,369,768,223
19,617,257,480

164,812,560
2,404,868
12,656,298,696
13,331,261,320

165,639,840
2,980,896
13,259,668,136
14,155,012,502

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กกก
................................... ....................... กก ......................................................... กก

6

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

77

งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่อ)
    ก () 
บริษัท อาร์ ซี แอล
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ก ()
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  31  2559





กกก
11
ก - กกกก
ก - กกกก
19

- 
- 
19
- 
19
ก
ก
13
กก
14
กกกกกก
12  19
กก
24.1




ก
- กก
13
ก
- กก
14
กก
16

22


28

(: )
กกก
  31 
2559
2558

ก
  31 
2559
2558

1,271,194,000
2,580,879,526
181,356,906

1,020,800,000
2,669,958,038
5,131,791

1,167,200,000
64,687,891
-

1,020,800,000
78,388,167
-

97,377,475
7,089,522
22,035,970

77,269,768
15,264,021
94,304,498

24,849,234
1,165,611,179
95,400,540

17,523,169
1,267,810,824
771,496,736

103,842,882
1,525,285,310
411,045,081
3,154,757
87,502,710
6,290,764,139

1,144,329,054
300,000,000
385,766,152
8,770,568
80,240,631
5,801,834,521

1,071,568,520
2,481,041
3,591,798,405

180,200,000
300,000,000
2,424,200
3,638,643,096

511,985,233

-

-

-

2,024,889,438
37,362,335
8,711,942
2,582,948,948
8,873,713,087

2,999,265,283
38,870,671
8,035,445
3,046,171,399
8,848,005,920

1,063,081,651
35,182,265
1,098,263,916
4,690,062,321

1,160,127,600
36,958,344
1,197,085,944
4,835,729,040

หมายเหตุปกก
ระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ

่งของงบการเงิ
กนนี้
................................... ....................... กก ......................................................... กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 
 จ�ำกักด (มหาชน)
() 
บริษัทอาร์
ซี แอล
และบริษัทย่อย
()
ณ ก
วันที่ 31 ธันวาคม2559
  31  2559




 828,750,000   1 
ก
 828,750,000   1 
ก
ก
 - ก

ก







17

28

ก
  31 
2559
2558

(: )
กกก
  31 
2559
2558

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
2,877,943,240
474,707,794
9,230,665,221
19,974,646
9,250,639,867
18,124,352,954

66,300,000
4,294,051,549
564,865,002
10,736,930,738
32,320,822
10,769,251,560
19,617,257,480

66,300,000
2,299,515,279
463,669,533
8,641,198,999
8,641,198,999
13,331,261,320

66,300,000
2,921,628,844
519,640,431
9,319,283,462
9,319,283,462
14,155,012,502


นเป็นส่วนหนึ
่งก
หมายเหตุปกก
ระกอบงบการเงิ
ของงบการเงินนี ้
................................... ....................... กก ......................................................... กก

8

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

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

ก


66,300,000
66,300,000

66,300,000
66,300,000

 ก

4,294,051,549
(1,374,670,909)
(41,437,400)
2,877,943,240

3,919,129,713
441,533,172
16,263,364
(82,874,700)
4,294,051,549



564,865,002
(90,157,208)
474,707,794

(82,514,851)
647,379,853
564,865,002

ก
กกก

............................................... กก .............................................. กก

หมายเหตุกก
ประกอบงบการเงิ
ส่วนหนึ
่งของงบการเงิ

นเป็น
ก
 นนี้

   31  2559

18

828,750,000
828,750,000

   1 ก 2559
ก () 


   31  2558

828,750,000
828,750,000

   1 ก 2558
ก () 
กกกก

18




ก


ก

ก
ก
ก () 

    ก () 
และบริ
 ษัทย่อย
บริษัท อาร์ก
ซี แอล จ�ำกั
ด (มหาชน)
31 ธั
25592559
ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่  31
นวาคม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

10,736,930,738
(1,464,828,117)
(41,437,400)
9,230,665,221

9,714,629,049
1,088,913,025
16,263,364
(82,874,700)
10,736,930,738





32,320,822
(12,346,176)
19,974,646

23,665,066
8,655,756
32,320,822

9

10,769,251,560
(1,477,174,293)
(41,437,400)
9,250,639,867

9,738,294,115
1,097,568,781
16,263,364
(82,874,700)
10,769,251,560



 

(: )

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

79

828,750,000
828,750,000

   1 ก 2559
ก () 

   31  2559
4,982,964,187
4,982,964,187

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

ก


66,300,000
66,300,000

66,300,000
66,300,000
2,921,628,844
(580,676,165)
(41,437,400)
2,299,515,279

3,108,946,070
(120,705,890)
16,263,364
(82,874,700)
2,921,628,844

ก
 ก


519,640,431
(55,970,898)
463,669,533

(298,614,074)
818,254,505
519,640,431

ก
ก () 
ก
กกก

............................................... กก .............................................. กก

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ
ปกก
่งของงบการเงิ
กนนี ้

18

828,750,000
828,750,000

   1 ก 2558
ก () 
กกกก

18
   31  2558




ก


กกก

ก

ษ(ัทย่)อย
บริษัท อาร์
ซี แอล จ�ำกั
ด (มหาชน)
และบริ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
 31ธันวาคม
 2559
2559

งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่
วนของผู
  ก ()
 ้ถือหุ้น (ต่อ)

10

9,319,283,462
(636,647,063)
(41,437,400)
8,641,198,999

8,688,346,183
697,548,615
16,263,364
(82,874,700)
9,319,283,462




(: )

80
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

81

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุน

    ก () 

บริษัท อาร์ ซี แอล ก
จ�ำกั
ด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
 31  2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



กก

กกก

กกก
กกก
กก
กก
ก
กก



ก
ก


กก
กก
ก
กก
ก

ก () ก
ก () ก
 () 
ก () 

19

7  8
9.2
9.1
9.2
6

19
19

9.2
24.1
7
20

22
28

กก ()  :


ก () 
ก () 
ก ()

ก
 31 
2559
2558

(: )
กกก
 31 
2559
2558

10,440,653,791

11,882,612,300

901,354,696

997,905,720

57,850,750
2,737,878
17,788,931
847,237
4,157,432
1,077,642
26,900,738
10,552,014,399

10,679,008
5,482,497
28,982,743
22,728,848
438,429,145
10,362,085
45,231,688
12,444,508,314

41,873,080
168,203
459,855
1,077,642
3,363
944,936,839

81,104,232
23,376,076
316,904
53,667,383
3,813,789
159,533
1,160,343,637

10,659,104,817
940,641,171

10,943,883,331
933,023,887

1,028,621,629
217,379,070

1,002,073,722
205,052,714

25,569,144
136,664,317
26,777,355
174,614,270
11,963,371,074
40,320,699
(1,371,035,976)
4,860,161
(1,375,896,137)

152,351,275
12,029,258,493
54,549,555
469,799,376
25,144,941
444,654,435

4,589,070
164,443,902
110,579,333
1,525,613,004
(580,676,165)
(580,676,165)

73,923,091
1,281,049,527
(120,705,890)
(120,705,890)

(1,374,670,909)
(1,225,228)
(1,375,896,137)

441,533,172
3,121,263
444,654,435

(580,676,165)
(580,676,165)

(120,705,890)
(120,705,890)

(1.66)

0.53

(0.70)

(0.15)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

2.17

กกก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.................................................. ........................ กก ...................................... ..................................... กก

11
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    ก () 

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ก
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 31  2559

ก
 31 
2559
2558
ก () 
ก ()  :
กกก:
กกกก
กกก:
ก () 
ก () 
กก ()  :



(: )
กกก
 31 
2559
2558

(1,375,896,137)

444,654,435

(580,676,165)

(120,705,890)

(101,278,156)
(101,278,156)
(101,278,156)
(1,477,174,293)

652,914,346
652,914,346
652,914,346
1,097,568,781

(55,970,898)
(55,970,898)
(55,970,898)
(636,647,063)

818,254,505
818,254,505
818,254,505
697,548,615

(1,464,828,117)
(12,346,176)
(1,477,174,293)

1,088,913,025
8,655,756
1,097,568,781

(636,647,063)
(636,647,063)

697,548,615
697,548,615

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กกก
............................................................................... กก ................................................................................ กก

12
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

    ก () 
ก
จ�ำกัด
(มหาชน)
 31 และบริ
2559 ษัทย่อย
บริษัท อาร์ ซี แอล

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(: )

ก
 31 
2559
กกกก
ก () ก
กกก () ก
 () กกก :


 (ก) กก
กก (กก)
กก (กก)
กก (กก)
ก
 ()

 (ก) กกก
 (ก) ก
กก
ก
ก
ก () กกกก

 ()
กก - กกกก
กก - กกกก
ก



กก ()
ก - กกกก
ก - กกกก
 - 


กก
กกก
 () 
ก () กก

กกก
 31 

2558

2559

2558

(1,371,035,976)

469,799,376

(580,676,165)

(120,705,890)

1,424,026,387
54,797
(17,788,931)
136,664,317
26,777,355
61,699,096
(2,737,878)
(81,395,681)
(40,320,699)
6,790,011
(4,157,432)
174,614,270

1,221,436,796
1,097,719
(28,982,743)
(22,728,848)
(438,429,145)
(555,282)
(5,482,497)
79,665,279
(54,549,555)
6,341,275
(10,362,085)
152,351,275

462,736,404
(168,203)
164,443,902
(41,873,080)
(3,815,708)
6,337,426
(459,855)
110,579,333

440,883,213
(316,904)
(53,667,383)
(23,376,076)
23,325,541
5,957,134
(3,813,789)
73,923,091

313,189,636

1,369,601,565

117,104,054

342,208,937

184,111,161
32,116,539
(136,117,799)
(32,005,754)
22,398,449
906,518

78,517,011
1,962,165
(84,473,393)
85,407,370
15,274,635
(924,166)

(16,189,899)
576,297
(46,324,236)
(9,511,727)
6,032,370
576,028

(7,305,235)
(83,393,164)
(387,556,555)
1,260,382
(3,663,275)
(447,091)

(89,628,553)
176,225,115
14,665,183
(8,174,499)
8,487,307
(8,298,347)
477,874,956
(14,693,851)
463,181,105

(19,201,837)
810,921
(51,222,776)
1,513,960
23,818,614
(300,000)
1,420,784,069
(25,796,387)
1,394,987,682

(14,250,886)
574,189
(102,199,645)
56,840
(8,113,504)
(71,670,119)
(71,670,119)

56,911,310
(68,555,661)
152,594,558
20,849
(300,000)
1,775,055
1,775,055

กกก
.................................................................. กก ................................................................ กก

13
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

  จ�ำ
ก ()และบริ
ษัทย่อย
บริษัท อาร์ ซี แอล
กัด(มหาชน)
ก


(

) 2559
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 31  2559

(: )
ก
 31 
กกกก
  ก ()
()
 ()

ก

ก () กก
กกกก
กกก ()
กกกกกก()
ก()
ก ()
ก

ก () กก
กกกก
ก () 
ก
ก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กกก

กกก
 31 

2559

2558

2559

2558

(909,118,484)
(72,268,528)
24,925,817
4,918,690
(25,956,249)
(977,498,754)

(505,430,870)
(68,158)
28,858,574
12,967,810
(463,672,644)

(99,702,617)
(676,096,196)
41,873,080
567,401
(733,358,332)

(275,382,943)
23,376,076
3,961,888
(248,044,979)

251,431,538
(300,000,000)
615,828,115
(563,620,263)
(169,171,746)
(41,437,400)
(206,969,756)
(37,639,430)
(758,926,835)
2,014,379,112
1,255,452,277

422,750,000
(888,233,912)
(138,988,072)
(82,874,700)
(687,346,684)
(3,169,180)
240,799,174
1,773,579,938
2,014,379,112

147,437,538
(300,000,000)
788,407,346
(103,827,457)
(41,437,400)
490,580,027
8,757,057
(305,691,367)
341,623,227
35,931,860

570,800,000
28,231,313
(61,838)
(82,874,700)
516,094,775
(165,848,114)
103,976,737
237,646,490
341,623,227

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

85

   ประกอบงบการเงิ
ก () น
หมายเหตุ
กก
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31
31 ธันวาคม
2559
2559

1. 
1.1 
    ก () () กก
 กกก กก  ก
                         127/35     ก
  ก
1.2 กกก
กกกกก

กกก
กกกก กก
กกกกก

..................................................................กก ...............................................................กก

15
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

1.3

กกก
(ก) กก    ก () (
ก )  (ก ) 


ก)     ก
(กกก)
)      ก
ก
)       ก
)       ก

กก



กก



 51 

ก



 100 





กก
)       ก 


 
กก
     ()   ก 
( 100)
กก
       ก
( 100) 
     ก
( 100)
)      . . ก
กก

(กกก)
)      ก
(กกก)

กก



)       ก

กก





กก
กก

ก

กก
)     (ก) ก
 
    ก
( 80 ก
กก) 
   
  ก ( 80
กก 2559
 ก)



 100 
 100 
 73  
   ก
 27 

 51    
  ก 
 49 
 51    
  ก 
 49 
 51    
  ก 
 49 
 100 

กก

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

()  กกก (
ก)  ก
()  กกก 
กก กกก
   ก      ก               ก      

() ก     ก     
กก
() ก   ก  ก  ก 
ก       ก         ก      ก         ก 
กกก 2.11
()   ก  ก                   (ก     )
กกกก
() กก
 ก กกก
()   ก
ก กกกก
ก

..................................................................กก ...............................................................กก

17
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

1.4 กกกก
1.4.1 กก 
      ก  กก 
(  2558) กกก  ก 
  1 ก 2559
กก กกก 
กก
1.4.2 กก
  กก  ก
ก กกกกก 
 1 ก 2560 
ก
 1 ( 2559)  กก
 2 ( 2559)  
 7 ( 2559)  ก
 8 ( 2559)  ก กก

 10 ( 2559)  ก
 11 ( 2559)  ก
 12 ( 2559)  
 16 ( 2559)   ก
 17 ( 2559)  
 18 ( 2559)  
 19 ( 2559)  ก
 20 ( 2559)  กกก
กกก
 21 ( 2559)  กกกก

 23 ( 2559)  กก

..................................................................กก ...............................................................กก

18

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

89

ก
 24 ( 2559)  กกกกกกก
 26 ( 2559)  กกกกก
 27 ( 2559)  กกก
 28 ( 2559)  ก
 29 ( 2559)   กกก
 33 ( 2559)  ก
 34 ( 2559)  กกก
 36 ( 2559)  ก
 37 ( 2559)   ก กก
 38 ( 2559)  
 40 ( 2559)  ก
 41 ( 2559)  กก
 104 ( 2559)  กก
 105 ( 2559)  ก
 107 ( 2559)  กกกก
กก
 2 ( 2559)  กก
 3 ( 2559)  กก
 4 ( 2559)  ก
 5 ( 2559)  กกก
 6 ( 2559)   กกก
 8 ( 2559)  
 10 ( 2559)  ก
 11 ( 2559)  กก
 12 ( 2559)   กกกกก
 13 ( 2559)  ก

..................................................................กก ...............................................................กก

19
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

กก
 10 ( 2559)  ก - กก
กกก
 15 ( 2559)   - ก
 25 ( 2559)   - กกก

 27 ( 2559)  กก
 29 ( 2559)  กกก
 31 ( 2559)   - กกกกก
 32 ( 2559)    - 
กกก
 1 ( 2559)  กกกก ก
กก
 4 ( 2559)  กกก
 5 ( 2559)  กกก ก
ก
 7 ( 2559)  กก 29
( 2559)  กกก
 10 ( 2559)  กกก
 12 ( 2559)  กก
 13 ( 2559)  กกก
 14 ( 2559)  กกก
ก ก 19 ( 2559)
 ก
 15 ( 2559)  กก
 17 ( 2559)  ก
 18 ( 2559)   กกก
 20 ( 2559)  กก
 21 ( 2559)  

..................................................................กก ...............................................................กก

20
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

 ก 1,  7,  8,  10,
 12,  16,  17,  18,  19,  21,  24,  27,  28,  33,
 34,  36,  37,  38,  40,  107 กก 8,
 10,  11,  12  13 กก
 ก กก กก ก
กก กกกก ก
ก
2. ก
2.1 ก
กก
กกก
ก
กก

ก

กกก
ก
2.2 ก
 ก        ก   
 กก 3  กกก
2.3 กก
 ก  ก              ก       ก            
    ก    กกก    ก ก            ก
กกกก
2.4 
ก - กก

..................................................................กก ...............................................................กก

21
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

2.5 
(ก)      ก                 ก        ก ก  
กกกกก
()   ก        ก       ก ก  
กกกกกกกก
กกกก
() ก ก
   ก  ก / ก       ก 
 กกก
() ก
() กก
()  กกกก

กกก
กกกก
กก
2.6   ก/
          ก         ก     
ก ()
 กกกกก






25 
20, 50 

3 - 10 

ก
ก        ก   ก                  ก  ก
 30 

..................................................................กก ...............................................................กก

22
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

2.7 
กก กกก
                ก           ก     (   )

ก                       ก      ก     
กก กก
กก กกก
กก ก
กก
ก

ก
3 

2.8 ก
 ก กก  ก  
กก ก ก กกกก
ก
กก
  ก    ก        ก      ก  ก    ก ก
ก  กกก ก
กก/กกก
กก กก
  ก ก
ก
2.9 กกกกกกก
กกกกก  กก 
ก กกก
กก     ก  ก  ก    ก                    
        ก                       กก  
ก กก
..................................................................กก ...............................................................กก

23
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

2.10 
ก
ก กก
            ก   ก 
     ก      ก     ก         ก       ก 
ก ก
         
กก
2.11 
ก      ก         ก  ก       ก  กก   
   ก  ก       ก    ก กก     ก  ก     
กกกกกกก
ก)

กก

ก              ก ก  ก  ก      
กกกก กก
กกก  กก
                               
ก  ก    ก       ก     ก  
  กกกกก
ก            ก    ก
ก  กก ก
กกก  ก
)

กกกก

 กก    ก       กก  
         ก  กก       ก        ก        ก   
     ก  ก     ก         ก    ก  
  กกกก
กกก
กกกกก
ก    ก         ก   ก       ก
ก 28
..................................................................กก ...............................................................กก

24
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

)

กกก

         ก  กก      ก     ก        
กก ก  ก
ก    ก         ก      ก  
กก
กกกกก
2.12 ก
ก
2.13 ก
 ก     ก  ก       ก  ก      ก 
   ก         ก   ก         ก 
 ก กก    ก 
 กก
กกก กกก
กกกกกก 
 กก
     กกก
กก กกก
กกกกกก
ก กกก  ก 
กกก กกกก
ก

..................................................................กก ...............................................................กก

25
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

2.14 ก
                          ก  ก     ก 
 กก
  กกก  ก    ก   ก  
       ก     ก    ก   ก       
         ก  ก     ก   กก   
กกก  ก     ก
กกกกกก
                ก    กกก
กกกกกก
2.15 ก
ก   กก     ก ก ก    
กกก ก
ก
ก        ก           ก       
กกก
2.16 
กก 
กก กกกกกก
กกกก
 ก กก กก
กกกกกก  
ก กกกก
  กก
      ก                    ก  ก    
กกก กกก  

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ก กก
กกกกก 
กก  กก
กก
2.17 ก () 
ก ()  กก () 
กก
3. ก ก
กกกก  
กก กกกกก
        ก          กก   ก   
กกก กกก
3.1 
ก           ก                 
กก      ก    ก ก            ก
กก ก 
3.2  ก
ก ก ก
 ก       ก  ก        ก  
กกกกก
กก        ก       ก
       ก   กก    ก                 ก 
 กกกกก
กก
3.3 
ก                        ก 
กก
ก
..................................................................กก ...............................................................กก

27
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

3.4 
กก   กก
 กกก
กก กกก
ก
3.5 
กกกกกก 
ก    ก         ก       ก
กก  ก
3.6 กก
กกกกก
       ก         ก    ก  ก    ก     
กก
                 ก  ก           กก     ก   
กกก
3.7 กกกก
   ก    กก ก    ก
    ก               กก        
ก  กก 
4. กก
   ก          ก    ก            ก
  กก   ก  
 31  2559  17.83   51.42  
(0.022   0.062   )

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

5. กก
กก - กกกก   31  2559  2558 ก

(: )
กกก
2559
2558
23,495
7,305
23,495
7,305
23,495
7,305

ก

ก 90 
91 - 180 
181 - 365 
กก 365 

ก 


2559
1,440,535
82,263
27,445
33,420
1,583,663
(62,020)
1,521,643

2558
1,592,303
33,143
44,044
20,970
1,690,460
(321)
1,690,139

กก - กกกก   31  2559  2558 ก

ก

ก 90 
91 - 180 
181 - 365 
กก 365 


2559
12,085
12,085

(: )
กกก
2559
2558
122,871
123,447
122,871
123,447

2558
44,202
44,202

6. กกกก

   31  2558
กก
ก
กกก
   31  2559

26.1 (2)

ก
1,078

(: )
กกก
1,078

17
1,095

..................................................................กก ...............................................................กก

17
1,095
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

7.  - 
(: )
กกก
ก


2559

2558

25 
5 

25 
5 

)     
 ก

10 

136.5 

138.6 

10,000 

0.3 

0.3 


10 

136.5 

138.6 

10,000 

0.3 

0.3 


ก
)   
 (ก) ก

20 
ก

20 
ก


ก)     ก
)      ก

)     
 ก
)   
  ก
)       ก
)        ก
)       ก

ก : ก
 - 



2559


2558


51
100


 31 


2559

2558

2559

2558

51
100

14
5

14
5

20

-

100

100

255

257

-

-

100

100

5,675

5,704

-

-

27

27

1,228

1,234

-

-

49

49

2

2

-

-

49

49

167

168

-

-

49

49

88

88

-

-

100

100

260
7,694
(167)
7,527

261
7,733
7,733

-

-

ก 31  2559 
   31  2558
ก :  ก
กกกก
   31  2559

( : )
7,732,801
(167,074)
(38,621)
7,527,106

  31  2559  กก
ก
..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

8. 
(: )
กกก
ก



     ก
(กกกก)

2559

2558









 31 

2559


2558


2559

2558

2559

2558

2559

2558

22

22

60

60

353

325

22

23

60

60

353

325

22

23

100  100 






ก                       31    2559

( : )
59,917
(299)
59,618

   31  2558
กกกก
   31  2559
ก   31  2559  2558 



ก

( : )
ก
2559
2558
352,548
325,130
39,113
28,190
391,661
353,320

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ก ก (2558 : ก
, 2559 : ก) 
(: )
ก


     ก

    () ก
 
    ก
    
()  ก



 ก () 
 31    31 



2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

100

100

1,758

1,620

289

283

1,563

1,499

232

232

7

7

22
-

3

9

28

25

8

6

21

-

-

-

3

-

-

30

-

18
22

21

-

23

16

-

(29)

-

-

(1)

-

    2559                
 ก กก กก
 49  30  30 
   2559                 ก 
       ()
  ก       4  2559          
กกกกก ก  55 
 40 

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

9.   ก - 
9.1  - 
( : )


  31  2558

ก 
กกก
  31  2559

  31  2558

ก 
กกก
  31  2559
ก
  31  2558

ก
ก 
กกก
  31  2559

  31  2558
  31  2559


ก





ก







ก

64,440,094
-

179,729,766
-

284,110,403
-

71,249,193
149,201

6,337,698
-

605,867,154
149,201

(321,843)
64,118,251

(897,651)
178,832,115

(1,586,660)
282,523,743

(1,814,006)
69,584,388

(35,394)
6,302,304

(4,655,554)
601,360,801

(63,968,271)
-

(40,271,269)
(3,593,499)

(60,377,162)
(2,935,018)

(65,626,131)
(2,979,561)

(6,337,698) (236,580,531)
(9,508,078)

319,487
(63,648,784)

143,677
(43,721,091)

287,152
(63,025,028)

1,695,586
(66,910,106)

35,394
2,481,296
(6,302,304) (243,607,313)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

471,823

139,458,497

223,733,241

5,623,062

-

369,286,623

469,467

135,111,024

219,498,715

2,674,282

-

357,753,488



ก 
 2558 กก 
กกกกก 2558  0.7  
 22.7  กก   31  2558
 0.6   22.2 

..................................................................กก ...............................................................กก
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9.2

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ก - ก
( : )



  31  2558



ก 
กกก
  31  2559

  31  2558



ก 
กกก
  31  2559
ก
  31  2558

ก
ก 
กกก
  31  2559

  31  2558
  31  2559


ก


ก
 ก
 
ก





29,730,428,716
-

584,133,285
280,569,717
(162,991,795)

527,349,288
647,498,752
(21,289,249)
(479,787)

197,224,204
9,313,197
(850,541)
(2,832,257)

23,800,840 31,062,936,333
937,381,666
(1,134,798)
(23,274,588)
(166,303,839)

(148,487,157)
29,581,941,559

(1,036,935)
700,674,272

7,373,815
1,160,452,819

(3,728,726)
199,125,877

(637,521)
(146,516,524)
22,028,521 31,664,223,048

(13,753,813,150)
(1,091,376,965)
-

(226,632,561)
(248,662,649)
153,154,075

(508,433,145)
(69,097,912)
20,042,625
479,787

(186,327,515)
(4,919,017)
653,116
2,663,287

(21,426,404) (14,696,632,775)
(461,766) (1,414,518,309)
1,134,798
21,830,539
156,297,149

51,237,760
(14,793,952,355)

(395,617)
(322,536,752)

1,762,449
(555,246,196)

3,594,013
(184,336,116)

568,540
56,767,145
(20,184,832) (15,876,256,251)

(1,908,362,404)
(136,664,317)
-

-

-

-

-

(1,908,362,404)
(136,664,317)
-

7,345,475
(2,037,681,246)

-

-

-

-

7,345,475
(2,037,681,246)

14,068,253,162

357,500,724

18,916,143

10,896,689

2,374,436

14,457,941,154

12,750,307,958

378,137,520

605,206,623

14,789,761

1,843,689

13,750,285,551

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

105

ก  กกก
( : )

ก
 



  31  2558



ก 
กกก
  31  2559

  31  2558



ก 
กกก
  31  2559
 ก
  31  2558

ก
ก 
กกก
  31  2559

  31  2558
  31  2559

 ก
 ก
ก





9,845,243,475
-

210,501,959
97,180,632
(53,885,568)

43,872,304
1,862,908
-

7,644,052 10,107,261,790
99,043,540
(1,134,798)
(1,134,798)
(53,885,568)

(49,171,582)
9,796,071,893

(358,901)
253,438,122

(189,324)
45,545,888

(56,327)
(49,776,134)
6,452,927 10,101,508,830

(4,673,566,032)
(360,900,812)
-

(85,766,939)
(100,753,729)
53,885,568

(42,426,581)
(1,081,863)
-

(7,644,052)
1,134,798
-

(4,809,403,604)
(462,736,404)
1,134,798
53,885,568

17,569,813
(5,016,897,031)

(321,228)
(132,956,328)

194,594
(43,313,850)

56,327
(6,452,927)

17,499,506
(5,199,620,136)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,171,677,443

124,735,020

1,445,723

-

5,297,858,186

4,779,174,862

120,481,794

2,232,038

-

4,901,888,694

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

กก
  31  2559  2558 กก
 ก 607   524 
(กกก 47   49 ) 
กก 2558
 2558                
 กกก
ก     ก      กก   ก              
ก  ก ก 
กกกกก 2558  12.8 
 438.4  (กกก 1.6  
53.7 ) กก   31 2558
 6.8   231.6  (กกก
1.3   45.7 )
กก 2559
 2559                
              ก  ก    ก                 
กก กกก
กก  ก
กกกก 3.87      
136.7   (กกก -   - ) 
ก
 (ก) กกกก  7.5  8.5   2559
 2558 

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

107

ก 2559  2558 ก
ก
2559
2558

ก
ก


1,409,137,526
14,888,861
1,424,026,387

1,208,753,907
12,682,889
1,221,436,796

ก
2559
2558

ก
ก


39,923,999
421,835
40,345,834

26,496,916
231,796
26,728,712

(: )
กกก
2559
2558
461,654,541
1,081,863
462,736,404

440,219,075
664,138
440,883,213

(: )
กกก
2559
2558
13,079,700
30,651
13,110,351

..................................................................กก ...............................................................กก

9,788,862
13,812
9,802,674
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

10.  - 
( : )
ก
ก

  31  2558


 ()
กกกก
  31  2559

  31  2558


กกกก
  31  2559

  31  2558

379,006,560
(2,242,703)
376,763,857
(378,916,028)
(54,797)
2,237,908
(376,732,917)

  31  2559

90,532
30,940

    31    2559  2558 ก       ก           
ก 372   374  

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

109

11. กกก
ก
2559
2558
กกก
กกก
กกก


450,000
717,200
103,994
1,271,194

300,000
720,800
1,020,800

( : )
กกก
2559
2558
450,000
717,200
1,167,200

300,000
720,800
1,020,800

   31   2559  2558  ก   ก ก           
ก MLR   MLR - 1.00   กก
    31    2559  2558   ก   ก ก            
   20           ก     3.61       2.24       
กก
   31    2559  ก   ก ก              2.9
 ก LIBOR+2  กก
12. กกกกกก




 
31  2558
300,000


-


300,000

(: )

 
31  2559
-

   31  2558 ก กกกกก    
ก 15  ก 4.75  กก
ก 2559 กก

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

13. ก
( : )
กกก
2559
2558

ก
2559
2558
ก
ก : ก
ก : ก
ก - ก
ก

677,506
(61,678)
615,828
(103,843)

-

-

-

511,985

-

-

-

ก


กกก
ก
กกก


( : )

2559

2558

ก








ก


417,900
94,085

38,923
1,608

456,823
95,693

-

-

-

511,985

40,531

552,516

-

-

-

กกก

( : )

2559

2558



ก






ก




กกก
ก
กกก

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

..................................................................กก ...............................................................กก

40

111

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

14. ก 

ก
1)  10.5  (2558 :  11.5 )
กก 3  ก 2560
2)  10.5  (2558 :  11.5 )
กก 3  ก 2560
3)  11.3  (2558 :  14.3 )
กก 3  ก 2563
4)  27.3  (2558 :  - )
กก 3  ก 2564
ก
5)  10.5  (2558 :  17.4 )
กก 3  ก 2561
6)  10.7  (2558 :  16.1 )
กก 6  ก 2561
7)  7.3  (2558 :  9.2 )
กก 3  ก 2561
8)  7.9  (2558 :  10.5 )
กก 6  ก 2562
9)  -  (2558 :  21.2 )
กก 3  ก 2560
กก
10)  23.7 ก (2558 :  27.1 ก)
กก ก 2566

ก ก
ก - กก

(: )
ก
กกก
 
 
 
 
31  31  31  31 
2559
2558
2559
2558

375,454

413,379

375,454

413,379

375,454

413,379

375,454

413,379

403,425

513,570

403,425

513,570

980,317

-

980,317

-

376,530

627,096

-

-

384,419

579,523

-

-

262,973

330,366

-

-

281,860

377,699

-

-

-

762,787

-

-

109,742
125,795
3,550,174 4,143,594 2,134,650
(1,525,285) (1,144,329) (1,071,568)
2,024,889 2,999,265 1,063,082

1,340,328
(180,200)
1,160,128

กกก LIBOR  SIBOR

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

กก 31  2559  
ก
   31  2558
ก ก
ก ก
ก กกก
   31  2559

4,143,594
1,048,570
(1,612,191)
(29,799)
3,550,174

(: )
กกก
1,340,328
1,048,570
(260,163)
5,915
2,134,650

  ก     ก     ก  ก          ก    
ก กก
กกก กก

ก 2559  กก 32.5
 (  31  2559  1,165 ) ก
ก 2  กกก
15. ก
ก  24  2558 ก
กก 3,000  กก 7  กก 
  ก           ก    กก         ก  
  กกก

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

113

16. กก
- ก            ก      ก         
 31  2559  2558 

กก

กก
 (ก) กก
กก

ก
2559
2558
38.87
32.83
(8.09)
(0.30)
6.79
6.34
(0.21)
37.36
38.87

(: )
กกก
2559
2558
36.96
31.30
(7.85)
(0.30)
6.33
5.96
(0.26)
35.18
36.96

- ก 31  2559  2558 

ก
ก


ก
2559
2558
5.50
5.22
1.29
1.12
6.79
6.34

(: )
กกก
2559
2558
5.12
4.90
1.21
1.06
6.33
5.96

- กกกกก   31  2559  2558



ก
กก



ก
กกก
3.39 - 3.67
3.39
6.00
6.00
0 - 24.00*
0 - 24.00*
TMO2008**
TMO2008**

* กกก
**  2551  (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

- กกกกกก
กกกกก ก
 ก ก  ก
กกก ก ก   
   31  2559 
-  ()  0.5 กกก
 1.74  ( 1.86 ) กกก 1.63 
( 1.74 )
- ก ()  0.5 กก
ก 1.90  ( 1.79 ) กกก
 1.77  ( 1.67 )
- ก () 1  กกก
0.31  ( 0.30 ) กกก 0.29  (
0.29 )
กก กก
กกกกกก
17. ก
ก  กก
 5 กกก () กก
 10  ก
18. 
ก       29  2559  24  2558
 41.44     0.05    82.88  
 0.10  

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

19. กกกกกกก
ก) ก           ก  ก   ก       ก    (       ก
ก  ก  ก    ก  )   ก  ก    กก            ก  ก  ก    ก 
กกกกกกกกก
กก
) กกก ก)  กกกกกกกก

(: )

 31 
ก
กกก
2559
2558
2559
2558

กก

กกก

กก

-

-

220
8

273
8

  
ก

กกกกกกก

ก
กกกกก

116
281
17

132
249
24

-

-

ก
ก
ก

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

กก

กก - กกกก
 
      ก
กกกก
 ก ก
   ก
ก  - กกกก
- กก
 
      ก
     ก
- 
 
      ก
ก - กกกก
กกกก
 ก ก
    () ก

กกก กก
 
      ก
      ก
     ก

ก
2559
2558

(: )
กกก
2559
2558

-

-

123

123

12
12

44
44

-

-

-

-

396
7
403

367
7
374

-

-

20

11

171
8
2
181

-

1
4
5

-

-

-

-

619
533
6
1,158

666
583
3
1,252


 
     ก

-

-

95

734

กกกกกก
กกกก
 ก ก

-

300

-

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

117

) 
           ก       ก    
ก ก        
กกกก
 31  2559  2558 



ก
2559
2558
33
32

(: )
กกก
2559
2558
16
14

20. ก
  31  2559  2558 กก

ก




กก
ก 
กก

ก
2559
2558
1,486
1,472
33
32
1,424
1,221
1
25
137
27
-

(: )
กกก
2559
2558
429
418
16
14
463
441
164
-

21. ก
 กกก
ก .. 2530 กก
            5      ก               ก 
กกกก
ก ก
 กกก
 2559 ก 46  (2558 : 45 )
..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

22. 
 กกกกก
        ก  .. 2520        ก                
   8      ก       กก     2542 ก  กก  ก   
ก
               ก           ก  
กกก  20
        ก

    31    2559  2558 ก       กก        ก 
ก    ก  ก    ก  กก  ก  กก        
กกก กก
     397.86    373.43     (ก ก 64.03 
 81.76  ) ก กกก
 กก                ก        ก  
   ก         
 ก  กก   ก       ก
ก 0.44   0.38  
    31    2559  2558 ก        ก    ก  ก  
  ก  กก  ก  กก        ก      ก      
ก  ก    ก    ก                             
ก 336.77   349.10  
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

 ()  31  2559  2558 ก


 () ก
กกกก
 ()  ก

ก
2559
2558
4,204
24,801
656
4,860

344
25,145

(: )
กกก
2559
2558
-

-

  31   2559  2558 ก    ก 
กก

ก
กก
ก
ก
 - 

(: )
ก
2559
2558
436
436

382
382

8,712

8,035

..................................................................กก ...............................................................กก
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42,222,176
467,394
171,564
42,861,134
147,895
147,895
42,713,239
42,713,239

202,148,632
9,373,063
211,521,695
126,496,872
49,017,189
24,390,098
34,401,588
234,305,747
1,0
(22,784,052)
(22,784,052)

879,647,777
168,456,563
83,821,046
76,324,200
1,208,249,586
(487,488,360)
(487,488,360)

694,720,867
24,945,482
1,094,877
720,761,226
1,006,144,649
217,621,647
108,211,144
110,725,788
1,442,703,228
(467,559,173))
(467,559,173)

896,869,499
34,318,545
42,222,176
467,394
1,094,877
171,564
975,144,055

22,476,980
(242,577)
4,589,070
56,232,758
(146,455)
82,909,776
(113,116,992)
(113,116,992)

4,485,197
(34,318,545)
(349,096)
(7,539)
(17,235)
2
(30,207,216)



1,028,621,629
217,379,070
4,589,070
164,443,902
110,579,333
1,525,613,004
(580,676,165)
(580,676,165)

901,354,696
41,873,080
459,855
1,077,642
171,566
944,936,839

ก
ก
()

(: )

..................................................................กก ...............................................................กก
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(ก) กกก ก ก
() ก กก กก ก 21 ( 2558)  กกกก


กก
กกก

ก
กก



ก
ก
กก
กก
ก

ก () ก
 () 
ก () 

 31  2559
กก
ก (ก)

3101120028
3105114177
กก
กก
กก
ก
ก
กก


ก 2559  กกกกก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

121

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

23. กกก
ก กกกก ก
  ก  
 กกก
(: )
ก
 31 



2559

2558

2559

ก

2558

2559
202

กก

849

906 9,390 10,611



219

273 1,031

กก
ก () 

1,130

13

1,068 1,179 10,421 11,741

215

(93)

25

(202)

803

73



2558

2559


2558

366 10,441 11,883
26

1,263



2559

2558

-

-

2559

2558

10,441 11,883

1,429 (1,263) (1,429)

-

-

392 11,704 13,312 (1,263) (1,429) 10,441 11,883
110

(222)

938

4

1

(218)

939

58

11

3

5

กกก

18

29

กก

-

23

ก () กก


ก

4

10



29

45

ก () ก

40

55

941

933

ก

กก (กก)
ก  (กก)
ก
 () 
ก () 

  ก - 


2559 2558


2559 2558

4,906 5,302

8,481

9,147

ก
  31 
ก

2559 2558 2559 2558
220

225 13,607 14,674

25

-

137

(438)

27

-

175

152

5

25

(1,376)

445

(: )

2559 2558
501


2559 2558

153 14,108 14,827

 

4,016



18,124 19,617

..................................................................กก ...............................................................กก

4,790
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

24. กก
24.1 ก
  31  2559  กกก
ก 6  (31  2558 :6 )
ก 35 
 1,246  (31  2558 :  53  
1,903 ) 
(: )
ก


กก


 
568
635
1,203
-

 
30
13
43


598
648
1,246

24.2 กก
    31    2559       ก  ก             
กก 253  6 
35      ก   9,400    (31    2558 : 338       
6         43      ก   12,628   )      
    ก  ก    ก          66        
24 ก 2,470  (31  2558 : 107  
27 ก  3,978 )

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

123

25. 
 5 ก 2558   2   46 
 ( 1,648.1 ) ก 4.6  (
164.8 )  28  2559  ก
 2 กก 2560 ก 2560 ก
 2 กก 2561 ก 2561 
26. ก
กกกกกก
  ก      ก    ก   
กก กกกก
26.1 ก
กกกก
ก กก กก กก
กกก ก
(1)



ก                 ก ก         ก  
กก  ก  ก ก       กก            
 กกกกกก
กกก ก
กกก

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

(2) กก
  31  2559  2558 ก
  ก               ก      ก    ก  
กกกก (กกกกก) 
ก
2559

ก
ก
ก
กกก
ก
ก

2558

ก
ก
ก
กกก
กกกกกก
ก



1 

ก
2-5 


ก
กก  
5 

ก

300
264

-

-

717
104
821

418
418

94
94

721
300
1,021

ก

515

476

1,255

 0 - 1.48 

554
3,550
4,104

-

1,271
616
3,550
5,437

 11
 13
 14


ก
ก

กก  
1 
2-5 
5 

ก
684300





ก

-

-

600

730

2,014

 0 - 3.05 

-

-

300
4,144
4,444

-

1,021
300
4,144
5,465

 11
 12
 14

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

กกก
2559

ก
ก
ก
กกก
ก



1 

ก
กกก
กกกกกก
ก


2-5 


ก
กก  
5 

ก

- 300

-

-

25

717
717

-

-

450
2,135
2,585

2558

ก
ก

ก


1 

ก

300300
721
300
1,021

2-5 

11
-

-

41

-

-

300
1,340
1,640

1
-

36
1,167
2,135
3,302


ก
กก  
5 

ก

-



ก
 0 - 0.88 
 11
 14



ก

342

 0 - 1.49 

1,021
300
1,340
2,661

 11
 12
 14

กกกกกก
ก ก กกก
กกกกก
ก ก กกก ก 
    ก    ก             ก    ก     
กก ก
กก กกก
  ก กกกก
กกกก
 31  2559  กก (Period by Period Knock out Swap
 Interest Rate Swap)  11.3  (31  2558 : - )
กกกกก LIBOR ก
 กก  0.75  
2558  2563
..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

  31  2559  กกกก
              0.03           1.09   
(31  2558 : -   - )  กก
กก
(3) กก
กกก กกก
ก  กกกก
ก ก กก
กกกกกกก
 ก กกกก
ก กกกกกก กก
กกกก
ก กกกกกกก
ก
กกกกก กก
ก  ก           
31  2559  2558 กกกก
ก     ก ก
ก
(4) 
 2551 ก
ก (Hedged derivatives)  ก 
2552 กก กกกก
ก กกก
กกกกกก ก
กก   ก
กกกก

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

26.2 
กก ก  ก ก กก    
กกก 
กกกกก

27. กก
     ก   ก  ก    ก      ก 
กกก
 ก (Debt - to - Equity Ratio ) 
กกกก  ก
ก 1.5 : 1
ก   31  2559 กก 0.96 : 1
(31  2558 ก 0.82 : 1)  ก 0.54 : 1 (31  2558
ก 0.52 : 1)

..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

28. กกก
ก   31  2559  2558 ก
31  2559  2558 กกกก
    ก () 
ก
  31  2559



ก
กก - กกกก
ก: 
กก - กกกก - 
กก - กกกก
ก
- 
- 




ก



 - 
ก - 
 - 

- 
- 



ก
2559
2558

(: )
กกก
2559
2558

35,009,824
44,162,390
(1,729,501)
42,432,889
337,014

55,892,872
46,905,094
(8,902)
46,896,192
1,226,466

1,002,004
655,191
655,191
3,426,411

9,479,002
202,698
202,698
3,425,288

10,039,425
6,779,558
1,257,307
95,856,017

6,233,552
5,857,636
1,748,145
117,854,863

557,724
12,369,084
775,334
36,411
18,822,159

11,024,935
507,541
203,609
24,843,073

162,415
10,921,957
337,862
9,976,394
383,443,546
863

164,665
9,803,555
337,862
10,246,577
401,163,739
2,512

209,902,552
1,662,509
13,092
136,695,167
-

214,561,614
1,662,509
13,092
146,999,395
-

4,596,000
124,716
409,563,753
505,419,770

4,596,000
149,247
426,464,157
544,319,020

4,596,000
67,063
352,936,383
371,758,542

4,596,000
82,710
367,915,320
392,758,393

..................................................................กก ...............................................................กก
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    ก () 
ก ()
  31  2559

(: )
ก
2559
2558

กกก
2559
2558



กกก

35,448,801

28,324,084

32,548,801

28,324,084

ก - กกกก

71,970,985

74,083,186

1,803,901

2,175,032

5,057,359

142,392

-

-

2,715,490

2,144,000

692,951

486,214

- 

197,700

423,530

32,504,495

35,177,881

- 

614,500

2,616,662

2,660,361

21,406,680

2,895,786

-

-

-

ก - กกกก

- 

ก
ก
กก

42,534,448

31,751,639

29,882,000

5,000,000

กกกกกก

-

8,324,084

-

8,324,084

กก

11,462,495

10,703,833

-

-

87,974

243,357

-

-

2,440,121

2,226,433

69,186

67,265

175,425,659

160,983,200

100,161,695

100,961,240


 


ก
- กก

14,277,335

-

-

-

ก
- กก

56,466,521

83,220,457

29,645,333

32,190,000

1,041,895

1,078,543

981,101

1,025,481



242,943

222,959

-

-



72,028,694

84,521,959

30,626,434

33,215,481

247,454,353

245,505,159

130,788,129

134,176,721

กก



..................................................................กก ...............................................................กก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

    ก () 
ก ()
  31  2559
(: )
ก
2559
2558

กกก
2559
2558




 828,750,000 

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

173,890,186

173,890,186

173,890,186

173,890,186

1,943,097

1,943,097

1,943,097

1,943,097

98,140,668

138,247,564

39,303,167

56,914,426

ก 

(42,558,707)

(41,851,872)

-



257,249,207

298,062,938



716,210

750,923



257,965,417

298,813,861

240,970,413

258,581,672



505,419,770

544,319,020

371,758,542

392,758,393

ก
 828,750,000 
ก
ก
 - ก


240,970,413
-

..................................................................กก ...............................................................กก

258,581,672
-
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
    ก () 
ก
 31  2559


กก

กกก

กกก
กกก
กก
กก
ก
กก



ก
ก


กก
กก
ก
กก
ก

ก () ก
ก () ก
 () 
ก () 
กก ()  :


ก () 
ก () 
ก ()

2559

ก

2558

(: )
กกก
2559
2558

295,806,938

346,717,913

25,537,383

29,117,485

1,639,040
77,570
504,000
24,004
117,789
30,532
762,159
298,962,032

311,598
159,972
845,676
663,196
12,792,746
302,351
1,319,797
363,113,249

1,186,357
4,766
13,029
30,532
95
26,772,162

2,366,507
682,081
9,247
1,565,939
111,281
4,655
33,857,195

301,996,142
26,650,456

319,327,122
27,224,325

29,143,138
6,158,833

29,239,102
5,983,149

724,431
3,872,004
758,662
4,947,210
338,948,905
1,142,375
(38,844,498)
137,699
(38,982,197)

4,445,396
350,996,843
1,591,679
13,708,085
733,694
12,974,391

130,019
4,659,061
3,132,958
43,224,009
(16,451,847)
(16,451,847)

2,156,972
37,379,223
(3,522,028)
(3,522,028)

(38,947,484)
(34,713)
(38,982,197)

12,883,317
91,074
12,974,391

(16,451,847)
(16,451,847)

(3,522,028)
(3,522,028)

(0.047)

0.016

(0.020)

(0.004)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

29. กก
กกกก  24 ก 2560

..................................................................กก ...............................................................กก
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Saudi Arabia
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Mundra
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India
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Terminals India
Kattupalli
Chennai
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Korea
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Qingdao
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Qonzhou Shekou

Myanmar

Keelung

Taiwan

Taichung

Haiphong

Laos
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Cambodia
Yangon
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Hochimin
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Surabaya

Indonesia

Niigata

Toyama
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Integrity
 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.

Teamwork

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

Result Orientation

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

Accountability

 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.

Customer Focus

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

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

บร�ษัท อาร ซ� แอล จำกัด (มหาชน)
REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียน 0107536000021 ชั้น 30 อาคารปญจธานี ทาวเวอร

127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงชองนนทร� เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Rigistration No. 0107536000021 30th Floor, Panjathani Tower Building
127/35 Ratchadapisek Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (662) 296 1096-7 Fax: (662) 296 1098

www.rclgroup.com

